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Политика
Нови дневни ред

за Србију
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цена 40 динараБрој 4645, година CXLVI

Чекајући (скоро)
милион евра
» страна 8

Од пудлица
до питбула
» страна 5

Они, наравно, нису одабрани ме-
тодом случајног узорка, већ је њихов
радни учинак у 2013. и 2014. години
вреднован на основу критеријума
које су предложили репрезентатив-
ни синдикати, а усвојило их је Ми-
нистарство здравља и дало налог да
се они примене до 20. новембра
2015. године.

Испод црте и без посла
Тако је директор Дома здравља др
Слободан Овука крајем октобра
2015. оформио тим од 14 запосле-
них у Стоматолошкој служби, који
су све колеге оцењивали на основу
три критеријума: колико су услуга
пружили у 2013. и 2014, колика је
била финансијска вредност тих
услуга и колико година су провели у
радном односу код послодавца.

Очито, простора за мишљења и ста-
вове чланова тима овде није било, већ
се све свело на просту математику –
они с најлошијим резултатима остали
су испод црте и без посла. Најтеже је
свакако било стоматолошким сестра-

У 2016. годину ушли без
29 запослених

Нема више зубара 
у градским 
амбулантама

Након рационализације кадра и ре-
организације извршене током по-
следњих месеци прошле године Сто-
матолошка служба панчевачког До-
ма здравља у 2016. улази са чак 29
запослених мање. Њих седморо се у
два наврата добровољно пријавило за
социјални програм, односно за одла-
зак из предузећа уз узимање отпрем-
нине, у складу са одлуком Владе РС.
Преосталих двадесет двоје прогла-
шено је за технолошки вишак.

Ове драстичне промене покренуте
су на државном нивоу с циљем да се
смање број запослених у стоматоло-
шким службама и средства што се из-
вајају за њих, као и да се, с друге стра-
не, повећа приход од пореза који би у
државну касу уплаћивалe приватнe
ординације. Тако је панчевачку стома-
тологију крајем 2015. дочекао кадров-
ски норматив по коме се број запосле-
них мора смањити са 109 на свега 69!
На тај број је ипак додато деветоро љу-
ди: четворо је морало да остане због
потреба те службе, а осталих петоро је
изузето због породиљског боловања,
председничке функције у синдикату
или пак због тога што су самохрани
родитељи. Испоставило се да се, уме-
сто прописаних 69, не може ићи испод
78 запослених. Четворо је одмах пре-
бачено у друге службе, петоро се до-
бровољно пријавило за отпремнине, а
још двадесет двоје је морало бити
„прецртано”.

„Тамиш” декласирао
Новосађане
» страна 30

– После овог ригорозног смањења
броја запослених приморани смо да
спроведемо темељну реорганизацију
како бисмо обезбедили неометано
функционисање пре свега Специја-
листичке службе и ординација у
школама. У насељеним местима
ближим Панчеву организован је рад
током три, односно два дана у неде-
љи, док ће у осталим, удаљенијим
селима услуге стоматолога и даље
бити на располагању током свих пет
радних дана. Новонастала ситуација
ће се лоше одразити и на протетичке
радове, јер је број зубних техничара
ангажованих на тим пословима сада
смањен са четрнаест на само три –
објаснио је др Тихомир Мреновић,
начелник Стоматолошке службе.

Он је додао да се, поред недостатка
радне снаге, Стоматолошка служба
суочава и с дотрајалим зубарским
столицама, машинама и апаратима.
Мреновић решење види у замени бар
дела опреме којој више нема спаса, а
нада се да ће у наредном периоду би-
ти набављена и покретна стоматоло-
шка машина за рад у кућним услови-
ма с непокретним и тешко болесним
суграђанима.

За крај смо оставили још једну лошу
вест: отпуштањима, по свему судећи,
није крај, јер се Закон о рационализа-
цији броја запослених у јавном секто-
ру односи не само на читаву 2016. већ
и на 2017. годину. Страх преосталих
запослених у Дому здравља, а пре све-
га у Стоматолошкој служби, од нових
измена кадровских планова није ни-
мало неоправдан. Можемо само по-
желети себи зубобољу пре него што се
лоша предвиђања обистине. Боље да
боли док још има ко да нас лечи а да
нас притом не „ошиша”.

Д. Кожан

Економија
Правда за разорену
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Освојено много медаља
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» страна 7

Хроника
Настављена хапшења
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Бог се јавио, Тамиш
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Спорт
„Борац” борбен и –

моћан!

» страна 31

Завршна
Чаба и Жаки на

олимпијском путу

» страна 32

ма које су радиле у тиму са стомато-
логом, јер је њихов „пласман” зависио
од резултата рада тима. Укратко, ако
је стоматолог добио отказ, добила га
је и сестра. Сурово. За технолошки ви-
шак проглашено је пет стоматолога,
девет техничара и осам сестара.

У новом кругу социјалног програма
ових дана се за отпремнину својевољ-
но одлучило још двоје запослених, ко-
ји су сада на годишњим одморима, а
један радник је отишао у превремену
старосну пензију. Тако ће идућег месе-
ца у Стоматолошкој служби бити за-
послено седамдесет петоро људи.

Сналажење у мраку
Овакве драматичне промене већ дају
своје резултате: стоматолошке орди-
нације у градским амбулантама ви-
ше неће радити. Од 1. фебруара ће
Старчево и Јабука имати стоматоло-
га понедељком и петком пре подне и
средом по подне, док ће мештани Ба-
натског Брестовца и Глогоња код зу-
бара моћи само уторком пре подне и
четвртком по подне.

ТЕШКЕ ПРОМЕНЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ СЛУЖБИ

НЕКА ВАС ЗУБ ЗАБОЛИ ШТО ПРЕ!
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Пацијенти улазе, запослени излазе

Овако зими нашу варош виде

птице.

Бар оне које се нису одсели-

ле на југ.

За разлику од нас, оне не

примећују нашу варошку архи-

тектонску лепоту.

Али не примећују ни ђубре,

ни прљавштину, ни небригу,

ни корозију.

Можда и примећују, али не-

мају довољно мозга.

Јер да имају, можда би се и

оне одселиле на југ.

Ми не можемо, јер и поред

многих избора, већина нема

избора.

А они малобројнији и равно-

правнији међу нама који могу,

то редовно чине.



ли су властодршци ишта и могли,
ако се зна да су се три гарнитуре из-
ређале за ово кратко време, што им
је уједно олакшавајућа, али можда
још више и отежавајућа околност.
Обрни-окрени, ту су негде, за јоту
горе или доле у односу на све прет-
ходнике.

Ипак, неке разлике дају се уочити.
Једна од њих је и однос према јавно-
сти, посебно новинарима. За то су,
руку на срце, представници седме
силе донекле и сами „заслужни”, пр-
венствено због све присутније ауто-
цензуре. (Свакако да на то утичу ат-
мосфера у друштву, недостатак ме-
ханизама заштите и незаобилазна
егзистенцијална неизвесност.)

А са следећом констатацијом мало
ко из ове мучене бранше неће се сло-
жити: актуелни представници грађа-
на (част изузецима!) као да су потпу-
но пренебрегли обавезу да су увек
доступни за давање информација од
јавног значаја. Просто речено, беже
од приче ко ђаво од крста!

Немали број њих готово да се уоп-
ште и не јавља на телефонске пози-
ве. Зовете их усред радног времена
на службени мобилни – ни да гукну;
потом их потражите у канцеларији –
одговара вам сморена секретарица
да од јутрос нису ни свраћали! Чак и
кад се неко од колега (малтене, јед-
ном у никад) одважи и заинати, па
их пријави старом добром Шабићу
(поверенику за информације од јав-
ног значаја), ни тада многи, до крај-
ње бахатости самоуверени у своју по-
зицију – ни да дрцну! (Ову „праксу”
је на неки начин увео Бајатовић, ка-
да је упорно ескивирао питања „ин-
сајдероваца”.)

Е, таквих „недрцача” се последњих
година намножило кол’ко нећеш
(премда су по томе биле чувене и не-
ке „јуноше” из претходних времена).

И како их само није срамота од
грађана које представљају и за то
примају сасвим пристојне надокна-
де?! Посебно у време модерних
технологија када им после сваког
позива остане идентификација. Као
печат на бруку... Ј. Ф.

ЕПП и шпијунажа
Општи избори крајем априла! Сјајна вест, пре свега за љубитеље бај-
ки за одрасле, празноверце и мазохисте – када ускоро почне бомбар-
довање обећањима о бољем животу преко свих медија које можемо
замислити, то ће стоички издржати само поменути.

Премијер Вучић је расписао ванредне парламентарне изборе јер
„када противници кажу да желе да се ствари мењају, наша је обавеза
да пустимо народ да одлучи”, подвлачећи потом „револуционарност”
позива грађанима да ускоро изађу пред гласачке кутије, пошто су се,
по његовом мишљењу, претходне власти држале за фотеље обема ру-
кама. Може да стоји све то, баш као и чињеница да управо напредња-
цима ново пребројавање гласова највише одговара у овом термину: ем
су судећи по испитивањима јавног мњења и даље неприкосновени, ем
се не ваља играти могућношћу да нам свима крене мало горе, онако
„филмски”, али ван исписаног и прочитаног сценарија, па да СНС-у
рејтинг драстично падне.

Изборима се радују и опозиционари. Речито. ДС каже да је „добра
вест за грађане одлука Вучића да поднесе оставку на место председ-
ника Владе”, као и да грађани „неће ћутати док им се смањују плате,
отимају пензије, повећавају порези и цене”. СРС сматра да ће то бити
„својеврсни референдум, одлучивање између прозападне и происточ-
не опције”, ДСС објашњава да су избори „шанса да се смене бахати
који купују дипломе”, а ЛДП да су они „прилика да Србија почне да
се трансформише у пристојно друштво”. Покрет „Доста је било” под-
сећа да је његов лидер „још прошлог лета рекао да ће републичких из-
бора сигурно бити заједно с покрајинским и локалним”, пошто би Ву-
чић „ако би на изборе пустио само свој неспособни локални и покра-
јински кадар, доживео потпуни крах и тако изгубио и републичку
власт на локалним изборима”.

„Нова странка” је честитала премијеру на „изузетној храбрости да
распише изборе и тиме призна да су он лично и његова влада неспо-
собни да донесу Србији било шта добро”, док је донедавни српски све
и свја Тадић казао да разлози за излазак на биралишта „нису они ко-
је је Вучић навео, јер управо он доприноси поларизацији друштва, све
време оптужујући политичке противнике за све невоље грађана”, уз
„бонус трек” да је премијер „могао да се обрачуна с ’мангупима у соп-
ственим редовима’ и без избора јер располаже апсолутном влашћу”.

Ако овоме додамо очекивано разметање СНС-а двогодишњим ре-
зултатима (претходну реч током кувања и варења можете ставити и
под наводнике, по жељи), свеукупна полазишна основа обећава – с
краја зиме и на почетку пролећа слушаћемо све оно што смо хтели да
знамо, а нисмо смели да питамо. Или желели да знамо.

„Прољеће на моје раме слијеће, ђурђевак...”

**  ** **
Да не буде забуне: већ сада су на терену активисти најпопуларније
партије од када је вишестраначја у Србији. Они сасвим легитимно ра-
де оно што се стручно назива „кампања од врата до врата”, а што је у
грађанству прихваћено као „синдром Јеховиних сведока” (уз дужно
поштовање тој верској заједници).

Ево о чему се ту ради: иду градом девојке и момци и стишћу звон-
ца на кућама; пошто им станар(ка) отвори, кажу да су из СНС-а, па се
онда распитују колико је ко задовољан оним што је власт урадила до
сада. Када добију одговоре типа: „Погледајте низ ову прљаву улицу”,
или: „Жао ми је што се ништа значајно није догодило”, оду даље, низ
ту улицу, до следећег кућног звона...

У овим хладним данима, како то и приличи, најјачи пробијају лед, али
без бриге – како се избори буду ближили, и представници многих других
политичких странака ће нам куцати на врата. Ко има вишак времена,
отвараће им их, а остали ће се бавити „шпијунажом” – заустављаће дах
и вириће кроз ону застакљену рупицу док ови не оду, јер им је плоча ко-
је прескачу и предизборних бајки превише.

ме се замерио пекар Саван Бурму-
џија, који је ликвидиран хицима из
пиштоља у својој пекари. Ни после
две године нису расветљена убиства
Александра Булатовића на Новом
Београду, блиског сарадника Жељка
Ражнатовића Аркана – Радета Ра-
коњца, који је изрешетан док је мир-
но испијао кафу у башти једног ка-
фића, и Луке Бојовића, у кога су
атентатори на улици, усред дана, ис-
палили више од двадесет метака из
аутоматског оружја.

Списку нерасветљених убистава из
времена док је Драган Кецман био
на челу београдског УКП-а није крај.
Још увек се не зна ни ко је усмртио
власника ноћних клубова Драгана
Јелинића, сувласника „Пинк такси-
ја” Драгана Гаћешу, дилера Јовицу
Радоњића и вођу једне од навијачких
група Александра Јосића, а под ве-
ликим знаком питања је и даље уби-
ство једног од најпознатијих бео-
градских адвоката – Владимира Зре-
леца.

С обзиром на то нема сумње да
Кецман, као један од највиших по-
лицијских функционера у Београду,
не заслужује да остане на тој функ-
цији. Уколико његова смена не буде
случајност, већ ако принцип одго-
ворности и смењивости највиших
полицијских функционера који не
буду постизали резултате у раду по-
стане нешто уобичајено, грађани ће
видети да се борба против кримина-
ла не своди на громогласне најаве и
обећања.

M. Г.

Хало, дрцни 
мало!

И док пролази четврта (и последња)
година овог издања локалне власти,
дошло је време и за сумирање утиса-
ка. Посебно откад је премијер пре
неки дан потпалио фитиљ за изборну
ватру.

Општа је дефиниција да ништа
монументално ни епохално није
урађено. Додуше, стоји и питање да

Смене и у врху
полиције

Одговорност за оне који немају ни-
какве резултате у раду изгледа више
неће бити мртво слово на папиру у
полицији. Како најављују неки днев-
ни листови, ускоро треба да буде
смењен Драган Кецман, начелник
Управе криминалистичке полиције
за град Београд, после само годину
дана колико је био на тој функцији.

На то место је именован на основу
решења министра унутрашњих по-
слова Небојше Стефановића да би
решио неке крупне случајеве о који-
ма се месецима говорило у медији-
ма и у јавности, као што је био поку-
шај атентата на милионера Милана
Бека.

Кецману и екипи његових сарад-
ника не само да то није успело већ
се у међувремену на територији
главног града, коју покрива најмно-
гољуднија полицијска управа у Ср-
бији, десило још много тога што још
увек није разјашњено.

Без одговора су остала питања ко
је убио хуманитарну радницу Љи-
љану Шоловић у њеном стану и ко-

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Године су прошле пуне мука? Jок! 

У Банатском Брестовцу, ових дана.

Снимио Никола Стоилковић

• Принц Чарлс ме подсећа на Гадафија. И он ће нам доћи у госте
с Камилом.
• Нама често пуца филм. Такав је сценарио.
• Стање је непромењено. Вођа и даље има визије!
• Слободно реци шта мислиш. Власт воли да чује хвалоспеве о себи.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КАД ХОЋУ ДА ПОБЕГНЕМ ОД ЖЕНЕ, ЈА ОДЕМ „КОД ТАШТЕ”. НАИ-

МЕ, ТАКО СЕ ЗОВЕ МОЈА ОМИЉЕНА КАФАНА.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Петак, 22. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Талентоване девојчице из
нашег града и један дечак,
чланови хора „Вокал тин”
Музичког центра „Вокали”,
за потребе снимања једне
од најгледанијих емисија
РТС-а „упарени” са инстру-
менталистима у састав

„Бенд и вокали”, пласира-
ли су се у финале музичко-
сценског спектакла „Ја мо-
гу све”, које ће уживо бити
емитовано на националној

телевизији у недељу, 24. ја-
нуара, од 21 сат.

Током тромесечног так-
мичења „Бенд и вокали” су
доказали да им леже сви му-
зички жанрови, а највише
поп-рок. Изводили су соп-
ствене обраде нумера „Кад

ходаш”, „Јовано”, „Wake Me
Up”, „Едерлези”, „Moves Like
Jagger”..., које су уз аранжма-
не хитова група АBBA или
AC/DC дизале на ноге мили-
онску публику у целој Срби-
ји. У недељу увече ће се бо-
рити за награду од 20.000

евра, а како о томе ко је нај-
бољи одлучују гледаоци
СМС порукама, добродошла
је помоћ другара из Панче-
ва. Деца из четири панчевач-

ке основне школе: „Змајеве”,
„Стевичине”, „Исидорине” и
„Васине” представљају наш
град на најбољи могући на-
чин, помозимо им!

Телефоне у руке, гласај-
мо за „Бенд и вокале”!

Р. Т.

АКТУЕЛНО 3
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У КЦ-у „Град” у Београду у
четвртак, 14. јануара, прире-
ђено је читање поезије у знак
подршке Ашрафу Фајаду, пе-
снику палестинског порекла
којега је суд у Саудијској Ара-
бији 17. новембра осудио на
смрт због богохуљења и на-
водног пропагирања атеизма
у песничкој књизи „Упутства
изнутра”. У том догађају су
учествовали наши суграђани
– песници Драгана Младено-
вић (новинарка „Панчевца”),
Јасмина Топић и Дејан Чан-
чаревић. Поред њих, публици

су том приликом своје песме
читали и: Марјан Чакаревић,
Тома Марковић, Петар Мато-
вић, Синиша Туцић, Влада
Стојнић, Тамара Шушкић,
Велимир Ћургуз Казимир,
Ана Марија Грбић, Бојан
Марјановић, аутори окупље-
ни око „Песничења” и многи
други.

Захваљујући наведеном до-
гађају Србија је стала у ред
једне од двадесетак земаља
широм света у којима је тог
дана читана поезија за Фајада.

Д. К.

ПЕСНИЧКА ПОДРШКА

Читање за Ашрафа
Фајада

Свечано је било 20. јануара
у просторијама ФК-а Ди-
намо на Градском стадио-
ну. Већ по традицији, руко-
водство популарног „брзог
воза” је у кругу пријатеља
обележило клупску славу
Светог Јована.

Први људи Динама Јован
Радојковић и Горан Јањо-
вић, као прави домаћини,
угостили су бројне званице, а
међу гостима су били челни-

ци нашега града, Спортског
савеза Панчева, али и људи
из света фудбала и представ-
ници медијских кућа.

Фудбалери Динама у не-
дељу, 24. јануара, започи-
њу припреме за пролећни
део сезоне у Првој јужно-
банатској лиги, а већ од ле-
та „брзи воз” ће тутњати и у
вишем рангу – Војвођан-
ској лиги група „Банат”.

А. Ж.

ФК „ДИНАМО” ОБЕЛЕЖИО СЛАВУ

Свети Јован за нове
победе

ПАНЧЕВАЧКИ КУЛТУРНИ КАЛЕИДОСКОП

ОД БЕРЛИНАЛА ДО „БАНТУСТАНА”

Једна у низу свечаности
поводом обележавања сла-
ве Свети Сава биће прире-
ђена у понедељак, 25. јану-
ара, од 18 сати, у Месној
заједници Котеж.

Добродошли су сви они
који воле дечје стварала-
штво, а поред традицио-
налног дружења уз переце,
биће приређен и занимљив
уметнички програм. На-

ступиће Дечји црквени
хор, хорови „Вокал тин” и
„Вокал кидс” и Дечји там-
бурашки оркестар.

Гости ће имати прилику
и да погледају изложбу
слика, као и да уживају у
наступима младих рецита-
тора из основних школа
„Стевица Јовановић” и „Ва-
са Живковић”.

Д. К.

У ПОНЕДЕЉАК У МЗ КОТЕЖ

Светосавска 
свечаност

Иако је обичај да се романи
који освоје НИН-ову награду
током те године представе
на „Мајским данима књиге”,
с Драганом Великићем, ово-
годишњим „ниновцем”,
ствари стоје другачије. Наи-
ме, његов роман „Иследник”
већ је представљен у Панче-
ву, и то на „Мајским данима
књиге” 29. маја 2015, неко-
лико дана пошто је изашао
из штампе. То је била прва
промоција наведене књиге, а
сам аутор је тада открио да
су две трећине романа
„Иследник” исповедног ка-
рактера и написане су у пр-
вом лицу, док му је прелаз на
треће лице омогућио хра-
брије излагање. Тиме је Ве-
ликић аргументовао познату
тезу да се исповедамо да би-
смо се заправо сакрили. Он
је у Панчеву навео и неке

примере из своје вишегоди-
шње списатељске праксе у
којима се стварност књиге
случајно успела поклопити с
реалним животним догађа-
јима.

Д. M.

НА ПРОШЛОГОДИШЊИМ „МАЈСКИМ 
ДАНИМА КЊИГЕ”

Прва промоција 
романа „Иследник”

У СКЦ-у у Београду у поне-
дељак, 25. јануара, у 18 сати,
Панчевац Урош Крчадинац,
коаутор књиге „Бантустан”,
разговараће са др Илдиком
Ердеи, антропологом с Фи-
лозофског факултета у Бео-
граду, такође Панчевком.
Догађај организује Клуб сту-
дената етнологије и антропо-
логије (КСЕА).

Учесници ће покушати да
одговоре на питања да ли је
„Бантустан”, као ризница ет-
нографског искуства, уједно
и антрополошки роман и да

ли свако путовање може по-
служити као известан антро-
полошки терен.

Д. М.

„БАНТУСТАН” И АНТРОПОЛОГИЈА

Како себе изрећи 
другоме

У оквиру 46. Берлинале фо-
рума биће приказана 44 фил-
ма у главном програму, а је-
дан од њих је и документар-
ни филм Огњена Главонића,
редитеља из Панчева, под на-
зивом „Дубина два”. У том

пројекту је учествовала и Та-
тјана Крстевски, која потпи-
сује фотографију филма. Реч
је о документарној верзији
играног остварења „Терет”,
на којем Огњен Главонић
тренутно ради. Д. М.

ГЛАВОНИЋЕВ ФИЛМ НА БЕРЛИНАЛЕ ФОРУМУ

Документарац 
„Дубина два”

Представа „Лени” Валерије
Шулцовe и Романa Олек-
шакa, у продукцији „Битеф
театра”, Културног центра
Панчева и Академије уметно-
сти из Београда и у режија Та-
тјане Мандић Ригонат, биће
изведена у уторак, 26. јануара,
од 19.30, у дворани Културног
центра. Драмска ситуација
представе је замишљена као
сусрет двоје врло стварних
људи током снимања шоу-

програма: Лени Рифенштал и
Џонија Карсона, америчког
ТВ водитеља и комичара. Ле-

ни жели да промовише своју
књигу „Последњи Нуби” и се-
бе рехабилитује као уметни-
ка, а Џони Карсон да је суочи
с њеном прошлошћу и чиње-
ницом да је била Хитлеров
омиљени режисер чији су
филмови допринели ствара-
њу његовог култа и естетиза-
цији нацизма.

Поред Владице Милоса-
вљевић, Горана Јефтића,
Бранке Петрић и Катарине

Марковић, у комаду глуми и
наш суграђанин Ненад Хера-
ковић. Д. M.

У КОПРОДУКЦИЈИ КЦП-а

О Лени, Лени 
Рифенштал

„БЕНД И ВОКАЛИ” У ФИНАЛУ СПЕКТАКЛА

Ми можемо све!

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ОГЊЕНА ТОШИЋА

Злато панчевачком блиставом уму
Наш суграђанин Огњен То-
шић освојио је златну медаљу
на Међународној олимпијади
из математике, физике и ин-
форматике. Он је био у тиму
ђака Математичке гимназије
и, према речима директора те
образовне установе Срђана
Огњановића, ово је до сада
највеће достигнуће ученика те
школе. Поред Огњеновог пр-
вог места, освојено је још пет
медаља: две златне, једна сре-
брна и две бронзане.

Огњен је прошле године
освојио бронзану медаљу на
престижном математичком
такмичењу – 56. Међународ-
ној математичкој олимпијади
у Чијанг Мају у Тајланду, а по-

бедник је и прошлогодишњег
математичког вишебоја: екип-

но-индивидуалног турнира
одржаног у гимназији „Колмо-

горов” у Москви. Српска еки-
па је била најбоља међу 24
екипе, а Огњен је у укупном
збиру бодова у три дисци-
плине имао највећи салдо и
тако се окитио златним од-
личјем.

Нафтна компанија Србије
наградила је Огњена Тошића
сребрном статуом „Енергије
знања” коју та компанија до-
дељује најбољим учесницима
Српске математичке олимпи-
јаде. Вреди напоменути да је
наш суграђанин Огњен То-
шић био и део српског олим-
пијског тима који је пре три
године представљао нашу зе-
мљу на Физичкој олимпијади
у Индији.



омогућио малим и средњим
предузећима набавку средста-
ва за производњу, опреме, ре-
проматеријала и свега осталог
потребног за пословање. А
најзначајнија новост у обла-
сти запошљавања била би оба-
веза да се запосле сва високо-
образована лица, тако што би
држава плаћала све порезе и
доприносе за њих, док би по-
слодавац једино имао обавезу
исплате зараде на нивоу про-
сека у Републици – рекао је
Васин.

Према његовим речима, по-
рез на зараде би морао да бу-
де мањи уколико су у некој
компанији зараде веће, треба-
ло би да се изједначи приват-
но здравство с државним, да
се у образовање уведе средња
стручна спрема као обавезна,
као и обавезно грађанско вас-
питање.

Коментаришући догађаје у
Белој Цркви, Васин је напоме-
нуо да очекује да ће се мини-
старство које води Кори Удо-
вички ускоро огласити о томе

Градски одбор Социјали-
стичке партије Србије је још
крајем децембра усвојио
платформу за даљи рад. Она
је заснована на „три темеља
демократије – политичком,
економском и социјалном”,
истакнуто је на конферен-
цији за новинаре СПС-а одр-
жаној у уторак, 19. јануара.

– Ова платформа је
усклађена и са Стратегијом
развоја Панчева од 2014. до
2020. године. У економској
области наш циљ је да од-
лучније подржимо развој и
олакшамо пословање малих
и средњих предузећа, а по-
себно великих система као

што су „Петрохемија” и
„Азотара”. Пословања нема
без добре инфраструктуре и
ту смо дали посебан акце-
нат, јер се ситуација у сели-
ма разликује од градске.
Посебан проблем су и нере-
шени имовинско-правни
односи у граду. Дешава се
да се чак и неке улице де-
лом налазе на приватним
поседима, па је и поступак
долажења до земљишта, ка-
да желимо да се нешто ра-
ди, прилично спор. То је по-
следица несређене евиден-
ције градске имовине и наш
циљ је да сву ту документа-
цију средимо и формирамо
базу података. То је битно,

јер у браунфилд зонама
имамо проблем с нереше-
ним имовинско-правним
односима, а у гринфилд зо-
нама с прикључцима за ин-
фраструктуру. А све су то
отежавајуће околности за
привлачење инвеститора –
рекла је Оливера Радуло-
вић, потпредседница Град-
ског одбора СПС-а.

Она се овом приликом
осврнула на неопходност
подстицања пољопривредне
производње и подршку га-
здинствима бесповратним
средствима и повољним
кредитима, а посебно је ис-
такла „социјални домен ове

платформе” и борбу за со-
цијалну правду.

– Желимо да сва насеље-
на места имају лекаре и пе-
дијатре током читаве неде-
ље, да се боље опреми град-
ска болница, а утицаћемо и
на то да се здравствена за-
штита подигне на задовоља-
вајући ниво – нагласила је
Оливера Радуловић.

Да би се остварила ова
платформа, за шта су по-
требна поприлична финан-
сијска средства, према ре-
чима Николе Дангубића,
председника Градског одбо-
ра, СПС неће бежати ни од
даљег кредитног задужива-
ња Града.

– Градски одбор Српске ради-
калне странке најоштрије оп-
тужује челнике градске вла-
сти, и претходне и садашње,
као искључиве кривце за кри-
минал у Апотеци Панчево, јер
су за директоре доводили
сумњив кадар, без обзира на
то што Панчево има око 700
лекара и фармацеута. Ми смо
сигурни да би се наш кадар
одговорно понашао и не би
пореским обвезницима и гра-
ђанима направио толику ште-
ту. Према нашим сазнањима,
у апотекарској установи за
време директоровања Бранке
Милојевић, која је доведена
из другог града, настао је гу-
битак и дуг од око седамсто
милиона динара, што је фор-
мално и утврђено. Поставља-
мо питање и тражимо одговор
од садашње градске власти да
нас као пореске обвезнике
обавести како је било могуће
да се не зна шта је било с тим
новцем. Немогуће је било та-
кво черупање Апотеке а да то
градска власт није знала. Да

ли је у томе и учествовала,
очекујемо да утврди истрага –
рекао је Петар Јојић, члан
Централне отаџбинске управе
СРС-а и кандидат те странке
за посланика у републичком
парламенту, на конференцији
за новинаре одржаној у среду,
20. јануара.

Он је подсетио да је за кри-
вично дело за које се води ис-
трага против осумњичене бив-

ше директорке, прописана ка-
зна од две до дванаест година
затвора, што говори о његовој
тежини. Због тога СРС тражи
да надлежни државни органи
обавесте јавност докле се сти-
гло с тим поступком и напо-
миње да ће на томе инсисти-
рати и убудуће.

СРС је, подсетио је Јојић,
својевремено постављао пита-
ња и о пословању Мирјане Пу-

зић, претходне директорке
ове установе, за чијег руково-
ђења је било „јавашлука и не-
правилности”. Тада су, према
његовим речима, набављени
лекови у вредности од 1,3 ми-
лијарде динара, и то непо-
средном погодбом, супротно
Закону о јавним набавкама.
Она је за то била само прекр-
шајно кажњена, уместо да се
против ње води кривични по-
ступак и притом утврде сви
саучесници у таквом послу.

– Тражимо да се прекине
пракса да се директори дово-
де из других средина и Пан-
чево тако понижава, намећу
му се тутори и гувернери. До-
ласком СРС-а на власт, а ово
ће после избора бити ради-
кални град, управљаће се ис-
кључиво у интересу свих гра-
ђана – закључио је Јојић.

КОНФЕРЕНЦИЈА ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА

Лукач изабран за
председника

Делегати Изборне конфе-
ренције Покрета социјали-
ста, одржане у суботу, 16.
јануара, једногласно су
акламацијом изабрали 19
чланова Градског одбора те
странке, а Ђорђа Лукача за
председника.

– Покрет је у протеклом
периоду доста радио и осно-
вали смо све месне одборе
странке. Стигли смо до 630
чланова, а већ смо обезбе-
дили око 2.500 сигурних
гласова на предстојећим из-
борима и спремни смо за
њих – нагласио је Лукач,
подносећи извештај о доса-
дашњем раду.

Он је додао како је познато
да ова странка подржава Вла-
ду Србије, у којој је и Алек-
сандар Вулин, њихов пред-
седник, актуелни министар, а
задатак им је да се „промени
амбијент и слика Војводине”
како би се у њој поштено и
квалитетно живело.

– Ово је последња година
у којој ће Демократска
странка било где бити на
власти и завршиће се њена
криминална владавина и
владавина Бојана Пајтића
и у локалу и у Покрајини.
И ви у Панчеву морате да

продужите локалну власт,
да наставите и мењате град
који је у претходним пери-
одима био жртва многих
система и режима и Панче-
ву вратите ону стару славу,
покренете привреду, запо-
слите људе. Реформе се,
као и наша борба за поште-
нију и честитију Србију,
морају наставити и морамо
победити на изборима да
бисмо лакше спроводили
мере, доносили одлуке и
поправили живот и стан-
дард грађана – рекао је Бо-
јан Торбица, председник
Покрајинског одбора ПС-а
за Војводину, поздрављају-
ћи учеснике конференције.

ПОЛИТИКА
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Страну припремио

Зоран
Спремо

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

НОВИ ДНЕВНИ РЕД ЗА СРБИJУ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Платформа је већ
спремна

Привреди је 
неопходна пореска
реформа

На много места 
СНС је чинио још 
горе ствари од оних
у Белој Цркви

О програму Демократске
странке, названом „Нови
дневни ред за Србију”, који се
због управо најављених оп-
штих избора може назвати и
изборним програмом те пар-
тије, у понедељак, 18. јануара,
са члановима Градског одбо-
ра и активистима ДС-а, у пу-
ној малој сали скупштинске
зграде, разговарао је Миро-
слав Васин, председник По-
крајинског одбора за Војводи-
ну и потпредседник Покра-
јинске владе.

– Трудили смо се да овај
програм буде сачињен од врло
конкретних мера, а не од не-
ких теоретских образаца и
има низ предлога који су но-
вина у друштвеном животу. У
области привреде, на пример,
планирамо пореску реформу
која би омогућила да сва но-
вооснована предузећа до че-
тири године буду ослобођена
доприноса на зараде. Плани-
рамо и оснивање развојног и
гаранцијског фонда који би

и наложити да се тамо „одржи
регуларна седница Скупшти-
не”. Он је оценио да ова „није
ни заказана како треба, није
ни држана по процедури, нити
су гласали људи који једини
имају право да гласају”.

– Мислимо да је потпуно
оправдан револт наших од-
борника и трагично је то да
Српска напредна странка и
њени коалициони партнери
покушавају да нешто што је
црно представе као бело. А
сличне ствари се у Војводини
дешавају већ три године. На
безброј места су биле још горе
ствари: покушаји присиљава-
ња људи да гласају, уцене,
претње, вођење одборника
ван места где станују... Теле-
визија је приказала да су у Ко-
вачици људи терани на тајном
гласању да покажу листић
представнику СНС-а пре него
што га убаце у кутију, а случај
у Белој Цркви је изашао на
површину само захваљујући
храбрости и упорности тамо-
шњих људи. Чињеница је да је
ДС био у скоро тридесет ло-
калних самоуправа на власти,
а да је то данас у само десетак
и то показује шта су све чини-
ли представници СНС-а. У
Белој Цркви су они имали са-
мо два одборника, а данас су
на власти – подсетио је пред-
седник Покрајинског одбора
ДС-а.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Черупање Апотеке са знањем власти

Мирослав Васин: СНС је у Белој Цркви имао само два
одборника, а данас је на власти

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Ко ће из дивљих депонија покупити кајмак
Сведоци смо да се новац из
нашег градског буџета троши
недомаћински, а највише па-
ра оде на страначка запошља-
вања на непостојећа радна ме-
ста – тврди Српски покрет
„Двери”. Други вид недома-
ћинског трошења заједничких
средстава су „финансијски
пренадувани пројекти и јавне
набавке” – истакао је Милу-
тин Илић, председник Град-
ског одбора те странке, на
конференцији за новинаре
одржаној у среду, 20. јануара.

Неконтролисани одлив за-
једничких пара, тврде „Две-
ри”, могуће је смањити једи-
но ако се повећа јавност у ра-
ду. Због тога ће ова странка
позвати све остале панчевач-
ке политичке партије да по-
држе овакав захтев за бољу
контролу, као и да се убудуће

преко локалне телевизије ди-
ректно преносе седнице но-
вог, постизборног сазива пар-
ламента.

– Један од доказа да је јав-
ност рада неопходна, јесте ак-
туелан пројекат који се зове
„Набавка услуге чишћења и

уклањања дивљих депонија
расутих по атару и уређење ка-
нала”. У петак, 22. јануара, би-
ће отварање конкурсне доку-
ментације и тражиће се најбо-
ља понуда за чишћење атара, а
пројекат је пун мањкавости.
Основна је то што није наведе-

на ниједна локација, па ни по-
вршина коју треба очистити.
Самим тим је искључена мо-
гућност да се контролише да
ли је посао уопште урађен. По-
што је планирано да се на то
потроши двеста милиона ди-
нара, питање је да ли ће грађа-
ни Панчева имати користи,
или је то само још једно непо-
требно и неконтролисано пра-
жњење буџета – рекао је Ми-
лутин Илић.

Због примера да су у Панче-
ву већ неке велике послове до-
била предузећа која нису има-
ла неопходну опрему и возила
за њихово обављање, „Двери”
изражавају „оправдану сум-
њу” да је и ово „намештено
фирми која је до сада већ ра-
дила неколико послова” фи-
нансираних из буџета и „поку-
пила кајмак”.



ХРОНИКА

Проблем настао 6. 
октобра сада је 
„метастазирао”

Приватни медији брину 
само о интересу власника

Стање на локалној медијској сцени
било је тема трибине „Приватизација
медија у Србији – случај РТВ Панчева”
коју су у кафе-клубу „Купе” одржали
НУНС и Грађанска акција Панчево у
среду, 20. јануара. Педесетак присут-
них било је у прилици да чује и разме-
ни ставове с Вукашином Обрадови-
ћем, председником НУНС-а, Зораном
Николићем, уредником сајта „Цензо-
ловка”, и Владимиром Ђоковићем,
бившим новинаром ТВ Панчева. Но-
винари тог медија нису пратили три-
бину, па гледаоци неће бити у прили-
ци да чују шта је све тамо речено.

Ђоковић је на релативно помирљив
начин испричао како је био сканда-
лозно уцењен од Мирослава Милако-
ва, главног уредника РТВ Панчева, да
ће му уговор о раду бити продужен
ако потпише приступницу СНС-у.
Додао је да је исто саопштено и оста-
лим његовим колегама, али Ђоковић
за разлику од њих није потписао.

– Обављени су разговори у четири
ока с листом људи предвиђених да
остану у РТВ-у. На крају разговора
ми је речено да морам да се учланим
у СНС. Ја сам рекао да не бих и по-
звао да обе стране размисле о томе.
Прошло је петнаестак дана, током
којих су ми стизали сигнали да то
неће моћи другачије и све се завр-
шило тако што нисам позван да про-
дужим уговор – рекао је Ђоковић.

Ненад Живковић, овдашњи нови-
нар и модератор трибине, истакао је
неколико ствари. Најпре да је Мила-
ков истовремено портпарол „Зеле-
нила”, Градског одбора „напредног
дела радикалне странке” и председ-
ник Одбора за информисање панче-
вачких напредњака. Додао је како
Радоица Милосављевић, формални
власник РТВ Панчева, од летос до
данас није дао банкарске гаранције
да ће испунити обавезе из купопро-
дајног уговора, иако је имао свега
пет дана да то учини.

Обрадовић и Николић су се сло-
жили да је пропадање српског нови-
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Страх, лењост, гужва и седење у че-
каоницама не треба да нас спречава-
ју да одлазимо код лекара, јер је от-
кривање болести на време веома ва-
жно за потпуно излечење.

У току је и обележавање Недеље
превенције рака грлића материце,
поводом које је Дом здравља у сарад-
њи с локалном заједницом организо-
вао низ превентивних активности.

Питали смо наше суграђане да ли
одлазе лекару у последњем тренутку,
када већ осећају одређене тегобе,
или више брину о свом здрављу и чу-
вају га одласцима на превентивне
прегледе.

ОЛИВЕРА ВОЈНОВ, приватник:
– Код лекара идем само кад мо-

рам, буквално чекам последњи тре-
нутак. Разлог тога је превелика гу-
жва, али и однос лекара према па-
цијентима. Такође, ни превентивно
не идем, ретко водим и своје дете, а
често се лечим сама и купујем леко-
ве у апотеци. Ипак, имам и среће
што сам заиста доброг здравственог
стања. 

СОФИЈА ПУПИЋ, пензионерка:
– Ја заиста идем редовно код лека-

ра и бринем о свом здрављу. Често
идем на разне превентивне прегледе,
али нисам ни хипохондар. Имам ше-
здесет година и сматрам да морам
водити рачуна о свему, а опрезна сам
и због породичне анамнезе. Своју де-
цу сам васпитала на исти начин.

НЕБОЈША ЛАЗАРЕВ, 
хемијски техничар:

– Преко фирме у којој радим сваке
године идем на превентивне прегле-
де, који су заиста добри и квалитет-
ни. Поред тога, ретко идем код лека-
ра, осим уколико не осетим неке те-
гобе, а срећом сам и доброг здравља.
Такође, не узимам лекове на своју
руку.

ЗДРАВКО КОЈИЋ, 
пензионер:

– Нажалост, ја сам веома лошег
здравственог стања и морам често да
идем код лекара. Углавном одлазим
код приватника, јер су државне уста-
нове веома компликоване и неретко

само за рецепт за издавање лека мо-
рам да чекам два дана, а о томе ко-
лике су гужве, не могу ни да причам.
На овај начин ми је много једностав-
није, али и скупље.

ЉИЉАНА ДАНИЧИЋ, педагог:
– Код лекара заиста ретко идем, и

то само када је неопходно. Нажа-
лост, иако би требало, не одлазим
често на превентивне прегледе, осим
код гинеколога. Међутим, стомато-
лога посећујем знатно чешће. Ишла
бих код приватника, али из финан-
сијских разлога и даље одлазим у др-
жавне амбуланте.

МАРКО РАДАКОВИЋ, градски 
већник:

– Код лекара одлазим само кад је
потребно. Доброг сам здравственог
стања и сигурно годину дана нисам
ишао на преглед, а нисам ни имао
неких проблема. Превентивно не од-
лазим, али и не узимам лекове на
своју руку, већ се при првим тегоба-
ма јављам лекару.

Анкетирала С. Првуљ

З. КОЈИЋН. ЛАЗАРЕВ Љ. ДАНИЧИЋ М. РАДАКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КОЛИКО БРИНЕМО О СВОМ ЗДРАВЉУ?

Морамо бити опрезнији

С. ПУПИЋО. ВОЈНОВ

ТРИБИНА О СТАЊУ У МЕДИЈИМА

ОД ПУДЛИЦА ДО ПИТБУЛА

нарства почело 6. октобра када је Бе-
ба Поповић отишао у „Пинк” на до-
говор са Жељком Митровићем и да је
отад свака следећа гарнитура медије
посматрала искључиво као средство
да дође и опстане на власти, а не као
део демократског процеса.

– Није за то одговоран искључиво
Вучић, али су под њим медији од
дворских пудлица постали питбули
који уједају – рекао је Обрадовић.

Николић је додао да су нас у такво
стање довели власници  јавних гла-
сила и лоши медијски прописи и За-
кон о раду.

– Нажалост, менаџмент и власни-
ци медија се нису супротставили то-
ме, јер су имали пословне интересе,
и та ситуација је сада метастазирала
– нагласио је он.

Њих двојица су, међутим, имали
потпуно опречне ставове у вези с при-
ватизацијом. Обрадовић је покушао да
инсистирање НУНС-а и Медијске коа-
лиције на продаји локалних гласила
оправда тиме што је „била неодржива”
ситуација у којој су јавна предузећа
добијала новац из буџета, а приватни
медији морали сами да зараде како би
опстали. Нагласио је како ЕУ није зах-

тевала приватизацију, већ да се стран-
кама онемогући да за буџетски новац
добију медијски утицај на јавност.

Председник НУНС-а је рекао да
противници приватизације нису хте-
ли да разговарају о било каквом дру-
гачијем моделу финансирања и онда
је дошло до приватизације за коју је
рекао да је испала много горе него
што је очекивао.

Николић је на то рекао да његово
двадесетогодишње искуство рада у ко-
мерцијалним приватним медијима
показује како власници воде рачуна
искључиво о својим финансијским
интересима, а не о потребама грађана.

– Зато је било кључно да опстану
медији у јавном власништву. С њима
се не може радити баш све што се
хоће, без обзира на промену поли-
тичких гарнитура и њихове утицаје –
оценио је Николић.

С тим се сложио и Владан Кеље-
вић, одборник ЛСВ-а, који је из пу-
блике додао да је опозиција раније на
РТВ Панчеву имала простор да изно-
си своје ставове, а сада добија нешто
више од једног минута у вестима.

Д. Вукашиновић

Туристичка 
сигнализација 
коштаће 18 милиона
динара

Градско веће је у петак, 15. јануа-
ра, донело две одлуке с циљем
стварања услова за рад Туристич-
ке организације Панчева. Најпре
су усвојени програм рада и фи-
нансијски план ТОП-а, а потом је
измењен Споразум о регулисању
међусобних односа Града и „Пе-
трохемије”, чиме је обезбеђено
пресељење градске туристичке
организације у петрохемичарски
пословни простор у некадашњој
„Снежани”.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Скупи путокази
да се нагађа да ли то значи да су их
прихватили и туристи.

ТОП се недавно пожалио на неод-
говарајући простор за рад, па ће се
ускоро преселити на нову адресу, на
почетку Улице војводе Петра Бојо-
вића. Тај простор припада „Петрохе-
мији”, али га она не користи, па га
уступа Граду, чиме се делимично
пребијају дугови компаније према
локалној самоуправи.

Већници су информисани о одлуци
Надзорног одбора АТП-а, а она се ти-
че цене годишњих карата за повла-
шћене категорије становништва.
„Панчевац” је о томе раније писао, али
није згорег поновити да ће за 2.000 ди-
нара до краја ове године на градским
и приградским линијама моћи да се

возе пензионери с месечним прима-
њима до 20.000 динара, инвалидски
пензионери, ратни и мирнодопски
војни инвалиди, те цивилни инвалиди
рата, корисници породичних инва-
лиднина, чланови породица погину-
лих у оружаним акцијама током деве-
десетих година прошлог века, као и
труднице и породиље чија су деца
млађа од годину дана.

Годишњу карту за превоз у износу
од 4.000 динара плаћаће пензионери
с месечним примањима од 20.000 до
40.000 динара. Све оне чије су пен-
зије више од 40.000 динара, а ниже
од 50.000, карта ће коштати 6.000
динара. Д. В.

Бранислав Ровчанин, дирек-
тор ТОП-а, рекао је да ће капи-
тални посао те организације то-
ком ове године бити завршетак
постављања туристичке сигнали-
зације на територији Панчева.
То ће градски и републички бу-
џет коштати 18 милиона динара.
Поред тога, он је у важне пројек-
те убројао организацију град-
ских манифестација „Дани Вај-
ферта” и „Панчевачки дани
авантуре”, за које је рекао како
су „изузетно добро прихваћене
од туристичких организација
Србије и Београда и показале су
се као изузетно успешне”. Остаје

Јесу ли новинари сами криви за свој положај?

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Расписивање избора знак
слабости СНС-а

Долазак аутобуса који ове недеље
треба да буду испоручени нашем
АТП-у био је основна тема на коју се
осврнуо Предраг Патић, градски ме-
наџер Либерално-демократске пар-
тије, на конференцији за новинаре
одржаној у понедељак, 18. јануара.

– Ми у ЛДП-у смо задовољни ти-
ме што смо урадили за време нашег
мандата и што ће аутобуси, истина
са доста закашњења, ипак коначно
стићи у Панчево. Они су узети из
кредита који ће АТП сам моћи да от-
плаћује, јер је то предузеће почело
да послује много боље и обезбеђује
возила само за себе, а не из буџета

као што је то до сада био случај. Тих
дванаест аутобуса је нешто капитал-
но што ће остати иза рада чланова
ЛДП-а у локалној власти, као што је
и депонија капитални објекат, а

отворена је на прилично тих начин
и без велике помпе. Не чуди нас што
капиталне ствари за град остају пот-
пуно непримећене само због тога
што је то неко други урадио, а не
владајућа странка. Јер да би уопште
могли да говоре о нечему, морали
би да имају резултате, које Српска
напредна странка у Панчеву нема –
рекао је Патић.

Он је додао да наш град није једи-
на средина у којој се представници
СНС-а тако понашају, да се то деша-
ва свуда по Војводини, а због тога су,
према његовим речима, и расписани
парламентарни избори.

– Грађани су преко анкета послали
јасну поруку СНС-у да нема подр-
шку, да су препознали и неспособ-
ност и незнање и склоност ка коруп-
цији и притисак какав никада до са-
да у вишестраначкој историји Србије
није постојао. Функционисање самог
СНС-а је обележила унутрашња бор-
ба за поделу плена, а подршка на ко-
ју рачуна очигледно не постоји и
због тога су и расписани ови избори.
Ми оцењујемо да је расписивање
парламентарних избора знак слабо-
сти, а не снаге, и да је воља грађана
супротна од оног што показују фри-
зирана истраживања – нагласио је
менаџер ЛДП-а.

Патић је истакао и да ова странка
због „контролисаних медија” не оче-
кује фер услове у предизборној кам-
пањи, у шта је могла да се увери и то-
ком избора у месним заједницама,
током којих је било и „црних џипова
и притисака” на грађане. З. Сп.
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Двовлашће у 
предузећу које иде 
у стечај 

„Жмурење” 
надлежних за које
нико неће 
одговарати

Судбина предузећа „Мегапро-
јект” је трагикомичан пример
српске приватизације, преко
кога се види сва штетност на-
чина на који је она изведена.
Осим тога, могуће је јасно уо-
чити и како у тим околности-
ма функционише нова каста
„бизнисмена” састављана пре-
тежно од људи без професије,
јер они по правилу мешетаре-
ћи у замућеним водама сво-
јинске трансформације заки-
дају држави порезе, уништа-
вају предузећа, запослене у
њима и њихове породице, и
на крају неретко и сами про-
падају.

Укратко, „Мегапројект” је
продат крајем маја 2010. Сло-
бодану Младеновићу и већ
након неколико месеци поче-
ли су проблеми због неиспла-
ћених зарада, а почетком
2011. су готово сви радници
ступили у штрајк, из кога су
изашли августа 2012. на силу,
односно помоћу отказа. Суд је
донео решења да буду враће-
ни на посао, јер су незаконито
отпуштени, али власник се
оглушио о судске одлуке. И
ником ништа.

Милош Марић, председник
„Мегапројектовог” синдиката
„Независност”, подсетио је да
су радници много пута захте-
вали од Агенције за привати-
зацију да раскине уговор с
Млaденовићем јер на груб на-
чин крши најважније одредбе
из уговора. Уместо да то учи-
не, надлежни су више од
петнаест пута продужавали
власнику рок да испуни своје
обавезе. На крају је уговор
ипак поништен, али се то мо-
же само посредно закључити
из чињенице да је Агенција
крајем прошле године поста-
вила Милорада Ћука за за-
ступника капитала.

Предузеће се током прет-
ходних година урушило, јер је
престало да послује и свело се
с тридесетак радника на фик-

Осим поменутог дуализма у
управљању „Мегапројектом”,
постоји још један који се тиче
поступка наплате поверилаца.
Због, еуфемистички речено,
спорости суда, радници су сво-
је извршне пресуде за наплату
зарада и осталих потраживања
предали приватном извршите-
љу с јавним надлежностима
Горану Шкеру. Он је намирио
неколико радника продајући
покретне ствари из предузећа,
а онда је ради обештећења
осталих за 29. децембар зака-
зао продају пословне зграде и
помоћних зграда у Улици др
Жарка Фогараша. Како тада
није било заинтересованих,
нови поступак јавне дражбе
заказао је за 25. јануар. Међу-
тим, Ћук је у међувремену, 18.
јануара, поднео захтев При-

теку на те објекте морати да
сачекају окончање стечаја,
уместо да се намире до краја
месеца, јер Шкеро каже да
има заинтересованих купаца.

Овај случај има још неке
„зачине”. Наиме, адвокат
Згерђа је рекао да је први
покушај извршитеља да про-
да зграде био заказан још за
новембар, али је обустављен
након кривичне пријаве та-
дашњег власника. Он је
Шкера оптужио да покушава
да прода управну зграду ко-
ја је под заштитом државе,
што је посебна бесмислица,
јер је Младеновић први ку-
пио тај објекат кроз прива-
тизацију.

Полиција је затим одузела
све предмете од извршитеља
ради провере навода из при-

Хладан туш из „турског купатила”

ДРЖАВА УЗЕЛА МЛАДЕНОВИЋУ „МЕГАПРОЈЕКТ”

ПРАВДА ЗА РАЗОРЕНУ ФИРМУ 
И РАДНИКЕ БЕЗ ПОСЛА

Када стигне 
одобрење за пречи
закуп, почиње 
надметање

Лицитација нешто више од
13.400 хектара државних
ораница по програму за
2015. треба да буде одржана
почетком ове године. Тако
је бар најавила Маја Свир-
чевић Прекић, ресорна чла-
ница Градског већа, када је
усвајан Годишњи програм
заштите, уређења и кори-
шћења пољопривредног зе-
мљишта. У овом тренутку
није извесно када ће паори
моћи да очекују оглас за јав-
но надметање за те њиве.

Како „Панчевац” сазнаје у
локалној самоуправи, Ми-
нистарство пољопривреде
још увек није дало сагла-
сност на предлоге уговора о
праву пречег закупа. Они су
предати на писарници Ми-
нистарства последњих дана
протекле године, али се на
одговор и даље чека.

Ради се о укупно 620 хек-
тара, од чега девет хектара
треба да добије Пољопри-
вредна школа „Јосиф Пан-
чић”, 196 хектара пољопри-
вредно предузеће „Омољи-
ца”, 126 хектара ПДПП
„Дунав” из Иванова, а пред-

узеће „Качарево” из послов-
ног система „Алмекс” рачу-
на на 289 хектара.

Када сагласност надле-
жних у Републици стигне,
документација се упућује
Покрајинском секретарија-
ту за пољопривреду, који
има 15 дана да одлучи о
евентуалним жалбама, а он-
да се склапају уговори с ко-
рисницима наведене земље.
Тек након тога може бити
објављен оглас за лицитаци-
ју преосталих површина.
Када ће се то десити, зависи
углавном од министарства
на чијем је челу Снежана
Богосављевић Бошковић. У
суштини, све поменуто би
могло да се оконча у крат-
ком року – рекли су наши
саговорници у локалној са-
моуправи, али није јасно где
је запело. 

Још увек је спорно близу
3.000 хектара које је про-
шле године по основу гајења
животиња у трогодишњи за-
куп добио „Алмексов” „Ста-
ри Тамиш” након што је та
фирма стављена у пасиван
статус због бесправног ко-
ришћења неких ораница.
Предузеће се пре неколико
месеци жалило на такву од-
луку, али надлежни у репу-
бличкој власти нису одлу-
чили о томе. Д. В.

ЛИЦИТАЦИЈА ЧЕКА ОДЛУКУ 

МИНИСТАРСТВА

Државна обећана 
земља

На ораницама четири локал-
не самоуправе у јужном Бана-
ту јесенас је озимом пшени-
цом засејано 16.350 хектара.
Озими јечам је заузео 710 хек-
тара, а уљана репица је посеја-
на на 530 хектара.

Снег који је пао после ново-
годишњих празника покрио је
усеве на пољима. Први талас
хладноће трајао је од 30. де-
цембра до 5. јануара, а нај-
хладнији дан у том периоду
био је 4. јануар с просечном
дневном температуром од 8,5
степени испод нуле. Наредни
још хладнији талас уследио је
од 17. до 19. јануара, јер је по-
следњег дана тог периода из-
мерена просечна дневна тем-
пература од 13,8 степени Цел-
зијусових испод нуле.

Пшеница може издржати
краткотрајне голомразице с
температурама до 15 степени
испод нуле, док је јечам не-

што издржљивији, па подноси
и температуре које су за два
степена ниже. Такве мразеве
ове житарице могу издржати
највише два дана, а степен
оштећења које ниске темпера-
туре могу оставити на њима
зависи од засејаних сорти.

У сваком случају снежни по-
кривач штити усеве, а с пове-

ћањем његове дебљине расте и
отпорност усева на ниске тем-
пературе, јер испод 10 центи-
метара снега температура је
виша и за читавих 15 степени.

Оштећења на биљкама су
већа при сувом времену, јер се
тада земља шест пута брже за-
грева и хлади од влажног тла,
а могућност измрзавања усева
је већа уколико зими уз одсу-
ство падавина има и ветра.

Осим тога, на угроженост
пшенице током зиме утиче и
дубина сетве, па би семе тре-
бало да се полаже на дубину
од четири центиметра. Ово је
значајно зато што круница,
односно чвор бокорења, треба
да је на око два центиметра
изнад тла, јер је на тај начин
заштићена од ниских темпе-
ратура. Плитак положај кру-
нице може лоше утицати на
наставак раста биљке у проле-
ће, као и на број бокора уко-

лико се пшеница није избоко-
рила пре доласка зиме.

Развијеност усева такође је
битна за њихову заштиту од
мраза. Пшеница развијености
као на фотографији одлично
подноси ниске температуре.
Већ с порастом усева може до-
ћи до мањих оштећења лисне
масе. Жутило на врховима ли-
стова последица је ниских
температура и јаког хладног
ветра, али засад нема ни гово-
ра о томе да су усеви измрзли
до те мере да би било нужно
пресејавање њива.

Велики снежни покривач
би добро дошао, али метеоро-
лози не најављују нове пада-
вине.

Јапанци би да 
граде поморски 
тренинг-центар 
из темеља

Јапанско-холандска помор-
ска компанија „Азалеја ме-
ритајм” одустала је од прво-
битне намере да недоврше-
ну спортску халу „Багремар”
претвори у центар за обуку
трговачке морнарице. Како
„Панчевац” сазнаје, локалну
самоуправу је о томе обаве-
стило Министарство грађе-
винарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре, које је од
„Азалеје” добило званичан
допис о одустајању од ове
локације.

То, међутим, не значи да
је ова међународна компа-
нија, једна од најјачих у
својој бранши, одустала до
Панчева. Напротив, само је
решила да тражи другу ло-
кацију у нашем граду, на
којој би из темеља градила
свој тренажни центар. Пре-
ма незваничним информа-
цијама, странци су од „Ба-
гремара” одустали јер су
нашли да им понуђени мо-
дел јавно-приватног парт-
нерства не одговара, већ су

склонији гринфилд инве-
стицији.

Надлежни у локалној са-
моуправи ће у петак, 22. ја-
нуара, имати састанак с
представницима Мини-
старства и тада ће добити
потпуне информације о
разлозима одустајања и
упознаће се с новим пред-
логом „Азалеје”.

Наводно jе једна од могу-
ћих локација за изградњу
тренажних полигона и дру-
гих садржаја северна послов-
на зона, што би било у су-
протности са опредељењем
врха панчевачке власти да
тамо буду изграђени објекти
намењени пољопривредној
производњи. Но требало би
да крајем недеље ствари у ве-
зи с тим буду јасније.

Ова компанија жели да у
нашем граду обучава морна-
ре који плове на танкерима
и другим прекоокеанским
бродовима за превоз хемиј-
ских супстанци за поступање
у случају пожара и осталих
несрећа које се могу догоди-
ти на таквим пловилима.
Панчево се највероватније
сматра погодним за овакву
обуку јер има разноврсну хе-
мијску индустрију.

„АЗАЛЕЈА” ОДУСТАЛА ОД „БАГРЕМАРА”

Тражи се нова 
локација

вости за Агенцију и неке дру-
ге органе.

Чињеница је да је Младено-
вић једно време био члан
Управног одбора „Азотаре”,
која је под паском „Србијага-
са”, и да је некако у то време
„Мегапројект” радио неке по-
слове у „Азотари”, што је су-
коб интереса. Сада се може
чути да та фирма тужи фа-
брику минералних ђубрива.
Уз то није познато каква је
судбина гасне мреже коју је
„Мегапројект” изградио у де-
лу Банатског Брестовца и у
насељу Караула. Било је ин-
формација да је она прешла у
надлежност „Србијагаса”, али
није јасно на који начин.

Колико је то познато, као и
многе друге нејасне ствари
досад нико није истраживао.

Без озбиљних штета од мраза

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

ССААВВЕЕТТИИ ССТТРРУУЧЧЊЊААККАА  ИИННССТТИИТТУУТТАА  „„ТТААММИИШШ””

Богдан Гаралејић, руководилац Саветодавног сектора

тивних петоро запослених,
али се бивши власник и даље
отима с државом око њега. У
„Мегапројекту” је двовлашће,
зато што је Ћук представник
државе, а директор је и даље
Драган Павловић, кога је име-
новао Младеновић. Пред рас-
кид уговора Младеновић је се-
диште фирме успео да преба-
ци из Панчева у Београд, а та-
мо је вероватно завршила и
сва документација, па сада,
према речима Драгана Згерђе,
адвоката 17 бивших радника,
није могуће обавити ново ве-
штачење у вези с висином ду-
га за неисплаћене зараде. 

вредном суду у Београду за по-
кретање претходног стечајног
поступка за „Мегапројект”. О
разлозима због којих је то учи-
нио, нисмо успели ништа да
сазнамо, јер се није одазивао
на телефонске позиве из „Пан-
чевца”.

Шкеро је рекао да уколико
суд донесе привремену меру
располагања имовином, зака-
зана продаја непокретности
биће одложена до одлуке о
томе да ли се покреће стечај
или не. То значи да ће радни-
ци и Пореска управа као по-
вериоци „Мегапројекта”, али
и банке које су ставиле хипо-

јаве, а потом их вратила на-
зад уз закључак да је све чи-
сто. Ова ујдурма је само од-
ложила неминовно, јер је
Младеновићу било суђено да
на један или други начин
остане без те имовине. Једи-
но није јасно како су на такву
провидну „тракалицу” насе-
ли државни органи.

А што се лика и дела поме-
нутог бизнисмена тиче, бив-
ши радници, али и још неки
упућени људи тврде да је бли-
зак с Душаном Бајатовићем,
директором „Србијагаса” и
потпредседником СПС-а, и да
је то тајна његове недодирљи-



ученик Математичке гимна-
зије у Београду, био је трећи
на најпрестижнијем међуна-
родном такмичењу – Међуна-
родној математичкој олимпи-
јади, одржаној у Тајланду.

АВГУСТ
Листе вишкова
Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја об-
јавило је на свом сајту листе
запослених у основним и
средњим школама у Србији
који немају пун фонд часова.
Надлежни су истакли да та
листа треба да омогући пред-
ност наставницима који не-
мају пун фонд часова у једној
школи у ангажовању у другим
школама. У панчевачким
основним школама 37 настав-
ника је у категорији вишка, тј.
с мањим бројем часова, а у
средњим школама је за њих
двадесет четворо неопходна
допуна часова у другој обра-
зовној установи.

Обустава наставе
Наставници ШОСО „Мара
Мандић” једногласно су при-
хватили предлог да се због

ри школа, по налогу мини-
стра Вербића, умањили личне
дохотке за протекли месец. У
свим панчевачким школама
смањене су плате професори-
ма и наставницима који су
били у штрајку. Актив дирек-
тора је одлучио да се за сваки
час који је одржан скраћено
запосленима одузме трећина
зараде, или 33 процента.

Најбољи у Војводини
Ученици Машинске школе
Панчево освојили су прво ме-
сто на двадесет трећем Регио-
налном такмичењу средњих
стручних школа, које је одр-
жано у нашем граду. Давид
Муртин је био најбољи ауто-
механичар, а Владан Милова-
новић је сакупио највише бо-
дова у категорији бравара. У
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Велики успеси 
панчевачких ђака на
такмичењима

Штрајк у основним 
и средњим школама

Реформа просветног
система у најави

ЈАНУАР
Осипање ђака
Техничка школа „23. мај” је
једна од десет школа у Срби-
ји, а једина у Школској упра-
ви Зрењанин која је укључена
у пилот-пројекат „Спречава-
ње осипања ученика из обра-
зовног система Републике
Србије”. Програм финансира
УНИЦЕФ Србија, а реализа-
цију помажу Центар за обра-
зовне политике и Министар-
ство просвете, науке и техно-
лошког развоја.

Честитке и украси
Ђаци ШОСО „Мара Мандић”
победници су ликовног кон-
курса „Сакупи и уштеди”. Њи-
хове новогодишње честитке и
украси за јелку освојили су
прву награду.

ФЕБРУАР
Журка „змајеваца”
Ученици и наставници ОШ
„Јован Јовановић Змај” прире-
дили су 13. фебруара дружење
у дворани „Аполо”. На иници-
јативу ђачког парламента и уз
подршку школског тима за вр-
шњачку подршку реализована
је идеја о организовању забаве
за ученике виших разреда. Уз
матрице познатих светских и
домаћих нумера, у опуштеној
атмосфери, млади извођачи
су показали своје вокално-
сценске способности.

Сајам образовања
У ОШ „Мирослав Мика Ан-
тић” 21. фебруара је одржан
други Сајам занимања за уче-
нике панчевачких основних
школа. На манифестацији чи-
ји је циљ да помогне и олакша
ученицама избор адекватног
занимања и да им пружи од-

Петак, 22. јануар 2016.
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говоре на питања: куда даље,
шта уписати и чиме се бави-
ти, окупио се велики број за-
интересованих ђака и њихо-
вих родитеља.

МАРТ
Микини дани
Ђаци и запослени у ОШ „Ми-
ка Антић” су 13. марта у Кул-
турном центру, четврту годи-
ну заредом, на пригодној
свечаности обележили дан
школе и почетак манифеста-
ције „Микини дани”.

Штрајк просветара
Шест образовних установа у
нашем граду обуставило је на-
ставу 23. марта у знак проте-
ста због тога што су директо-

Машинском центру се такми-
чило петнаест војвођанских
машинских школа у области
аутомеханичарског и бравар-
ског заната.

АПРИЛ
Моделари и ракетари
Наши суграђани, ученици ОШ
„Мирослав Антић”, остварили
су сјајан успех на завршној ре-
публичкој смотри ученика из
техничког и информатичког
образовања, одржаној у Сомбо-
ру. Иван Вучковић је био дру-
ги, а Искра Влајковић је осво-

мог разреда ОШ „Исидора Се-
кулић”, освојила је треће ме-
сто на Републичкој смотри
историчара.

Друга
Ученица Јелена Маслак из
ОШ „Свети Сава” заузела је
друго место на Републичком
такмичењу ученика основних
школа из српског језика и је-
зичке културе.

Месец математике
Ученици и професори Елек-
тротехничке школе „Никола

јила треће место у дисциплини
ваздухопловно моделарство,
док се Стефан Михајлов оки-
тио бронзаном медаљом у ка-
тегорији ракетног моделар-
ства.

Јубилеј
Трећа генерација Медицинске
школе „Стевица Јовановић”
окупила се 25. априла и про-
славила значај јубилеј – педе-
сет година од завршетка сред-
њошколског образовања. Ста-
ри знанци су се у свечаној ат-
мосфери подсетили школских
дана, другара из клупа и про-
фесора.

МАЈ
Млада историчарка
Наша суграђанка Александра
Вукашиновић, ученица сед-

Тесла” приредили су 25. маја
манифестацију „Тесла – наука
за живот”, у оквиру акције
„Мај – месец математике”.
Циљ скупа је био да се кроз

игру и радионице покаже да
математика није баук, већ
креативна вештина која је на
граници између уметности и
науке.

ЈУН
Државна првакиња 
Теодора Павловић, ученица
осмог разреда ОШ „Мирослав
Мика Антић” из Панчева,
освојила је прво место на Репу-
бличком такмичењу из биоло-
гије, одржаном на Биолошком
факултету у Новом Саду.

ЈУЛ
Генијалци
Градоначелник Панчева Саша
Павлов је поводом изузетних
успеха наших младих сугра-
ђана Жељка Арсића и Огњена
Тошића на најпрестижнијим
такмичењима из области фи-
зике и математике приредио
свечани пријем 20. јула. Жељ-
ко Арсић, ученик генерације у
Електротехничкој школи „Ни-
кола Тесла”, а сада већ сту-
дент Физичког факултета у
Београду, освојио је бронзану
медаљу на Светској олимпија-
ди из физике, одржаној у ин-
дијском граду Мумбају. Наш
суграђанин Огњен Тошић,

услова рада у школи 1. сеп-
тембра ступи у штрајк. Запо-
слени су се одлучили на ова-
кав радикалан корак јер на
адресу школе није стигао ни-
какав одговор надлежних на
допис у којем је од ЈП Дирек-
ције затражена информација
о томе зашто још увек није по-
чела изградња дневног борав-
ка у кругу школе.

„Никола Тесла” и Техничка
школа „23. мај”.

Млади програмер
На овогодишњем „мтс андро-
ид конкурсу” наш суграђанин
Лука Јовичић, ученик Мате-
матичке гимназије, освојио
је друго место са андроид
апликацијом „БГБус” за лак-
ше кретање и сналажење у
главном граду. Компанија
„Телеком Србија” је по пети
пут организовала такмичење
за талентоване ученике.

СЕПТЕМБАР
Почетак школске године
Све панчевачке основне и
средње школе започеле су 1.
септембра школску 2014/
/2015. Изостао је штрајк про-
светних радника, али ситуа-
ција је у појединим школама,
услед увођења мера рациона-
лизације, достигла усијање.
Ове године се у панчевачке
основне школе уписало 1.160
дечака и девојчица, а највећи
број првака имају ОШ „Ми-
рослав Мика Антић” (119) и
ОШ „Стевица Јовановић”
(116).

ОКТОБАР
Награђени физичари
На традиционалној манифе-
стацији посвећеној афирма-

цији технолошких иновација
коју Фондација „Младен Се-
лак” организује већ тридесет
шест година заредом додеље-
не су награде најбољим при-
вредницима, проналазачима
и културним и јавним радни-
цима у 2015. години. Златна
медаља с ликом Младена Се-
лака и новчане награде уруче-
не су двојици наших суграђа-
на: Жељку Арсићу и Огњену
Тошићу.

Питијада 

Ученици и наставници ОШ
„Бранко Радичевић” прире-
дили су 16. октобра Сајам
хране, тј. питијаду, поводом
обележавања Светског дана
хране. Према речима настав-
ника, ово је само део кампање
која траје током читаве школ-
ске године, а посвећена је
едукацији деце и родитеља о
потреби и важности здраве
исхране.

НОВЕМБАР
Признање Града
Гимназија „Урош Предић”,
школа с традицијом од преко
150 година, награђена је при-
знањем Града Панчева за
област образовања.

Поклон Индије
Библиотека Основне школе
„Свети Сава” у Панчеву бога-
тија је за више од 50 нових на-
слова књига и 50 сликовница
на енглеском језику. Реч је о
поклону Нариндаре Чаухан,
амбасадорке Индије у Србији.

ДЕЦЕМБАР
Зелене школе
Одржана је завршна свеча-
ност програма „За чистије и
зеленије школе у Војводини”,
на којој су додељена 42 при-
знања најбољим и најуспе-
шнијим васпитно-образов-
ним установама, деци, уче-
ницима и њиховим ментори-
ма. Међу добитницима на-
града су панчевачке васпит-
но-образовне установе ПУ
„Дечја радост”, ОШ „Исидора
Секулић”, ОШ „Доситеј Об-
радовић” из Омољице, ЕТШ



Драге читатељке / драги
читаоци, од идућег броја
„Панчевца” овај простор
биће резервисан за рубри-
ку „Питајте лекара”. На ва-
ша питања одговараће
еминентни стручњаци за-
послени у панчевачкој Оп-
штој болници.

Уколико имате неки
здравствени проблем, не-
доумицу или вам је потре-
бан савет стручњака, већ
сада можете своје питање
послати на имејл адресу
dragana.kozan@pancevac-
online.rs или нам можете
писати путем редовне по-
ште на адресу Вука Кара-
џића 1, Панчево.

Потребно је да питање
буде што концизније, а у
наслову имејла или на ко-
верти треба да нагласите
на коју област се оно одно-
си или ком лекару је наме-
њено. Одговор потом по-
тражите у неком од наред-
них бројева нашег листа.

Ево и списка лекара ко-
јима можете поставити пи-
тања у вези са областима
медицине којима се баве:

– интерна медицина и
кардиологија: др Ана Кова-
чевић;

– интерна медицина и
нефрологија: др Горан Во-
јиновић;

– хирургија: др Душан
Стојић;

– урологија и питања у
вези с функционисањем
Опште болнице: др Небој-
ша Тасић (директор Бол-
нице);

– ортопедија и траума-
тологија: др Ненад Ковја-
нић;

– ОРЛ и максилофаци-
јална хирургија: др Жељко
Божић;

– педијатрија и неонато-
логија: др Слободан Про-
дановић;

– инфективне болести и
хепатологија: прим. др Ду-
шанка Милошев Жиловић;

– неурологија: др Слави-
ца Ђокић.

Очекујемо ваша питања.
Будите брзи, како бисте
одговор добили већ у на-
редном броју „Панчевца”.

Уочи обележавања десете
Европске недеље превенције
рака грлића материце, панче-
вачки Дом здравља је ових да-
на, у сарадњи с локалном за-
једницом, организовао низ
превентивних активности.
Специјалисти гинекологије и
акушерства др Јасмина Савко-
вић, др Слађана Сталетовић
Вукмировић и др Горан
Здравковић одржали су у уто-
рак, 19. јануара, предавања о
очувању репродуктивног здра-
вља и превенцији настанка
цервикалног карцинома уче-
ницима Техничке и Економ-
ске школе и запосленима у
ЈКП-у „Грејање”. Два дана ка-
сније, 21. јануара, исто преда-
вање је др Горан Здравковић
одржао и запосленима у ЈКП-
у АТП.

Центар за превенцију Дома
здравља је 19. јануара у преду-
зећу АТП, а 21. јануара у „Гре-
јању” одржао акције превен-
тивних прегледа, у оквиру ко-
јих су се могли заказати и ги-
неколошки прегледи. Центар
ће превентивне прегледе реа-
лизовати и у суботу, 23. јануа-
ра, од 8 до 11 сати, у Месној
заједници Тесла.

Према речима др Горана
Здравковића, рак грлића ма-
терице је трећи по учестало-
сти малигни тумор у свету и с

више од пола милиона нових
случајева сваке године чини
8,8 процената свих случајева
рака код жена.

– У Србији је цервикални
карцином, после карцинома
дојке, на другом месту и чини
у Војводини 7,2 посто, а у цен-
тралној Србији 8,7 посто свих
новооткривених случајева ра-
ка код жена. Ова болест је че-
тврти по реду узрок смрти ме-
ђу малигним неоплазмама
жена. Најважнији фактор ри-
зика и неопходан услов за на-
станак цервикалног карцино-
ма је инфекција хуманим па-
пилома вирусом. У прилог то-
ме иде чињеница да су делови
овог вируса нађени у чак

99,7% случајева рака грлића
материце – навео је др Горан
Здравковић.

Он је подсетио да је ХПВ
толико распрострањен да је
већина одраслих некада у
свом животу била инфицира-
на тим вирусом. Примарна
инфекција обично не даје ни-
какве симптоме и већина љу-
ди створи антитела а да није
ни свесна да је била зараже-
на. Понекад ХПВ инфекција
постоји без икаквих симпто-
ма и по неколико година.
Због тога је веома тешко са
сигурношћу рећи када и како
је дошло до инфекције. На-
жалост, тек нешто мање од
трећине случајева рака цер-

викса открије се у раној фази,
када се болест може успешно
лечити само операцијом, док
се у осталим случајевима мо-
ра применити и постопера-
тивна или радикална радио-
терапија. Стога др Горан
Здравковић наглашава ва-
жност увођења организованог
скрининга с циљем смањења
броја оболелих и умрлих, али
и побољшања квалитета жи-
вота жена, очувања фертили-
тета, као и смањења самих
трошкова лечења.

Овај лекар подсећа на то да
редовне гинеколошке прегле-
де треба започети у прве три
године после почетка сексуал-
не активности, а најкасније у
старости од 21 године. За сек-
суално активне жене млађе од
30 година, као и за жене из
групе повишеног ризика пред-
лаже се узимање цитолошког
бриса једном годишње. После
65. године, под условом да је
жена редовно одлазила на
прегледе и да су налази били
нормални, цитолошки брис се
може радити у дужим интер-
валима, на три године.

www.pancevac-online.rs

ОД ИДУЋЕГ БРОЈА НОВА РУБРИКА

Пошаљите питање 
за лекара

ХРОНИКА8

Пише: Драгана Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Супер храна

Авокадо је тропско во-
ће благог укуса, које се у
кулинарству највише упо-
требљава као поврће. Иа-
ко има много калорија
(чак 160 на 100 грама),
цењен је у дијеталној ис-
храни јер је богат минера-
лима, витаминима и дру-
гим корисним састојцима.
У њему су присутни вита-
мини: А, Ц, Е, К и витами-
ни Б-комплекса (Б1, Б2,
Б3, Б5, Б6, Б9). Од мине-
рала највише садржи ка-
лијум, затим фосфор,
магнезијум, калцијум, на-
тријум, цинк, гвожђе и
манган. Калијума у авока-
ду има чак више него у ба-
нани, а познато је да он
има благотворан утицај на
централни нервни систем
и крвни притисак.

Сматра се да авокадо
повољно утиче на: алерги-
ју, анемију, анксиозност,
астму, болести срца, брон-
хитис, прехладу и грип,
гојазност, губитак концен-
трације, депресију, дија-
бетес, инфаркт, камен у
бубрегу, метаболизам,

простату, мишиће, крвне
судове, циркулацију, те
смањује умор и стрес и
штити од УВ зрачења. По-
себно се препоручује же-
нама у трудноћи или
ПМС-у. Његова антибак-
теријска и зацељујућа
својства чине га идеалним
састојком многих козме-
тичких препарата. Због
високог садржаја масноће
и витамина он одлично
хидрира, чисти, обезбеђу-
је глатку кожу и успорава
појаву знакова старења.

Кора и семенка у сре-
дини воћке нису јестиви,
за разлику од меснатог
дела воћке, благозеленка-
сте боје. Из авокада се до-
бија фантастично уље ко-
је је врло здраво, па га
многи кувари користе
уместо маслиновог. У ку-
линарству се авокадо нај-
чешће користи за салате,
супе, намазе и предјела.
Када се конзумира сам,
није посебно укусан, па
вам препоручујемо да ис-
пробате рецепт који може
бити и намаз и сос.

Гвакамоле
ППооттррееббнноо:: један авокадо, чен белог лука, веза першу-
на, једна супена кашика цеђене лимете, две супене ка-
шике маслиновог уља, со и бибер. По жељи се може
додати: 5-6 парадајза чери, пола главице црвеног лука
и чили папричица.

ППррииппррееммаа:: у блендеру или сецку уситнити месо авока-
да, па додати ситно сецкани бели лук, исечен першун
и остале састојке. Миксати док не поприми глатку тек-
стуру.

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

Петак, 22. јануар 2016.
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Страну припремила 
Драгана
Кожан

У партнерству 
с Румунијом 
припрема се вредан
пројекат

Тешка ситуација због
пада броја корисника

У панчевачком Геронтоло-
шком центру ових дана је ве-
ома живо: приводи се крају
припрема документације за
изузетно важан пројекат који
би тој установи могао донети
чак 920.000 евра. Договор да
геронтолошки центри из Пан-
чева и Решице (Румунија) у
партнерству припреме проје-
кат прекограничне сарадње
„Европске услуге за старије у
Банату”, којим ће конкуриса-
ти за средства из ИПА фонда
Европске уније, пао је про-
шлог лета, када је на панче-
вачком карневалу боравио
директор Геронтолошког цен-
тра у Решици.

Од тада траје припрема
обимне документације и на
румунској и на српској стра-
ни. Пројекат мора изгледати
„као у огледалу”, односно и
Панчево и Решица морају
предвидети исте активности и
конкурисати за једнаку суму
новца. 

Скоро па бајка
Рок за предају документације
је 1. фебруар, а на резултате
ће се највероватније чекати
до августа. У Геронтолошком
центру су оптимисти и готово
су сигурни да ће пројекат
проћи.

– Пројекат као базу има
„софт” део, који је обавезан и
обухвата само размену иску-
става и дружење између на-
шег геронтолошког центра и
оног у Решици. Други –
„хард”, односно инвестицио-
ни део, нама је далеко значај-
нији. Сагледали смо шта је
потребно и нама и румунској
страни и одлучили смо да ће-
мо конкурисати за средства за
изолацију домова, будући да
нам је грејање велики про-
блем, затим за „препакивање”
противпожарног аларма, за
увођење система позивања и

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОТИВ КАРЦИНОМА МАТЕРИЦЕ

Редовне контроле спасавају живот

ШТА ИМА НОВО У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

ЧЕКАЈУЋИ (СКОРО) МИЛИОН ЕВРА

Назире се решење свих проблема

праћења корисника, за замену
дотрајалих електроинстала-
ција и за кречење, нов наме-
штај и комплетно сређивање
соба. Тиме ћемо се и изгле-
дом приближити приватним
домовима за стара лица, што
ће нам дати велику предност
с обзиром на то да је наша
установа по здравственој за-
штити и третману корисника
неприкосновена и далеко ис-
пред приватника. Предвиде-
ли смо и отварање слане собе
и интернет кафеа – навела је
Слађана Војиновић, која је у
Геронтолошком центру заду-
жена за управљање пројекти-
ма и развој људских ресурса.

Једина потенцијална пре-
прека је то што из ИПА фонда
може бити финансирано 85%
вредности пројекта, а 15% мо-
ра бити учешће Геронтоло-
шког центра. Како та установа
не може сама да обезбеди то-
лики новац, потребно је да у
помоћ притекну Покрајина
као оснивач, Град или Репу-
блика. Засад су поједине ин-

ституције начелно обећале но-
вац, али чврстих уверења да
ће он бити обезбеђен још увек
нема. 

Неизоставно „али”
Била би права штета да ова
установа до одобрења пројекта
не пронађе партнера, будући
да би 920.000 евра решило све
проблеме с којима се запосле-
ни и корисници сада сусрећу.

– Упркос томе што нам у
последњих неколико година
број корисника константно
опада, успели смо да одржи-
мо ликвидност и функцио-
налност, али ситуација је врло
тешка. Тренутно је код нас
смештено 170 корисника, а
капацитет дома је 200. У од-
носу на период од пре пет го-
дина забележили смо пад по-
пуњености за пет до седам
процената, што је за нас мно-
го у контексту примања на го-
дишњем нивоу. У исто време
све већи број корисника који
долазе код нас у веома су ло-
шем стању и чак половина
њих је зависна од туђе неге –

рекао је Милентије Максимо-
вић, директор Центра.

Годину у тој установи, којој
у мају предстоји лиценцира-
ње, обележили су јавни радови
за инвалидна лица, вредне на-
бавке нове опреме за кухињу и
вешерај, као и иницирање уво-
ђења геронтоуслуга на селу у
сарадњи са удружењем „Ба-
натске виле”. Одлично су ра-
дила и сва три клуба, где су се
корисници дружили кроз сек-
ције, игранке и друге програ-
ме. Управо на дружењу се за-
снива и одличан пројекат
„Хајде да се френдујемо”
удружења „На пола пута”,
спроведен током прошле го-
дине у партнерству с Геронто-
лошким центром. Тај проје-
кат, о коме ће више речи бити
у наредном броју „Панчевца”,
проглашен је ових дана за нај-
бољи међу осамнаест омла-
динских волонтерских проје-
ката спроведених у оквиру
програма „Млади су закон”,
који је финансирало Мини-
старство омладине и спорта.



Друштво за заштиту животиња
и природе „Еколибријум” из

Панчева апеловало је на све на-
ше суграђане који имају псе, а
још их нису чиповали, да то
обавезно учине.

У апелу објављеном на
„Фејсбук” страни „Еколибри-
јума” подсећа се да су чипови
важни јер пси уз помоћ њих
без проблема могу да буду

идентификовани и у случају
да се изгубе, могу бити враће-
ни власницима.

Њихов повратак на стару
адресу олакшава то што се на
чиповима могу очитати име и
презиме власника пса, његова
адреса, број телефона и други
подаци.

У апелу „Еколибријума” се
подсећа да је током нового-
дишње ноћи било доста слу-
чајева да су пси побегли из
дворишта уплашени од буке
петарди, али захваљујући то-
ме што су они били чипова-
ни, лако су пронађени њихо-
ви власници.

Омољчани који живе у Улици
Михајла Пупина ових дана су
узнемирени због тога што је-
дан полицијски аутомобил и
два саобраћајна полицајца у
њему последњих десетак дана
даноноћно патролирају њоме.

Становници Омољице који
су нас обавестили о томе и за-
молили да затражимо обја-
шњење од надлежних, рекли
су да им је необично то што
претходних месеци полиција
уопште није долазила у село,
а ових дана је тамо свако-
дневно.

Како „Панчевац” сазнаје у
градској Саобраћајној инспек-
цији, објашњење за то је више
него необично. Разлог за да-
ноноћна полицијска дежур-
ства и патролирања по селу је
бахатост неких Омољчана ко-
ји су за кратко време три пута
ноћу скидали саобраћајни
знак којим се забрањује про-
лазак камиона тежих од десет
тона кроз Крфску улицу и
Улицу Михајла Пупина.

Знак је постављен након
учесталих оптужби Омољчана
који живе у тим улицама да
камиони што туда пролазе

стварају буку и вибрације, ле-
ти подижу прашину и притом
оштећују танак слој асфалта
којим су те улице пресвучене.

Међутим, изгледа да не ми-
сле сви у Омољици тако. Они
који су скидали саобраћајни
знак су прва два пута то ура-
дили уз помоћ шрафцигера, а
трећи пут им то није било до-
вољно, него су га исекли бру-
силицом заједно с постољем!?

Како нам је речено у Сао-
браћајној инспекцији, та слу-

жба је реаговала одмах након
што ју је Месна заједница у
Омољици обавестила о ново-
насталом проблему и нареди-
ла је постављање знака којим
се забрањује саобраћај за те-
ретна возила која су тежа од
десет тона.

– Месна заједница је нару-
чила тај знак из Сомбора и на
њега се чекало пет-шест дана.
Кад је стигао, поставили су га
на стуб, али није вредело, јер
је знак исечен заједно са сту-

бом. Међутим, скидање знака
је револтирало Омољчане, па
су протестовали због прола-
ска тешких камиона и тражи-
ли да им се забрани саобра-
ћај, а бунили су се и због тога
што је знак уклоњен – речено
нам је у Саобраћајној инспек-
цији.

Душан Лукић, секретар Ме-
сне заједнице у Омољици, изја-
вио је да је проблем са саобра-
ћајним знаком решен након
што је у селу почела да дежура
патрола саобраћајне полиције.
Међутим, према његовим ре-
чима, то је само привремено, а
трајно решење ће бити немогу-
ће док не реагују надлежни на
вишим нивоима.

– То не могу да реше ни Ме-
сна заједница ни Град Панче-
во, већ неко ко има много ве-
ћа овлашћења. Ситуација је
тешка, људи који живе у тим
улицама су огорчени, а ас-
фалт се оштећује из дана у
дан. Овим путем апелујем на
надлежне да што пре реагују и
помогну да се спусти лопта и
да се све реши на миран на-
чин, како не би дошло до су-
коба – рекао је Лукић.

ХРОНИКА

Инструктори Дејан Пејић и
Мирко Трубарац и возач Не-
над Пантелић из „Штрабага”
победници су такмичења у
саобраћају које је одржано
15. јануара у просторијама
Савеза возача и механичара.

Они су остварили најбоље
резултате на тестовима, ура-
дили су их најбрже и имали
су најмање негативних поена.

Захваљујући томе освоји-
ли су награде које су обез-
бедили спонзори: „Ауто-
-Ђура”, Миладин Граовац,
СТР „Адмидо” и Ауто-цен-
тар „Пивашевић”.

Након такмичења је одр-
жана скупштина Савеза во-
зача и механичара, на којој
је за председника те органи-
зације изабран Стојан Те-

гелтија, а нови потпредсед-
ници су Мирослав Костић и
Богдан Гуцијан.

Изабрани су и чланови
Управног одбора и Надзор-
ног одбора (председник
Дејан Пејић и чланови Ду-
шан Станковић и Јасмина
Милановић). Секретар је
Боро Пејић, а досадашњи
челник Љубо Гвозденовић
убудуће ће бити почасни
председник.

– Савез возача и механи-
чара ће се залагати за еду-
кацију свих учесника у сао-
браћају. На првом месту
ћемо се борити за профе-
сионалне возаче, али и за
све остале. Желимо да до-
принесемо већој безбедно-
сти и смањењу жртава у са-
обраћају. Између осталог, у
плану нам је да ускоро ор-
ганизујемо предавање о то-
ме шта се променило у За-
кону о тахографима, који је
недавно усвојен у Скуп-
штини, и довешћемо
стручњаке који ће говорити
о томе. Борићемо се за ин-
тересе возача и механича-
ра и учествовањем наших
представника у телима у
којима се доносе одлуке

важне за одвијање саобра-
ћаја. Бићемо на услузи
члановима наше организа-
ције и на тај начин што ће
у просторијама Савеза во-
зача и механичара свако-
дневно дежурати људи који
ће бити задужени за давање
правне помоћи свима који-
ма она буде била потребна
– изјавио је Стојан Тегел-
тија, нови председник Са-
веза возача и механичара.
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У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас каква је
ваша прича о времену кри-
зе. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Две годи-
не, осам месеци и двадесет
осам ноћи” Салмана Ружди-
ја за два наша читаоца или
читатељке који су најкреа-
тивније одговорили на то
питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„О каквом времену кризе
уопште размишљамо? То је
само неуспешна теорија из
неког опозиционог часопи-
са!” 064/7417...

„Није лоша – само најста-
ријем детету купујемо ново,
а остало троје предају одећу,
обућу, књиге... једно другом
до најмлађег. Три дана једе-
мо купус, три дана пасуљ,
петком постимо и то је то.”
064/9694...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање које особине (треба
да) красе доброг владара.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Деспот
Стефан Лазаревић” Луке
Мичете.

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

„Добар владар треба да је
као добар кројач – два пута
да мери, а једном да сече.
Ови данас секу, не мере, не
питају могу ли, смеју ли...”
060/0353...

„Споља опор као трњина,
а изнутра сладак као смо-
ква.” 062/8480...

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.

Ове године су у плану и радови на
канализационој мрежи.

Александар Радуловић, директор ЈКП-а
„Водовод и канализација”

АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП-а „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” 

РАДИЋЕМО МНОГО, И У ГРАДУ 
И У СЕЛИМА 

Петак, 22. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

Ове године на реду
замена комплетних
инсталација у 
улицама Моше 
Пијаде и Димитрија
Туцовића 

Наставиће се 
прикључивање 
сеоских водовода 
на градски

У плану и изградња
комплетне мреже за
нови затвор на 
Баваништанском 
путу 

У години која је пред нама
„Водовод и канализација” за-
почеће бројне послове који су
подједнако важни како за
Панчевце, тако и за становни-
ке околних села. Захваљујући
томе то јавно комунално
предузеће биће међу најанга-
жованијима.

Између осталог, у сарадњи
с немачком банком КfW биће
комплетно замењене и рекон-
струисане водоводне мреже у
улицама Моше Пијаде и Ди-
митрија Туцовића.

Поред тих улица, које су
због своје дужине од вели-
ког значаја за град, наста-
виће се изградња водоводне
мреже у мањим улицама на
периферији града чији ста-
новници још увек немају
воду. Ово је само део прио-
ритета „Водовода” у 2016.
години које је у интервјуу
за „Панчевац” најавио
Александар Радуловић, ди-

задовољан због тога, јер сам
добио прилику да остварим
свој сан, да се заврши велики
посао који је почео 2007. го-
дине – прикључење свих села
на градски водовод. Када он
коначно буде готов, то ће би-
ти круна свега за шта сам се
залагао. Осим тога, приори-
тет над приоритетима нам је
да достигнемо квалитет воде
који смо имали пре пет-шест
година. Желимо не само да
одржимо већ и да побољшамо
производњу и квалитет, и да
пратимо савремене трендове.
То је важно за становнике у
граду и предуслов је за при-
кључење водовода у селима.
Наш циљ је да наставимо да
развијамо водоводну мрежу
како би што већи број људи
који још увек немају воду и
канализацију решио тај про-
блем. У складу с тим у плану

ректор тог јавног комунал-
ног предузећа.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ННаа  ччееммуу  ћћееттее
јјоошш  ррааддииттии  уу  ооввоојј  ггооддииннии??

АА..  РРААДДУУЛЛООВВИИЋћ :: Подједна-
ко ћемо се ангажовати на
прикључењу водовода у До-
лову и Качареву на градску
мрежу, а почећемо и изград-
њу водовода у Јабуци и Глого-
њу. Дуго је трајала дилема
треба ли радити у Јабуци и
Глогоњу и прикључити Кача-
рево или је боље правити „ре-
зервоар 5000” и она је сада
решена. Прошлог петка смо
добили прелиминарне резул-
тате ревизије пројекта водо-
снабдевања северних села.
Речено нам је да не морамо
да радимо „резервоар 5000”,
већ да можемо започети из-
градњу водовода у Јабуци и
Глогоњу, и прикључење мре-
же у Качареву. Изузетно сам

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Трипут купус, трипут
пасуљ, једном пост

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Вода ће поново бити квалитетна, обећава Радуловић

САВЕЗ ВОЗАЧА И МЕХАНИЧАРА

Пејић, Трубарац и
Пантелић најбољи

ОВИХ ДАНА У ОМОЉИЦИ

Mештане узнемирила саобраћајна полиција

је изградња водовода у улица-
ма Иве Курјачког, Власинској
и Преспанској, као и у просе-
ку Шарпланинске улице и на
Старом Тамишу.

••  ЧЧииммее  ссттее  ббииллии  ннаајјззааддоо--
ввоољљнниијјии  уу  ппрроошшллоојј  ггооддииннии??

– На првом месту добром
сарадњом с Градском упра-
вом. С обзиром на то да Град
не може да нам помогне мно-
го новцем из буџета, добро је
што је локална власт прошле
године подигла кредит за из-
градњу инфраструктурних
објеката. Новац од тог кредита
се користи за изградњу неких
самоодрживих објеката и то је
добро јер ће на тај начин моћи
да се врати оно што смо уло-
жили. Добро је и то што смо
прекинули застој у изради
пројеката, који је трајао неко-
лико година, и што смо убрза-
но наставили њихову реализа-
цију. Тренутно их немамо до-
вољно и зато ћемо учинити
све да превазиђемо тај про-
блем и да спремно дочекамо
јесен. Израда пројеката нам је
важна јер ће нам то омогући-
ти започињање великих инве-
стиција и конкурисање за но-
вац којим ће се финансирати
наши послови. Када говорим о
томе, могу рећи да је у завр-
шној фази израда пројекта за
потамишки колектор, што је
финансирао Град. То треба да
буде завршено до 1. фебруара
и онда ћемо конкурисати за
новац. У току је и израда про-
јеката за канализацију и ки-
шну канализацију на Бавани-
штанском путу. То је значајно
јер ове године на том месту
треба да почне изградња вели-
ког затвора.

АПЕЛ ДРУШТВА „ЕКОЛИБРИЈУМ” ВЛАСНИЦИМА ПАСА

Чипујте своје љубимце

Руководство Савеза возача и механичара



Када убудуће буду гонили ло-
пове и криминалце, и наши
полицајци ће моћи да у нови-
нама и телевизијским емиси-
јама објављују потернице за
њима, као што то годинама
раде њихове колеге на Западу.

Грађани који полицији то-
ком истрага пруже корисне и
употребљиве информације мо-
ћи ће да добију новац за то, а
лица која доставе важне подат-
ке и тако помогну у откривању
и хватању опасних лопова и
криминалаца и због тога им
животи буду угрожени, постаће
заштићени сведоци. Ово је са-
мо део новина у Нацрту закона
о полицији, о коме се ових дана
изјашњавају посланици.

У том нацрту, између оста-
лог, пише да ће полиција убу-
дуће моћи да користи сузавац
у спреју, електричне шокере и
електричне пендреке за оне-
способљавање криминалаца и
спречавање јавних нереда.

Припадници полиције има-
ће право да тајно снимају сво-
је колеге за које сумњају да су
корумпиране, а у случају да се
полицијској управи или поли-
цијској станици пријави наси-
ље у породици, полицајци ће
морати одмах да реагују, иза-
ђу на лице места и успоставе
сарадњу с другим државним
органима.

Једна од новина је и то да ће
полиција убудуће моћи да про-
верава не само оне који су заин-
тересовани да раде у њеним ре-
довима већ и у другим држав-
ним органима. Полицијским
проверама биће обухватани и

они што буду конкурисали за
посао приватног детектива, неко
од занимања која подразумевају
приступ безбедносно важним
објектима, или поднесу захтев
за држање и ношење оружја. По-
даци који се прикупе током тих
провера имаће статус тајних и
неће смети да буду злоупотре-
бљавани.

Током безбедносних прове-
ра полиција ће, поред подата-
ка из казнених и кривичних

евиденција, прикупљати и ин-
формације о навикама, скло-
ностима и понашању, податке
о особама с којима живи лице
које се проверава и низ других
информација.

Безбедносне провере ће се
вршити и у непосредним разго-
ворима с лицима која буду про-
веравана, као и са особама од
којих се могу добити неопход-
не информације, а трајаће
укупно тридесет дана. Ако ли-
це које је било субјект безбед-
носних провера не заснује рад-
ни однос у року од годину дана,
оне ће морати да се понове.

Припадници полиције ће
убудуће сваки пут након што
употребе неко средство при-
нуде (ватрено оружје, физич-
ка снага, сузавац у спреју,
електрични шокер, електрич-
на палица, лисице итд.), у ро-
ку од 24 сата морати да подне-
су старешинама детаљан изве-
штај о томе.

У извештају ће морати јасно
да буду наведени основ и раз-
лози за доношење такве одлу-

ке, а комисија састављена од
три члана анализираће да ли
је употреба средстава принуде
била оправдана или не. Пода-
ци о томе колико пута су при-
мењивана средства принуде и
када је то било основано, а ка-
да није, биће доступни јавно-
сти.

Један од најдужих чланова
новог закона о полицији је
онај у којем се набрајају теже
повреде радне дужности. Из-
међу осталих, ту су и обавља-
ње послова који су неспојиви с
полицијском дужношћу, не-
пријављивање кривичног де-

ла, прекршаја или повреде
службене дужности, одавање
података који су тајни, дола-
зак на посао под дејством ал-
кохола или наркотика итд.

Нови закон о полицији је
значајан и по томе што знат-
но проширује овлашћења
Сектора унутрашње контроле,
службе која је задужена за
праћење законитости рада за-
послених у полицији.

Припадници тог сектора
убудуће ће моћи да узимају
изјаве од свих запослених у
Министарству унутрашњих
послова и да улазе у све по-
лицијске просторије. Моћи
ће да спроводе и превентив-
не активности, односно да
анализирају да ли је неко од
припадника полиције подло-
жан корупцији. То ће контро-
лисати тако што ће водити
евиденцију имовинског ста-
ња оних који се налазе на ви-
шим местима у полицији, а
имаће право да прате имо-
винско стање и других запо-
слених и да реагују ако се
оно промени.

Поред тога, припадници
Сектора унутрашње контроле
ће ће све запослене у МУП-у
моћи да позову и да раде тзв.
тестове интегритета, којима
ће се проверавати њихово ре-
аговање након што им се по-
нуде новац или неке услуге.

Шандор
Пап
Шањи

У недељу, 17. јануара,
панчевачка одбојка је
остала без још једног од
својих пионира. У 62. го-
дини је умро Шандор
Пап.

Популарни Шањи, како
су га знали многи наши
суграђани, у ОК „Динамо”
је дошао 1968. године као
четрнаестогодишњак и
оставио је упечатљив
траг. Три године је био
кадетски и јуниорски ре-
презентативац наше зе-
мље, а остаће забележено
да је био и први капитен
јуниорске селекције Вој-
водине.

За сениорску екипу
„Динама” играо је као ју-
ниор, а 1973. године
умногоме је допринео

пласману свог тима у
Другу савезну лигу. У
свом „Динаму” је провео
више од десет година, а
дрес омиљеног клуба с
поносом је носио по чита-
вој Југославији. 

По окончању играчке
каријере био је тренер
млађих селекција, па и
првог тима матичног клу-
ба, а три сезоне је радио
као тренер и у Женском
одбојкашком клубу „Ди-
намо”.

Шандор Пап је иза себе
оставио супругу, два сина
и петоро унучади.

IINN MMEEMMOORRIIAAMM

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Петак, 22. јануар 2016.
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ИЗ ПОЛИЦИJСКЕ УПРАВЕ ПАНЧЕВО

НАСТАВЉЕНА ХАПШЕЊА 
НАРКО-ДИЛЕРА

И у овој години
интензивна борба
против наркоманије

Током 2015. године
заплењено више од
40 килограма дроге

Ако је судити по оној посло-
вици да се по јутру дан позна-
је, панчевачки полицајци су у
овој години наставили да
остварују добре резултате ка-
да је реч о запленама дроге и
борби против наркоманије.

Током ефикасне акције која
је спроведена ових дана при-
падници Министарства уну-
трашњих послова у Панчеву
контролисали су путничко во-
зило и стан у нашем граду и
пронашли 280 таблета екста-
зија, 3,7 грама амфетамина и
већу количину новца.

Због постојања основа сум-
ње да су починили кривично
дело неовлашћена производња
и стављање у промет опојних
дрога надлежном тужилаштву
у Панчеву биће поднете кри-
вичне пријаве против дваде-
сетпетогодишњака и двадесет-
седмогодишњака из Панчева.

Подсећамо, инспектори пан-
чевачке полиције су током про-
шле године на територији Пан-
чева и јужног Баната одузели
од наркомана и нарко-дилера
више од четрдесет килограма
различитих врста наркотика.

Између осталог, у једној од
акција, изведеној у раним ју-
тарњим сатима, у изнајмље-
ном стану у нашем граду по-
лиција је током претреса про-
нашла око килограм и петсто
грама марихуане, 25 грама
кокаина и три вагице за мере-
ње тих наркотика.

Том приликом су ухапшена
два лица због основане сумње

да су починила кривично де-
ло неовлашћена производња
и стављање у промет опојних
дрога. Њима је одређен при-
твор од 48 сати, а по његовом
истеку су приведени тужиоцу
уз кривичну пријаву.

У другој акцији, која је
спроведена по одобрењу Ви-
шег јавног тужилаштва, пан-
чевачки полицајци и њихове
колеге из Беле Цркве су у том
месту ухапсили два лица због
узгајања марихуане.

На засаду те биљке који је
откривен ван града пронађено
је 135 стабљика, а откривено
је и 37 килограма марихуане.
Да је толика количина дроге
стигла до уличног тржишта,
вредела би најмање 10.000
евра.

То није био први пут да је
панчевачка полиција прона-
шла илегалан засад марихуа-
не. Полицијска управа је 27.
јула саопштила да су у околи-
ни Вршца ухапшена три лица
због тога што су гајила мари-

хуану у једној кући. Вредност
тог наркотика је процењена
на око милион динара.

Ухапшени су осумњичени и
да су у претходном периоду
починили и друга кривична
дела, као што су разбојни-
штво, тешка крађа и напад на
овлашћено службено лице.

Подсећамо, сваки покушај
узгајања и препродаје дроге
потпада под Кривични закон
и санкционише се као кри-
вично дело неовлашћена про-
изводња и стављање у промет
опојних дрога.

За то кривично дело се мо-
же изрећи затворска казна у
распону од три до дванаест
година.

У члану 246 Кривичног зако-
ника пише да под удар те одред-
бе долазе лица која узгајају, пре-
рађују, продају и преносе дрогу,
они што посредују у њеној купо-
вини или продаји, као и они
што стављају у промет лекове и
медицинске препарате који се
налазе на листи забрањених

психоактивних супстанци јер су
проглашени за наркотике.

У Кривичном законику пи-
ше и да се додатно кажњавају
лица која су производила,
прерађивала и продавала нар-
котике у организованој групи
која је имала више лица. За
такве преступе могуће је из-
рећи строже казне, у распону
од пет до петнаест година.

У Србији је последњих ме-
сеци све популарније узгајање
дроге на њивама и у кућним
лабораторијама. Таква дрога
је знатно јевтинија у односу
на ону која се увозила из Црне
Горе, Албаније и с Косова, и
мањи је ризик да полиција
поквари тај посао, с обзиром
на то да се засади дроге најче-
шће узгајају далеко од путева
или у напуштеним кућама.

Највеће зараде доноси про-
изводња дроге сканк у кућним
условима зато што је њена
THC вредност (мера за јачи-
ну) знатно већа него код ма-
рихуане.

ШТА СЕ МЕЊА У ЗАКОНУ О ПОЛИЦИЈИ

Нова правила за чуваре реда

Панчевачка полиција је
оперативним радом откри-
ла осам малолетника који
су у октобру и новембру
прошле године путем мо-
билних телефона пријавили
да су у Гимназији, Технич-
кој и Машинској школи
подметнуте бомбе. Након
њихових позива полиција је
претражила те три школе и
утврђено је да су све пријаве
биле лажне.

У саопштењу које је пово-
дом овог објавила Полициј-
ска управа пише и да посто-
је основи сумње да су они

тиме извршили кривично
дело изазивање панике и
нереда, и да су због тога
против њих поднете кри-
вичне пријаве надлежном
тужилаштву.

Казне које се изричу за
изазивање панике и нереда
могу бити новчане или за-
творске, с максималним
трајањем до годину дана.
Пре кажњавања осумњиче-
ног за то кривично дело
неопходно је сагледати да
ли је оно што је урадио за
последицу имало узнемире-
ње јавности.

О „ПОДМЕТНУТОМ” ЕКСПЛОЗИВУ

Малолетници лажно
пријављивали бомбе

У организацији борачког
удружења „Српски ратни ве-
терани”, идуће среде, 27. ја-
нуара, од 17 сати, у Дому
војске биће одржана триби-
на о проблемима с којима се
суочавају учесници ратова и
чланови њихових породица.

Говориће се и о правима
ратних војних инвалида и
породица палих бораца, као
и о подизању споменика
учесницима ратова и дру-
гим темама.

На трибини ће бити по-
дељени новогодишњи па-
кетићи деци бораца која
су стара до дванаест годи-
на и њиховим унуцима.
Право на то имају сви
борци, а да би се утврдио
њихов тачан број, пред-
седник „Српских ратних
ветерана” Октавијан Секе-
шан позвао их је да му се
јаве пре трибине на теле-
фоне 063/813-00-22 и
063/707-18-75.

ИДУЋЕ СРЕДЕ У ДОМУ ВОЈСКЕ

Трибина о правима
ветерана



СЕЛО

У последње време је било
повика на тему функциони-
сања месних канцеларија.
По томе је предњачило До-
лово, и то од маја прошле
године, када је дугогоди-
шњи матичар и референт за
послове Скупштине Месне
заједнице отишао у заслу-
жену пензију. С обзиром на
то да му у прво време није
нађена замена, јер је оп-
штепознато да панчевачка
матична служба вапи за ка-
дром, све књиге су пренете
у Градску управу.

Тако су Доловци, у намери
да подигну документа, не-
вољно морали пут Панчева.

Решење је пронађено пре
извесног времена, и то у ли-
ку искусне матичарке Дра-
гане Шашић, која је отада
сваког радног дана странка-
ма на располагању између 8
и 13 сати (остатак радног
времена служи јој за сређи-
вање документације).

Међутим, за разлику од
неких срећнијих времена,
у Долову не постоји заме-
ник матичара, па када је
службеница на одмору, бо-
ловању или је одсутна из
било ког другог разлога,
канцеларија остаје пуста;
нема никог чак ни да од-
говара на телефонске по-
зиве.

Нажалост, слична је си-
туација и у другим селима
јер, изузев Глогоња, нигде
не постоји заменик мати-
чара. Најалармантније је у
најмногољуднијем Стар-
чеву, где тренутно нема
ниједног запосленог на
поменутим пословима, па
двапут недељно стиже ис-
помоћ из Омољице.
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Након седам оставки
у Јабуци нема више
кворума

Бојкот свечане 
академије
у Новом Селу

Сва је прилика да ће репу-
блички, покрајински и локал-
ни избори бити одржани кра-
јем априла. То значи да ће се
истог дана одлучивати и о из-
гледу скупштина месних за-
једница.

У каквом стању сеоски орга-
ни власти завршавају мандат?

У протекле четири године
било је много раслојавања,
прелета из странке у странку
(углавном владајућу), понегде
се чак  ситуација могла ока-
рактерисати као стабилна (!),
а одржано је и неколико ван-
редних избора, попут оних у
Омољици и Долову.

„Несташица” кворума
Испоставило се да је Јабука
апсолутни рекордер у том по-
гледу. Малтене за Гиниса је
податак да је пре неки дан
дошло до распада и трећег
сазива. Тим поводом су гра-
ђани већ два пута морали на
ванредна гласања (2013. и
2015. године) и у оба случаја
убедљиво су тријумфовали
напредњаци (прво десет, па
онда дванаест од петнаест
места). Када је прошле годи-
не устоличен последњи са-
зив, у почетку је деловало ка-
ко ће сви јединствено делати
у интересу села. Нови пред-
седник постао је Слободан
Илић (СНС), који не спори да
у прво време готово и није
било дисонантних тонова.

– Недавно су у први план
почели да избијају лични ин-
тереси. Дошло је чак до тога
да се појединци који су се до
јуче међусобно уједали, да-
нас грле и постају партнери.
Резултат тога је да су четво-
рица с наше листе, од којих
двојица из СНС-а и исто то-
лико чланова удружења пен-
зионера и инвалида рада,
поднели оставке. Њима су се
придружили и представници

лучивало, то је ишло телефон-
ским путем. Много је непоти-
зма, па се, рецимо, у локалном
комуналном предузећу, иако
оно вапи за водоинсталатером,
запошљавају политичари у ад-
министрацији. Од првог дана
сам у СНС-у и све ово није у
складу с прокламованим иде-
јама нашег председника, ко-
јем ћу ових дана у име озлоје-
ђених чланова упутити захтев
за пријем – најављује Швец.

Председнички прелет
Нестабилно је у последње вре-
ме у Новом Селу, једином ме-
сту у којем донедавно није би-

сто да се, као и досад, Скуп-
штина састане и одреди прото-
кол, програм и госте, председ-
ник је све активности спровео
на своју руку. Како ова, тако и
било која друга самовоља ни-
када неће имати моју подршку
– истиче Шкаљак.

Губитак већине?
Са овим се слажу и два друга
бивша „селоначелника” Зоран
Лауташ (ДС) и Синиша Којић
(Социјалдемократска стран-
ка), који наводи и да је сканда-
лозно то што је Бојаџиевски
прекинуо седницу која је прет-
ходила свечаној да би СНС мо-
гао да има састанак и да се пр-
ви пут у новијој историји ново-
сељанског вишестраначја до-
годило да странка има пред-
ност над скупштином.

– Бојаџиевски нас је, у неку
руку, обмануо причајући да
ћемо само захваљујући њего-
вом преласку у СНС добити
много више буџетског новца
од других села, али се убрзо
испоставило да то није тако.
Сматрам да је својим понаша-
њем изгубио подршку већине
– наглашава Којић.

Лауташ напомиње да је на
постављено питање Бојаџиев-
ском о преласку у владајућу
странку дословце рекао да му
тако нешто не пада на памет.

– „Опростили” смо му нео-
чекивану промену страначког
дреса, јер нас је уверавао да је
у питању интерес села. Пове-
ровали смо му, али он није
поштовао правило да се око
свега договарамо, што је за
последицу имало да се на
свечаној седници појави ма-
ње од трећине чланова Скуп-
штине. То је незапамћено –
напомиње Лауташ.

У интересу села?
С друге стране, Бојаџиевски
одлучно демантује све наведе-
но и тврди да је колеге обаве-
стио о промени странке, као и
да је заиста политичким кана-
лима излобирао да Ново Село
из буџета добије неупоредиво
више него ранијих година.

систирање свих колега са ста-
вом да је неважно ко је у којој
партији, већ да је битно што
више тога урадити за село.

– О преласку у другу пар-
тију обавестио сам Скуп-
штину на првој следећој
седници и замолио све чла-
нове да ме смене уколико се
с тим не слажу. Нико није
био против тога. Приликом
учлањења у СНС обећано ми
је како ће Ново Село добити
изградњу капеле, асфалти-
рање најдуже неасфалтира-
не улице Бориса Кидрича и
евентуално Улице братства
и јединства, за коју би тре-

бало да новац буде пребачен
од уштеда. То је имплемен-
тирано у предлог буџета, а
ја заиста нисам био обаве-
штен о томе шта су добила
друга села, нити то треба да
ме занима. Што се тиче
умањења од 500.000 динара
из текућих трансфера, по-
среди је компромис: ако
знамо да је досад Месна за-
једница плаћала одржавање
спортске хале у износу од
готово милион динара, што
ће одсад директно чинити
Град преко ЈКП-а БНС, а ми
смо морали да се одрекнемо
половине тог износа, испада
да смо профитирали, јер
нам је друга половина оста-
ла – демантује Бојаџиевски.

Предстојећи дани показа-
ће хоће ли новосељанска
скупштина некако изгурати
мандат до пролећних избора.

АТМОСФЕРА ПРЕД БУДУЋЕ ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ

КРИЗА ДРМА (НЕКЕ) СЕОСКЕ 
СКУПШТИНЕ

У ВЕЋИНИ СЕЛА

Муке матичарске

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У јабучкој скупштини поново ванредна ситуација

Демократске партије Маке-
донаца и удружења потроша-
ча, како би срушили Скуп-
штину – каже Илић.

Ако се зна да је један члан
Скупштине поднео оставку
одмах након избора средином
прошле године, остало је свега
седморо чланова (сви из СНС-
а) или један мање од кворума.
То значи да би у Јабуци, која
се комотно може назвати „ма-
ла Италија” (мало-мало па из-
бори), поново требало на би-
ралишта.

Привремена управа
Али будући да нас, како је на-
ведено, то чека већ на проле-
ће, готово је извесно да ће Град
у својству оснивача месних за-
једница у Јабуци прогласити
привремену скупштину.

ло представника СНС-а, што је
свакако у данашње време ви-
ше него вест. Подсећања ради,
у последњи сазив месног орга-
на власти 2012. године ушло је
по седам представника листа
ДС-а и ДСС-а и један СПС-а.

Тако је било донедавно, с
обзиром на то да је пре изве-
сног времена први човек Скуп-
штине Славе Бојаџиевски у
Вучићево јато прешао из ДСС-
а. То, и још понешто, очиглед-
но је изиритирало дојучера-
шње саборце и неке колеге,
пре свих Предрага Шкаљка,
локалног лидера партије коју
предводи Санда Рашковић
Ивић и пређашњег председни-
ка месне скупштине.

– Прелазак Бојаџиевског у
СНС за мене представља изне-
нађење јер је неретко јавно го-

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц::  Школ-
ски одбор и наставничко
веће подржали су предлог
да Далиборка Бојковић
Брети поново буде дирек-
тор школе. Та установа при-
према светосавску приред-
бу, на коју су позвани сви
мештани.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо::  У току
прошле недеље радници ко-
муналног предузећа попло-
чали су плато испред ру-
мунске православне цркве,
а постављени су и ивичња-
ци, што је укупно коштало
око 250.000 динара. Дом
културе је након зимског
распуста наставио пробе
секција, а у припреми су
нови пројекти.

ДДооллооввоо::  Деца из дружиони-
ца Дома културе гостовала
су у емисији код Пеђолина
која је емитована у недељу,
17. јануара, на ТВ каналу
„Наша”, а у петак, 22. јануа-
ра, у светосавској радиони-
ци правиће переце. Култур-
на установа организоваће у
суботу, 30. јануара, гостова-
ње стендап комичара Ми-
рослава Ђорђевића.

ГГллооггооњњ:: Док се очекује завр-
шетак радова на изградњи
еко-чесме, последњих дана
су, због ниских температура,
изостале цистерне за снаб-
девање грађана пијаћом во-
дом. У кладионици „Миле-
нијум” се до петка, 22. јану-
ара, могу поднети пријаве за
учешће на турниру у стоном
тенису, који ће бити одржан
наредног дана од 12 сати у
Дому културе. Та установа
ће обележити крсну славу
Свети Сава у среду, 27. јану-
ара, од 16 сати.

ИИввааннооввоо:: Школски одбор и
наставничко веће подржали
су предлог да Сања Симић
Мијатовић поново буде ди-
ректор школе. Окончани су
радови на адаптацији фи-
скултурне сале, чиме су
створени услови да се у њој
од почетка другог полуго-
дишта обавља настава.

ЈЈааббууккаа:: Скупштина Месне за-
једнице остала је без довољног
броја чланова за одлучивање,
јер су њих седморица недавно
поднели оставке. Дом културе
је у недељу, 17. јануара, спро-
вео акцију прикупљања књига
за библиотеку.

ККааччааррееввоо:: Скупштина Ме-
сне заједнице ће на следећој
седници у петак, 22. јануа-
ра, усвајати финансијски
план и план јавних набавки.
Представа под називом
„Принцеза на зрну грашка”
београдског позоришта
„Пинокио” биће одигранау
петак, 29. јануара, у 12 сати
и у 13.30. КУД „Вељко Вла-
ховић” наставио је пробе
уторком и четвртком у До-
му омладине.

ООммоољљииццаа:: Улицом Михајла
Пупина ових дана даноноћно
патролирају два саобраћајца
с циљем да сачувају знак ко-
јим се забрањује пролазак ка-
миона тежих од десет тона,
јер је он у кратком року три
пута украден. Дом културе
ће, у сарадњи са Историјским
архивом, у четвртак, 28. јану-
ара, у 18 сати, отворити изло-

жбу под називом „220 година
занатства у Панчеву”.

ССттааррччееввоо:: Постављене су но-
ве огласне табле на аутобу-
ским стајалиштима. Срђан
Селимовски је победио у
шест узастопних емисија
„Слагалице” и квалифико-
вао се за четвртфинале. Ак-
ција добровољног давања кр-
ви спроведена је у четвртак,
14. јануара, у свечаној сали
Месне заједнице. Изложба
слика Стевана Маркуша би-
ће отворена у четвртак, 21.
јануара, у 19 сати, у галерији
„Боем”.

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Иако подносиоци оставке,
међу којима је и доскорашњи
председник Извршног одбора
Скупштине Месне заједнице
Ђорђе Орловић, нису имали та-
кву намеру, испада да ће власт
лакше функционисати јер ће
комотније доносити одлуке.

С друге стране, Владимир
Швец, члан месне скупштине
и представник удружења по-
трошача, у име опозиције ка-
же да Скупштина није никако
функционисала.

– На седницама нису реша-
вани најбитнији проблеми,
већ се углавном дискутовало
на небитне теме, а дневни ред
је диктиран из центара моћа.
И кад се о нечему важном од-

ворио да никада неће мењати
странку. Затечен сам тиме што
је без речи отишао и затворио
врата странци захваљујући ко-
јој је и доживео своју политич-
ку афирмацију. С друге стране,
на последњој седници нисам
гласао за измену финансијског
плана због тога што је непово-
љан за село и зато што је пред-
седник условљавао одборнике
својом оставком уколико не
буду гласали за његов предлог
којим је предвиђено да се сео-
ски буџет смањи за 500.000 ди-
нара. Поред тога, на свечану
новогодишњу седницу нисам
отишао јер сам желео да иска-
жем неслагање с начином на
који је она организована. Уме-

– Што се годишње скуп-
штине тиче, односно свечане
академије одржане крајем го-
дине, сви чланови су били
упознати с термином. Мој
предлог је био да плакету да-
мо локалном народном орке-
стру који проноси име Новог
Села, али је било много дру-
гачијих идеја, па сам одлучио
да не буде доделе, јер нисам
хтео да политизујем причу. И
договор је био да ћемо се, ако
буде промена с моје или с њи-
хове стране, поново састати.
Нико се није јавио – одговара
председник новосељанске
скупштине.

Он каже да је на место
председника изабран на ин-

У протекле четири
године било је много
раслојавања и
прелета из странке 
у странку

У Новом Селу је некад
било хармонично...



У организацији Музичке
омладине Новог Сада, у петак,
8. јануара, као и сваке године,
у новосадској синагоги је одр-
жан божићни концерт под на-
зивом „Богородице Дјево”, на
којем је целовечерњи програм
приредио камерни хор Пан-
чевачког српског црквеног пе-

вачког друштва, којим руко-
води Вера Царина. Као гости
програма наступили су Гудач-
ки квартет ТАЈЈ и Вера Цари-
на (сопран), Неда Стојановић

Неранџић (сопран) и Богдан
Ђаковић (тенор).

Панчевци и њихови гости
приредили су несвакидашњи
музички доживљај. Публика је
уживала у разноврсном програ-
му, од великана руске компози-
ције као што је Рахмањинов,
преко српских класика попут

Стевана Мокрањца и Тихомира
Остојића, све до савремених
композитора Србије, Белоруси-
је, Енглеске, Русије, Естоније и
Бугарске. Д. П.

Тим за израду Стратегије кул-
турног развоја града Панчева
од 2016. до 2020. позива све за-
интересоване суграђане да уче-
ствују у раду фокус групе у пе-
так, 22. јануара, од 9 сати, на
дeветом спрату Градске управе.
Први разговор с фокус групом
одржан је 18. јануара, а плани-
рана су четири таква састанка.

У петак, 22. јануара, од 9 до
11 сати, говориће се о устано-
вама културе, а модератори ће
бити Ненад Малетин и Нема-
ња Ротар, од 11 до 13 сати Ма-
ријана Коларић и Богдана
Опачић модерираће разговор
о модерном стваралаштву, од
13 до 15 сати биће речи о кул-
турном наслеђу (модерирају
Богдана Опачић и Миодраг
Младеновић), док ће од 15 до
17 сати тема бити „Развој и
неговање публике”, с Ненадом
Малетином, Маријаном Ко-
ларић и Богданом Опачић као
модераторима.

У позивници коју је потпи-
сао већник за културу и ин-
формисање Миленко Павлов
наводи се да је Панчево први
град у Србији који је усвојио
Стратегију културног развоја
за период од 2010. до 2015,
коју је активно примењивао у

протеклом периоду, и сада на-
ставља ту праксу, тако што
припрема нови стратешки до-
кумент за развој културе у
предстојећем четворогоди-
шњем периоду.

„У 2014. години смо спрове-
ли веома детаљно испитивање
културних потреба и навика
грађана и грађанки Панчева,
као и испитивање културне по-
нуде у граду, чији ће нам ре-
зултати користити за потребе
израде новог стратешког пла-
на. У исто време спроведене су
и фокус групе с појединцима,
представницима удружења и
установа културе, током којих
су излистани проблеми и иза-
зови, извршена је анализа ста-
ња и предложене су стратешке
области и визија”, стоји у по-
зивном писму.

Циљ ових фокус група јесте
да се на основу досадашњих
анализа утврде приоритети,
циљеви и мере будућег стра-
тешког документа културног
развоја Панчева.

На конкурсу који је расписао
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину Балетској
школи „Димитрије Парлић” је
додељено 130.000 динара. Ау-
торка пројекта мср психоло-
гије Каја Крајиновић Васић
осмислила је низ предавања
која обухватају основну едука-
цију о насиљу, друштвеним
мрежама, вршњачкој толе-
ранцији, људским и мањин-
ским правима и слободама,
превенцији и заштити од на-
сиља и дискриминације у
свим животним контекстима,
као и мноштво пратећих ра-
дионица.

– Предавања ће бити реали-
зована током шест месеци,

почев од друге половине јану-
ара. Пројекат је намењен уче-
ницима основне и средње ба-
летске школе који ће на овај
начин сазнати и оснажити по-
стојећа знања о превенцији
насиља и дискриминације –
појаснила је директорка шко-
ле Татјана Крга.

Каји Крајиновић Васић аси-
стираће професор грађанског
васпитања Мирослав Тодоро-
вић, дипломирани филозоф, а
медијску подршку пружиће
професорка Ана Вуковић, која
ће кроз фотографије, кратке
филмове и усмене и писане
анкете постављати приказе на
интернет презентацији шко-
ле, „Фејсбуку” и „Јутјубу”.

Културни телекс

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

Добри диносаурус 3D 16.00 16.00 

Повратник
18.00
21.00 

18.00
21.00 

Магдалена Фуентес je пр-
ви пут заљубљена. Осамна-
естогодишњу лепотицу је
освојио згодни Анхел, уз-
будљив и заносан попут
њихове родне Хаване. Када
јој Анхел саопшти да наме-
рава да се ускоро ожени –
али другом девојком, Маг-
далена је потпуно очајна,
уверена да је он једини му-
шкарац за њу.

Зашто онда не може да
престане да мисли о Рејесу
Гарсији? Озлоглашен и
мистериозан, он је човек
ког се треба клонити. Маг-
далени отац забрањује сва-
ки контакт с њим, али
управо на Рејеса ће морати

да се ослоне када Кубом
задувају ветрови револуци-
је…

Петак, 22. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Мирис љубави”
Колинa Фалконерa

Два читаоца који до среде, 27. јануара, у 12 сати, СМС-
ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Каквих се људи треба клонити?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Мирис љубави” Колинa
Фалконерa. Имена добитника ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

Састав „Канда, Коџа и Небој-
ша” одржаће анплагд концерт
у петак, 22. јануара, од 20 са-
ти, у дворани Културног цен-
тра. У Панчево долази са
електроакустичном сценском
поставком: са две акустичне
гитаре, бас-гитаром и бубњем.
Реч је о циклусу наступа запо-
четих у новембру, који је овај
бенд назвао „акустичне струје
и електрични вајбови”. Уочи
концерта доносимо интервју с
Оливером Нектаријевићем,
фронтменом „Канде, Коџе и
Небојше”. Улазница за овај
догађај кошта 500 динара.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ШШттаа  ћћееттее  ссввии--
ррааттии  уу  ППааннччееввуу??

ООЛЛИИВВЕЕРР  ННЕЕККТТААРРИИЈЈЕЕВВИИЋћ ::
Репертоар је донекле прила-
гођен тој, анплагд поставци.
Неколико песама које дуго
нисмо изводили поново су на
списку, али то је истовремено
и наставак представљања ал-
бума „Воља за ноћ”. Постава је
скоро иста као и она са албума
„Девети живот” из 2008. годи-
не, ту су Оливер, Влада, Јанко
и моја маленкост, а од пре го-
дину и по с нама је басиста
Бошко Станојевић Боле.

••  ППрроошшллее  ннееддеељљее  ссттее  ннаассттуу--
ппииллии  уу  ККрруушшееввццуу..  ККааккоо  јјее  ббии--

ллоо??  ККааккввее  ппллааннооввее  ииммааттее  уу  ппоо--
ггллееддуу  ккооннццееррттнниихх  ддооггаађћаајјаа  уу
22001166..  ггооддииннии??

– У Крушевцу смо после де-
сет година свирали у тамо-
шњем Културном центру и
оцене присутних су биле врло
добре, па и одличне. То је била
свирка са електричним гитара-
ма, а ове године имамо доста
договора за електроакустичне
концерте и претпостављам да
ће акценат у наредним месеци-
ма бити на тим гостовањима.

••  УУ  22001155..  ггооддииннии  вваашш  ббеенндд  јјее
ннаассттууппааоо  уу  ммннооггиимм  ееккссјјууггоо--
ссллооввееннссккиимм  ггррааддооввииммаа..  ККааккввее
ссуу  ррееааккцциијјее  љљууддии  уу  ррееггииооннуу??

ГГддее  јјее  вваашшаа  ммууззииккаа  ннаајјббоољљее
ппррииххввааћћееннаа  ии  ииззааззиивваа  ннаајјввии--
шшее  ииннттеерреессоовваањњаа??

– Свирали смо у свим тим
државама изузев Словеније и
свуда смо били добро прихва-
ћени, као и увек до сада, јер је
публика у Скопљу, Никшићу,
Сарајеву, Бањалуци или Загре-
бу заправо публика једног за-
једничког културног простора,
а ми дуго крстаримо њиме.
Интересовање је ипак засад
највеће у нашем граду, ако
гледамо по броју људи који нас
виде у Београду током године.

••  УУ  јјууннуу  ссттее  ооббјјааввииллии  ссииннгглл
„„ШШттаа  јјее  ссаа  ТТииббееттоомм””,,  аа  ккрраајјеемм
ггооддииннее  ссппоотт  „„УУввеекк  уу  ппооннооћћ””..
ЈЈеессттее  ллии  ззааддооввоољљннии  ррееццееппцции--
јјоомм  ии  ррееааккцциијјааммаа  ппууббллииккее??

– Увек сам задовољан реакци-
јама, без обзира на то да ли су
оне добре или не, јер ако их не
буде било, вероватно сада не би-
смо водили овај разговор, изме-
ђу осталог. Сингл „Шта је са Ти-
бетом” снимљен је под вођством
Марије Јелесијевић и на концер-
тима је одлична реакција на ту
песму, а спот за „Увек у поноћ”
режирао је филмски и ТВ реди-
тељ Марко Костић и с њим први
пут имамо четири видео-сингла
са актуелног албума, а настоја-
ћемо да урадимо још неки.

••  ККоо  јјее  ддааннаасс  вваашшаа  ннаајјввееррннии--
јјаа  ппууббллииккаа??  ООннии  ккоојјии  ссуу  уузз  вваасс
ооддрраассттааллии  ддееввееддеессееттиихх  ггооддииннаа
ииллии  ннееккии  ннооввии  ккллииннцции??

– Подмлађивање се непре-
стано дешава, бар испред би-

не, док старији више заузи-
мају места негде позади. До-
бар део људи који је пратио
групу током деведесетих ви-
ше не живи у Србији, као и
неколико чланова бенда из
тих година, али се често срет-
немо ако се поклопе датум и
место. Заједничко је свима,
мислим, то да се осећају не-
видљивим у овом поретку,
као што је то било и деведесе-
тих, када је за опис омладин-
ске супкултуре коришћена
синтагма „снаге хаоса и безу-
мља”.

••  ККаакквваа  јјее,,  ппррееммаа  вваашшеемм  ввии--
ђћеењњуу,,  ааккттууееллннаа  ммууззииччккаа  ссццееннаа
уу  ССррббиијјии??  

– За почетак, доста је
бројна, сваке године се поја-
ви велики број издања и ге-
нерално мислим да је боља
од прецењене политичке
сцене, бар утолико што му-
зика подразумева поглед и
разумевање онога што се до-
гађа изван вашег сопственог
буњишта. С друге стране,
чини ми се да је прихваћена
као вредна културна текови-
на овог поднебља у послед-
њих пола века. Неког вели-
ког посла или зараде нема,
јер је земља готово потпуно
деиндустријализована, а сва-
ка културна делатност под-
разумева мрвице са стола
индустрије и привреде. Ме-
ђутим, добри дух рок музике
је увек ту, макар као тради-
ција.

Музика

Петак, 22. јануар, 20 сати, дворана Културног центра: кон-

церт бенда „Канда, Коџа и Небојша”.

Петак, 22. јануар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омлади-

не: концерт камерног оркестра „Камерата”. Улаз је беспла-

тан.

Субота, 23. јануар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омлади-

не: „Bass Codon Party”.

Понедељак, 25. јануар, 19 сати, сцена Културног центра:

концерт харфисткиње Хане Параушић.

Среда, 27. јануар, 18 сати, дворана Културног центра: све-

тосавска академија.

Изложбе

Четвртак, 21. јануар, 19 сати, фоаје Културног центра: из-

ложба слика „Панчево очима уметника” наше суграђанке

Јелене Бадњевац Ристић.

Среда, 27. јануар, 19 сати, хол Дома омладине: студентска

изложба радова Богдана Обрадовића.

Представе

Уторак, 26. јануар, 19.30, дворана Културног центра: пред-

става „Лени”, у режији Татјане Мандић Ригонат.

Четвртак, 28. јануар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома

омладине: плесна представа „Венера пред огледалом” Ти-

јане Малек.

Предавања

Четвртак, 21. јануар, 19.30, читаоница Градске библиоте-

ке: предавање под називом „Стална савременост Његоше-

ва” одржаће проф. др Владета Јеротић, академик.

Програм за децу

Субота, 23. јануар, 12 сати, дворана Културног центра:

„Позоришни матине суботом” и представа „Штрумпфови”,

у продукцији „Хајде обрадуј дан” из  Београда.

Уторак, 26. јануар, 15 сати, дворана „Аполо” Дома омла-

дине: дечја луткарска представа „Шта се згоди кад се неко

другачији роди” ученика ОШ „Исидора Секулић”.

АФОРИЗМИ ЗОРАНА Т. ПОПОВИЋА

Књижевно поподне у
Гимназији

Сарадник „Панчевца” афо-
ристичар Зоран Т. Поповић
приредиће књижевно по-
подне у Гимназији „Урош
Предић” наредног петка,
29. јануара, у 13 сати. Биће

то добра прилика да се
гимназијалци упознају са
афоризмима овог много
награђиваног аутора. Орга-
низатор догађаја је Дом
омладине Панчево.

НОВА СТРАТЕГИЈА КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА

Учествујте у раду 
фокус група

ПРОЈЕКАТ ПАНЧЕВАЧКЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

Едукација о насиљу,
толеранцији и правима

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ОЛИВЕР НЕКТАРИЈЕВИЋ ИЗ БЕНДА „КАНДА, КОЏА И НЕБОЈША”

АКУСТИЧНЕ СТРУЈЕ СА 

ЕЛЕКТРИЧНИМ ВАЈБОВИМА

У НОВОСАДСКОЈ СИНАГОГИ

Концерт ПСЦПД-а



На изложби ликовног салона
„30 x 30” Културног центра
Зрењанина „Тесно... како ти је
кад је тесно... тесно”, која је
отворена у уторак, 19. јануара,
у Галерији савремене уметно-
сти, могу се видети радови сто
седамдесет двоје уметника из
Србије, БиХ, Црне Горе, Сло-
веније, Кине, Аустралије, Ма-
ђарске, Италије, Бугарске,
Египта, Турске и Словачке.
Ствараоци су, као и у прет-
ходних десет година, били по-
звани да се изразе водећи ра-
чуна о задатим димензијама
(30 х 30), а овом приликом и
о необичној теми.

– Када је нападнута култу-
ра, нападнут је и човек, а ово
је време када човек није вред-
на категорија и квалитети ко-
је носи у себи нису добродо-
шли за оне што одређују њего-

ву судбину – рекао је сликар
Милутин Мићић, аутор про-
јекта „30 х 30”.

Он од уметника очекује
бунт и борбу за праве вредно-
сти.

– Много је тесно, али наш
дух је, верујем у то, прилично

слободан и не треба да оду-
стајемо од њега, јер он рађа
идеје и побуђује на креатив-
ност – додао је Мићић.

Међу ауторима из целог
света заступљено је и шест
уметника из Панчева, а то су:
Снежана Манасић, Ивана

Маркез Филиповић, Милош
Шиљковић, Јелена Лалић,
Мирослав Мунижаба, Горски
Кабадаја и Јелена Лалић.

Како је рекла Снежана Ма-
насић, она је на задату тему од-
говорила радом што доноси та-
ласање и једну интимистичку
причу која не признаје скуче-
ност и тежи да се разлије изван
оквира слике. Јелена Лалић те-
скобу доживљава апстрактно,
као губитак/одсуство ваздуха, а
уметницима је, како је рекла,
неопходно да дишу пуним плу-
ћима. Стога и не чуди да су се
елементи њене слике прелили
и на саме оквире.

У Панчеву се ова изложба
може погледати до 29. јануа-
ра. Након тога се сели у Музеј
Срема у Сремској Митрови-
ци, а затим у „Арт-центар” у
Београду.

ИЗЛОЖБА ЗРЕЊАНИНСКОГ САЛОНА „30 Х 30”

Како ти је кад је тесно... тесно

Петак, 22. јануар 2016.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 27. јануара, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији од-
говор на питање: „Шта је најефектнија ’психотерапија’
за вас?”, наградићемо по једним примерком књиге „Тај-
ни врт” Џохане Басфорд. Имена добитника ћемо објави-
ти у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преу-
зети 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 мре-
жи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Биљана Максимовић, 

васпитачица

Морам признати да сам се
нашла у незавидној ситуа-
цији у намери да напишем
овај чланак. Правећи избо-
ре, обликујемо свој живот.
Међутим, ту су и они свако-
дневни избори који у ма-
лим дозама одређују наше
животе. После дугог разми-
шљања одлучила сам се за:

БОРАВАК У ПРИРОДИ: У
додиру с природом осећам
се здраво, позитивно и на-
дахнуто. Она ми даје енер-
гију. Није важно које је го-
дишње доба. Када се умо-
рим од једноличне свако-
дневице, увек радо побегнем
у природу да се сретнем са
самом собом, да разбистрим
ум, обновим енергију, на-
дахнем душу и нахраним
своја чула. Нема ничег леп-
шег него чути цвркут птица
у шуми или слушати жубор
планинске реке. Не могу
описати радост коју осећам
док трчим кроз густо, опа-
ло лишће које шушти или
када осетим хладноћу па-
хуљице која ми је пала на
образ. То је непроцењиво
искуство.

ПЛЕС: Недавно сам заволе-
ла салсу. То је енергичан и
страствен плес. Поред тога
што је изванредан начин
вежбања, салса чини да осе-
ћам радост према животу.
Заводи ме својом ведрином
и спонтаношћу и буди ми
осећај задовољства и слобо-
де духа. Док плешем, осе-

ћам се као да лебдим. Овај
ненаметљив плес повезује
људе који деле исту страст.
Плешући, стекла сам много
познанстава, можда и при-
јатеље за цео живот.

ОСМЕХ ЗА СВАКИ ДАН:
Кажу да је смех бесплатан и
најдоступнији лек. Обожа-
вам да се смејем. Смех ме
опушта и даје ми храброст.
Искористим га радо и као
„напад” и као „одбрану”.
Волим да се смејем искрено
и гласно, понекад чак необ-
уздано, и да га ланчано пре-
носим и на друге у својој
околини. Зато вам искрено
препоручујем роман Јелице
Грегановић „Осмех за сваки
дан”. Поред тога што ће вас
насмејати, ова књига вас
може  охрабрити да живите
сваки секунд без страха.

Можда ћете рећи да сам
романтична и да су моји из-
бори сањалачки, али то сам
ја. Недавно сам прочитала
статус на „Фејсбуку”: „Не
волим оскудно. Ни одева-
ње, ни вокабулар, ни емо-
ције. Сипај, нек прелива”.
Слатко сам се насмејала и
ето... прелило се...

Природа, салса 
и смех

„Тајни врт” Џохане Бас-
форд је шаролика потра-
га за благом и бојанка.
Ова књига ће вас увести у
свет тајних вртова. Про-
наћи ћете чаробну црно-
белу земљу чуда пуну
фантастичног цвећа и
необичног биља. Ту су
слике да их бојите, лави-
ринти да кроз њих нађете
пут, шаре да их довршите
и много простора да сами
доцртате шта желите. Ко-
ристите фломастере за
бојење и танак црн фло-
мастер или перо да дода-
те своје шаре и детаље.
По књизи су расуте полу-
скривене бубице и нео-
бична створења. Потра-
жите пчеле, лептире и
птице скривене међу цве-
товима. Послужите се
списком с прве стране да
бисте лакше пратили шта
сте све успели да прона-
ђете у потрази за благом.

Ова књига је продата у
више од десет милиона
примерака широм света и
покренула је праву пома-
му код одраслих за боје-
њем. Испоставило се да
одрасли воле да боје и
продаја ових бојанки је

све шокирала. Стижу
имејлови запослених љу-
ди и родитеља који су по-
тврдили да их бојанке ве-
ома опуштају. Има оних
који објављују своје радо-
ве на друштвеним мрежа-
ма и купују више приме-
рака једне бојанке како би
испробавали различите
комбинације боја.

„Тајни врт” 
Џохане БасфордЗа програме се 

издваја око 10 одсто
укупног буџета за
културу

Вредно похвале: 
конкурс за 
суфинансирање 
пројеката и подршка
појединцима и 
самосталним 
уметницима

Прескромно 
издвајање за 
домове културе 
у насељеним 
местима

У буџету за 2016. годину за
културу је опредељено око
255 милиона динара. Од тог
износа ће скоро половина
(око 125 милиона) отићи на
плате запослених у култур-
ним установама на целој те-
риторији Панчева, као и за
пратеће доприносе и накнаде.
За програмске активности
обезбеђено је 27 милиона ди-
нара, а за конкурс за суфи-
нансирање пројеката у обла-
сти културе – 5,4 милиона.
Град Панчево финансира и
иновативне програме култур-
них институција са два мили-
она динара, подржава изузет-
не појединце (углавном је реч
о уметницима који добију по-
зив да представљају наш град
у иностранству, за пут, коти-
зацију и сл.) сумом од милион
динара и стара се о доприно-
сима за самосталне уметни-
ке/ствараоце (милион и по).

Износ од 20 милиона наме-
њен је за инвестиционо одржа-
вање и обухвата: реконструк-
цију билетарнице у „Аполу”
(осам милиона динара) и инве-
стиционо одржавање пода у тој

дворани (1,5 милиона), затим
израду комплетне пројектно-
техничке документације за ре-
конструкцију Народног музеја
Панчева (5,4 милиона) и изра-
ду пројектно-техничке доку-
ментације за санацију крова на
том објекту (око милион дина-
ра). Ту су и опрема за Култур-
ни центар Панчева (1,9 милио-
на), односно опрема и машине
за друге установе културе (ми-
лион динара). За допуну тех-
ничке документације и озако-
њење зграде Дома културе у
Глогоњу биће издвојено
1.450.000 динара, за техничку
документацију реконструкције
велике сале у Банатском Но-
вом Селу 450.000, а за технич-
ку документацију за рекон-
струкцију крова у Дому култу-
ре у Глогоњу 210.000 динара.
Инвестиционо одржавање
зграде у којој је Дом омладине
износиће 1.950.000 динара.

Када је реч о програмима
који се финансирају из буџе-
та Града, евидентно је да ће у
текућој години бити реали-
зовани сви важни фестивали
и остале традиционалне ма-

ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРЕ ИЗ ГРАДСКЕ КАСЕ

МИЛИОНИ И ДРУГЕ ДУХОВНЕ ПОТРЕБЕ

динара). Завод за заштиту
споменика културе урадиће
много тога захваљујући сал-
ду из 2015. године, док ће
нова инвестиција бити ин-
тервентни захвати на споме-
ницима културе – израда фо-
то и архивске документаци-
је. За сеоске домове културе,
као и досад, опредељена су
веома скромна средства, а
износи за програме крећу се
од 50.000 до 300.000 динара.
Ваља напоменути да се ни-
једна ставка не односи на на-
бавку књига за библиотеке
при сеоским домовима кул-
туре, што је за сваку критику.

У 2016. години биће потро-
шено и два милиона динара
за функционисање Галерије
Бате Михаиловића и још 1,3
милиона за услуге по уговору
у том простору. Град ће из-
двојити још милион динара
за ангажовање обезбеђења и
спремачица као техничке по-
дршке за реализацију про-
грама Културног центра Пан-
чева у Свечаној сали Народ-
ног музеја – шта год то зна-
чило.

нифестације. Поред програ-
ма „Једна књига, један град”
и „Мајских дана књиге”,
Градска библиотека ће у
2016. години моћи да се по-
хвали новим књигама (у
вредности од 1.150.000) и
периодиком (500.000 дина-
ра). Дом омладине ће из бу-
џета добити око 1,4 милиона
за богат културно-уметнички
програм, из сопствених сред-
става ће моћи да дода још
око 3,2 милиона динара за
исте намене, а обашка ће
приредити значајне програ-
ме какви су „Екс театар
фест”, издавање и промоција
„Рукописа”, „Етно глас”,
„Freedom Art” итд. Поред
сталних активности, Исто-
ријски архив ће отворити ве-
лику изложбу поводом 300
година од ослобођења од Ту-
рака, Народни музеј ће при-
премити „Ноћ музеја”, док
ће Културни центар Панчева
реализовати шест важних
манифестација, од којих су
највеће и најскупље Бијена-
ле уметности (два милиона)
и џез фестивал (1,2 милиона

Изложба „Старо и нестало воће
Србије” Природњачког музеја
из Београда, која је отворена у
уторак, 19. jануара, у Народ-
ном музеју Панчево, привукла
је пажњу посетилаца, међу ко-
јима су били и гимназијалци и
ученици „Змајеве” и „Ђурине”
школе. Представљене су 64
сорте аутохтоног и одомаћеног
воћа, а један део изложбе по-
свећен је употреби појединих
воћки у народним обичајима и
традицији код Срба.

Ауторка изложбе, виши ку-
стос Александра Савић, том

приликом је рекла да су, поред
многих воћки које се гаје у Ср-
бији, јабука, крушка и шљива
наше традиционално, аутохто-
но континентално воће.

– И даље у шуми можете на-
ћи дивљу јабуку или крушку,
као исходне сорте, односно
врсте од којих су настале све
друге сорте. То је велико бо-

гатство природе које нам, на-
жалост, нестаје пред очима,
јер лагано нестаје и српско се-
ло, а старе сорте се секу и не
калеме се више – објаснила је
ауторка.

Она је изјавила да је ова
изложба први пут отворена
пре две и по године у Гале-
рији науке и технике САНУ и
да су је посетили многи – од
професора универзитета и
академика до трговаца во-
ћем на пијаци, јер та тема
занима веома широк круг
људи.

ИЗЛОЖБА ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА

Старо и нестало воће Србије

„Мајски дани књиге” – један од програма које Град подржава



Непосредни сусрет са огром-
ним градом где живи преко
двадесет милиона становни-
ка превазишао је сва моја
очекивања. У Њу Делхију као
да су сви у истом тренутку на
улицама, у невиђеном сао-
браћајном хаосу, што оптере-
ћује сва чула до крајњих гра-
ница.

Културолошки шок у трену
мења укупан поглед на сав до-
садашњи живот и свет. Овде је
на сваком кораку присутно
најневероватније преплитање
традиционалног и савременог
начина живота. Нестваран је
спој боја, укуса, мириса, зву-
кова и призора. Измешани су
готово опипљиви мириси ша-
франа, јасмина и кравље бале-
ге, бука распеваних људи,
шкрипа безбројних рикши,
неразумљиви натписи на сан-
скриту, прастари храмови и
будистички манастири који
пркосе времену.

Све привлачи пажњу: нео-
бични облици јоге, загонетно
шуштање свилених сарија, еле-
гантан ход прелепих жена, хук
одушевљења са крикет-терена,
увек насмејана мусава дечја
лица. Незабораван остаје први
напитак масала у праскозорје,
чај од ђумбира с лимуном и
медом. Пун месец у марту на
небу Индије, ајурведске маса-
же, миришљави зачини, разно-
врсна храна под отвореним не-
бом велеграда.

Успорене крнтије, аутобуси,
камиони и најсавременији
скупи аутомобили, бицикли-
сти и све што има точкове, ка-
равани камила, осликани сло-
нови и свете краве као бес-
крајна река ваљају се улицама
престонице. Цветови банана и
лотоса, млеко од кокоса, све-
же цеђени сокови од манга и
лубенице, монсуни који никад
не касне и по којима се могу
навијати сатови, сиротињски
квартови и раскошне палате –
све је ту на једном месту, у
прастарој колевци цивилиза-
ције.

Пошто сам за сутрадан у
локалној агенцији резервисао
посету Таџ Махалу и Црвеној
тврђави у Агри, наоружан стр-
пљењем и неопходном конди-
цијом, из Пахарганџа, кренуо
сам пешице у обилазак града.
Прво сам се упутио ка обли-
жњем храму Бирла Мандир.
Док се узаном улицом Маин
базара пробијам кроз саобра-
ћајни метеж, све време не-
приметно ми прилазе тамно-
пути ликови, уз „намасте”

(добродошлицу), нападно ну-
дећи све од воћа, текстила,
одеће, обуће, сувенира до ко-
јекаквих непотребних дрангу-
лија. Вешто избегавајући сил-
не понуде, на крају улице на-
илазим на „картон-сити“, си-
ротињско насеље без краја.
Дуж зидова на десетине про-
сјака и бескућника у друштву
напуштених паса спавају у
прашини не марећи за свеоп-
шти саобраћајни метеж и тут-
њаву тик поред својих глава.

У минијатурним дворишти-
ма жене распаљују мангале
припремајући ручак, док се
босонога мусава дечица мота-
ју око ногу многобројних про-
лазника. На краве, свете жи-
вотиње, већ сам потпуно нави-
као, само се померим у страну
да их пропустим када им се
нађем на путу. С обе стране
улице, као шпалири, пружају
се зидови руинираних и запу-
штених зграда, у којима, ма
колико то било невероватно,
ипак живе људи.

Данашњи дан резервисан је
за обилазак знаменитости ста-
рог Делхија, изграђеног за
време могулског цара, шаха
Џахана, у XVII веку. Прелепа
главна саобраћајница Чанда

Човк, као и све грађевине, им-
позантна Црвена тврђава, џа-
мија Џама Масџид, налазе се
унутар осам километара дугог
кружног зида са четрнаест ка-
пија, од којих су данас прео-
стале само четири. Овај крај-
ње необичан и јединствени
предео препун знаменитих и
занимљивих кутака имао је
апсолутни приоритет на мом
путу.

Прешавши улицу Читра-
гупта, избио сам на булевар
Панчкуијан, начичкан висо-
ким бетонским стубовима ко-
ји носе конструкцију надзем-
ног градског метроа. Док сам
проучавао мапу града, осма-
трајући правац којим би тре-
бало да кренем, непрестано
су ме салетали таксисти, во-
зачи рикши, нудећи ми „нај-
повољнију” цену превоза. Мо-
рао сам да изведем посебан
маневар, прелазак на другу
страну улице, како бих их из-
бегао.

Међутим, прелазак улице у
Индији авантура је високог
ризика. Пешаци апсолутно
немају никаква права. Изгу-
бивши у метежу на тренутак
оријентацију, вратио сам се
улицом Читрагупта до поли-

цијске станице на Гупта роу-
ду. Одатле сам за десетак ми-

нута био у улици Мандир
Марг испред импозантног
здања Бирла Мандир, или
храма Лакшми Нарајан, како
га још зову.

Храм је саграђен 1939. го-
дине у част богиња среће и
изобиља, с ликом сунца, Лак-
шми и Нарајан. Посвећен је
једном од Вишну аватара, а
свечано га је отворио Ганди.
Његов је захтев био да пружа
гостопримство свим добро-
намерним људима без обзира
на вероисповест. Улаз у храм
је бесплатан и обавезно је,
као и у свим хиндуистичким
и будистичким храмовима,
изување обуће, која се одла-
же у посебне боксове. Сагра-
ђен је од белог и црвеног
мермера, има куле високе 48
метара украшене резбарија-
ма са сценама из индијске
историје. Унутрашњост хра-
ма осликана је џајпурским
фрескама и гранитним
скулптурама, а зидови јарких
боја прекривени су раско-
шном позлатом. Унутрашње
двориште представља про-
страни поплочани трг с врто-
вима и прелепим каскадним
водоскоком.

На изласку из храма ода-
брао сам, из мноштва понуда,
да се до „врата Индије” за 70
рупија одвезем рикшом до
огромног простора са споме-
ником од највећег национал-
ног значаја. То је, у ствари,
меморијални комплекс по-
дигнут 1931. године са гро-
бом незнаног јунака и вечним

пламеном, где централно ме-
сто заузима тријумфална ка-
пија висине 42 метра са 9.000
уклесаних имена војника па-
лих током Првог светског ра-

та. Данас је ово место ходоча-
шћа великог броја туриста и
посета страних делегација на
високом државном нивоу.

С пространог платоа ком-
плекса у даљини, низ Краљев
пут – Рај пат – јасно се виде
здања савезног парламента и
Раштрапати баван – председ-
ничка палата – са огромном
државном заставом истакну-
том на великој куполи. С леве
и десне стране авеније виде се
две симетричне зграде у који-
ма су разна министарства ин-
дијске владе. Овде се сваке го-
дине 15. августa, на Дан др-
жавности, одржава велика
војна парада.

Oсим полиције и војника,
читавих индијских породица,
највећи број присутних чине
гомиле радозналих туриста
које прате многобројни про-
давци сувенира, неизбежни
просјаци с малом децом, во-
зачи таксија, рикши и којека-
кви водичи што за малу на-
докнаду нуде „стручну” по-
моћ у обиласку осталих град-
ских знаменитости.

Успевши некако да их из-
бегнем, по предивном сунча-
ном дану, лаганом полусат-
ном шетњом недалеко од Ин-
дија гејта, пронашао сам Јан-
тар Мантар, једну од пет ин-
дијских опсерваторија. Ком-
плекс се састоји од 13 црвено

обојених архитектонских
знакова на основу којих се
предсказује време и прате
кретања Сунца, Месеца и
свих планета.
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ЊУ ДЕЛХИ: „ДИПЛОМИРАЊЕ” ХАОСА
ЧЧЕЕТТРРДДЕЕССЕЕТТ ДДААННАА ДДРРУУММООВВИИММАА ИИННДДИИЈЈЕЕ ИИ ННЕЕППААЛЛАА  ((22)) ПИШЕ: СЛОБОДАН МОМЧИЛОВИЋ

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ОЈАДИО РОЂЕНИ СИНДИКАТ?”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4642 ОД 31. 12. 2015.

Завршну реч ће дати правосудни органи
У тексту под насловом „Ојадио
рођени синдикат?”, објавље-
ном у недељнику „Панчевац”
број 4642 од 31. 12. 2015, нови-
нар вашег листа је изнео више
неистинитих и непотпуних ин-
формација о дешавањима у
Општој болници Панчево, при-
лично тенденциозно сугеришу-
ћи јавности о мојој кривичној
одговорности и мени лично.

Но кренимо редом. НИСУ
чланови Управног одбора про-
мењени БАШ уочи Тасићевог
именовања. По истеку манда-
та претходног управног одбо-
ра и директора расписан је
конкурс за новог директора
Болнице. Од седам чланова
УО, четири именује оснивач, а
три члана УО су из реда запо-
слених, које такође именује
оснивач, али на предлог
Стручног савета Болнице. На-
кон што је Стручни савет
предложио иста три члана УО
као и у претходном мандату,
након мени непознатих деша-

вања, Стручни савет мења свој
предлог и новом одлуком пре-
пушта менаџменту Болнице
да именује друга три лица. С
обзиром на то да је Покрајин-
ска влада оснивач Болнице, не
чуди чињеница што је партиј-
ска припадност ДС-у била је-
дини критеријум приликом
избора како чланова УО, на
челу с његовим председником
Станком Пужићем, дипл. ме-
наџером „Мегатренда”, тако и
директора.

Чланови УО су замењени и
све је било спремно за режи-
рани циркус, седницу, на којој
је требало да Тасић буде иза-
бран, као кандидат незакони-
тог УО, за новог директора.
Баш ту седницу сам ја преки-
нуо, уз приговор да је прекр-
шен закон у погледу именова-
ња чланова УО, те да је самим
тим и предлог кандидата за
именовање директора незако-
нит. Приговор је послат и По-
крајинском секретаријату за

здравство, Министарству ра-
да, Министарству здравља и
Надзорном одбору Болнице.

С обзиром на то да је исте-
као законски рок за избор ди-
ректора, именован је в. д. ди-
ректора, до расписивања но-
вог конкурса, с наредбом По-
крајинског секретаријата за
здравство да се у УО врате пр-
вобитно предложени чланови.
Три дана након наведених де-
шавања разрешен сам дужно-
сти главног повереника АСНС
и искључен из истог. Тим чи-
ном успешно сам ампутиран
са даљих седница УО Болни-
це, па су ДС, Тасић и његови
следбеници могли спокојно да
делају. Да појасним, нисам
био члан УО, већ сам, као
представник синдиката, по
одредбама Посебног колек-
тивног уговора, имао право да
присуствујем седницама и
учествујем у раду, без права
гласа и наравно без икакве на-
кнаде. Сматрао сам тада, а

сматрам и сада, да посао син-
диката јесте да заступа и шти-
ти интересе запослених, те
сам сходно томе и наступао.

Смењен сам од стране цен-
трале АСНС, од стране људи
који су направили преседан у
историји синдикалних покре-
та, правећи политичку коали-
цију са ЛДП-ом на изборима
2012. године, а заузврат добили
посланичка места у републич-
ком парламенту. Између оста-
лих, то је био један од кључних
разлога због којих се нисам
слагао да чланарине мојих ко-
лега, чије сам интересе пред-
стављао и за чија сам се права
залагао, послуже за задовоље-
ње политичких амбиција ме-
наџмента АСНС, уз занемари-
вање свих потреба „обичних”
чланова и кршење свих прин-
ципа синдикалног деловања. О
свему овоме ће завршну реч да-
ти правосудни органи.

Супротно вашим наводима,
скоро две године касније, ми-

стерија НИЈЕ разрешена. Цен-
трала АСНС јесте поднела
кривичну пријаву против ме-
не, а поступак испитивања
основаности навода ове прија-
ве је још увек у току, те сма-
трам коментаре аутора текста
противним закону и тенден-
циозним манипулацијама.
Дакле, ја НИСАМ ни за шта
ОПТУЖЕН, како то стоји у ва-
шем тексту, штавише против
мене још увек није ни покре-
нут кривични поступак. На-
глашавам да сте на овај начин
прекршили Уставом и зако-
ном предвиђену претпоставку
невиности и грубо повредили
моју част и углед.

Преносите „причу” запосле-
них у Служби рачуноводства
који наводно касно схватају да
сам „... највероватније дао свој
лични рачун на који су несве-
сно уплаћивали синдикалне
чланарине”, без икаквог дока-
за за своје тврдње. Уколико не
објавите доказе о овоме, бићу

принуђен да своја права за-
штитим пред надлежним су-
дом. На крају, наводите „... на-
кон што му се угасио локални
огранак”. Није се мени ништа
угасило, свануло ми је. Син-
дикат АСНС и даље постоји у
Болници, а о броју чланова тог
синдиката предлажем да се
информишете код главног по-
вереника АСНС, у истој Слу-
жби рачуноводства, где сте до-
шли до своје „приче”.

Моје синдикалне активно-
сти нису ни на каквом „стенд-
бају”, претпостављам да сте
мислили – мировању. У син-
дикату „Независност” оба-
вљам функцију главног пове-
реника Јужнобанатског окру-
га. Ради тачности информа-
ције и као допринос вашем
„истраживачком” новинар-
ству, истичем и да тренутно
нисам на породиљском одсу-
ству, већ на одсуству са рада
ради неге детета.

Марко Пејаковић

Саобраћајне гужве

Улица Пахарганџ 



Не треба бити експерт како
би се закључило да су путеви
у нашој земљи лоши, а да из-
градња нових касни и да је
веома скупа из нама непо-
знатих разлога. Неки би ре-
кли да је изградња киломе-
тра ауто-пута у Србији међу
скупљима у свету. Међутим,
ни милионски износи нас не
сврставају у сам врх. Рекорд
држи ауто-пут „х3” на Хава-
јима, који кошта 1,3 мили-
јарде долара, а дугачак је
свега 25 километара. 

Већина људи купује аутомо-
биле који им реално нису
потребни, као на пример
власници теренских и СУВ
модела. Велики број тих во-
зила током свог радног века
не само да се не креће по
путу који није асфалтни већ
се дешава да не напусти ни
градско окружење, што у
очима других људи ствара
неку врсту презира. Како би
у овим случајевима помо-
гли власницима теренаца,
довитљиви произвођачи
опреме у Великој Британији

направили су спреј који ни-
је ништа друго него прљава
вода. Када испрскате ауто-
мобил овим спрејом, изгле-
даће као да сте се управо
вратили из неке офроуд
авантуре.

Јужнокорејка Ча Са Сон је
шездесетосмогодишња ре-
кордерка када говоримо о
полагању возачких испита.
Она је током четири године
изашла на 950 полагања те-
стова и потрошила више од
четири хиљаде долара на
пријаве пре него што је ус-
пела да положи.

У Сједињеним Државама
крађа аутомобила је честа
појава, а већина би поми-
слила да су крађе најучеста-
лије у градовима попут Лос
Анђелеса или Њујорка.
Ипак, Њу Џерзи је престо-
ница лопова када говоримо
о аутомобилима, где је број
крађа идентичан оном када
саберете пријаве нестанка
аутомобила у Њујорку и Лос
Анђелесу.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

„БЛАТО” У СПРЕЈУ

- - - - - ГАРАЖА - - - - 

Неисправне кочнице на ау-
томобилу су засигурно најо-
паснија неисправност. Одр-
жавање кочионог система,
поред мотора, треба да буде
приоритет сваког возача. Ме-
ђутим, замена кочионих пло-
чица, дискова или пакнова
неће увек решити проблем
јер ефикасност кочења не за-
виси само од поменутих де-
лова. Својство односно ква-
литет кочионе течности у ве-
ликој мери утиче на заустав-
ни пут, а у крајњем случају и
на чињеницу да ли кочница
уопште функционише.

Приликом кочења одно-
сно трења металних делова
(диска и плочице) ствара се
висока температура која се
посредством црева и других
склопова преноси на хидрау-
личну односно кочиону теч-
ност. Због свега наведеног
овај флуид има веома високу
тачку кључања, односно не
мења својство при високим
температурама. Међутим,
оно што смањује границу
кључања јесте влага коју он с
временом апсорбује из ва-
здуха. Загревањем флуида
влага ће из течног облика
прећи у гасовити и створиће
се ваздушни чепови.

У поређењу с течношћу гас
је лакше компримовати и он
ће с временом доћи до кочи-
оних цилиндара, али пошто
нема карактеристике кочио-
ног флуида, последица тога
је веома слабо или никакво
кочење. Резултат свега може
бити и стварање веома вели-
ког притиска у цревима, што
доводи до њиховог пуцања.
Зато се приликом посете сер-
вису и замене пакнова или
било ког другог дела на си-
стему за заустављање препо-
ручује и контрола флуида,
како бисте проверили тачку
кључања и евентуално га за-
менили. Приликом купови-
не обавезно следите упутства
произвођача јер постоје ми-
нерални, синтетички и полу-
синтетички флуиди, као и
флуиди за аутомобиле са
ЕСП системима који одгова-
рају перформансама и тех-
ничким захтевима вашег ау-
томобила.

ВАЗДУХ ЈЕ „НЕПРИЈАТЕЉ”
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

Претеча модела 
„сеник”

Сви аутомобили 
у једном

Француски произвођач „Ре-
но” је познат по својим поро-
дичним аутомобилима, а кон-
цепт производње ових возила
је започет у експанзији ауто-
индустрије након Другог свет-
ског рата. Почетком 1965. го-
дине на Салону аутомобила у
Женеви јавности је предста-
вљен иновативни модел те
фабрике – „рено 16”. Овај
хеџбек јединственог дизајна
за то време конструисан је пр-
венствено да буде практичан
и употребљив. Искуства ин-
жењера током развоја модела
„рено 4” послужила су како би
се направио јединствени
градски аутомобил намењен
првенствено породичним по-
требама. 

Одговорити потребама 
тржишта
За дизајн „реноа 16” заслу-
жан је Француз Гастон Жаке.
Овај индустријски дизајнер,
познатији као „мајстор аеро-
динамике”, ангажован је на
захтев генералног директора
„Реноа” Пјера Драјфуса, јер је
руководство фабрике полага-
ло велике наде у тржишни
успех модела 16.

Када је започео рад у „Ре-
ноу” 1958. године, први посао
Гастона Жакеа био је да „ожи-
ви” модел „фрегата”. Његова
замисао је била да се направи

ПОЛА ВЕКА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ ВОЗИЛА

велика лимузина са снажним
шестоцилиндричним мото-
ром. Идеја је била прилично
амбициозна, али је Драјфус
сматрао да се такав аутомо-
бил неће много разликовати
од конкуренције, а самим тим
се неће издвојити на тржишту
као другачији.

Решење је потражено у ра-
нијим пројектима „Реноа”,
тачније у моделу 1500, који је
послужио као добра основа за
развој новог аутомобила. За
главног инжењера је именован
Ив Жорж, који ће уско сарађи-
вати с дизајнером Жакеом.
Након четири године напор-
ног рада овај тим је осмислио
возило оригиналног дизајна, у
које је био имплементиран низ
техничких иновација с циљем
практичности и функционал-

ности. На маргинама овог про-
јекта рађено је и на моделу ку-
пе, али се с временом одустало
од ове идеје јер се испоставило
да га није исплативо даље раз-
вијати.

Нови модел „рено 16” био је
веома леп и складан аутомо-
бил који је првенствено освајао
дизајном. Упркос свом некон-
венционалном изгледу Пјеру
Драјфусу се аутомобил изузет-
но свидео и дао је „зелено све-
тло”. „Рено 16” је био управо
оно што је Драјфус и прижељ-
кивао, модеран породични ау-
томобил намењен савременом,
потрошачком друштву.

„Новотарије” постале 
стандард
Може се рећи да је ово возило
комбинација породичног и
комерцијалног. Гепек је мо-
гао да се организује на четири
различита начина, чиме би се
добијао корисни простор за-
премине од 346 па све до
1.200 литара, што је у овој
класи возила био апсолутни
рекорд тог времена. Оволики
товарни капацитет се добијао
захваљујући подесивој задњој
клупи која је могла да се пре-
клапа, помера уз помоћ шина,
али и у потпуности извади из
аутомобила.

Поред тога, места намењена
путницима имала су и друге
погодности, као што су инста-
лација дечјег седишта, обара-
ње како би путници могли да
спавају, али и окретање у пози-
цију „кушет” како би током пу-
товања путници били окрену-
ти један према другом. Било је
јасно да је створен јединствен
мултифункционални аутомо-
бил који се у потпуности раз-
ликује од свега што је до тада
виђено у ауто-индустрији.

Погон је био на предњој осо-
вини, што је такође представља-
ло реткост, као и централно по-
стављен мотор. Ова техничка
решења допринела су возним и
маневарским карактеристика-
ма „шеснаестице”. Мотор, од-
носно његова глава и мењач на-
прављени су од алуминијума
процесом ливења при високом
притиску, а ова технологија је
први пут коришћена у Европи
баш том приликом. Верзија ТС
се појавила 1968. године, а ино-
вације као што су: грејач задњег
прозора, брисачи са две брзине,
унутрашњи ретровизор с поде-
шавањима за вожњу ноћу, пр-
скалице за стакла и халогени
фарови од тада су постали стан-
дард у производњи.

(Наставиће се)
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ПЕЖО 206, 2004, астра
2001, бензинац, може
замена. 064/134-06-30.
(212575)

ОПЕЛ кадет 1.6, дизел,
у деловима. 013/632-
197. (212870)

ФОРД ескорт, мотор
урађен, није регистро-
ван, власник у Немач-
кој. Цена 200 евра.
0 6 4 / 1 6 4 - 1 2 - 5 6 .
(212905)

ПРОДАЈЕМ заставу
128, исправна, нереги-
строван, цена 150 евра.
Тел. 063/368-523.
(212910)

ОПЕЛ корса, 2003, 1,2,
власник, одличан ауто,
2.600 евра. 063/663-
642. (212928)

ЈУГО 55, 1994. годи-
ште, нерегистрован,
власник, плин. Омољи-
ца, без улагања.
0 6 0 / 3 5 5 - 3 1 - 8 1 .
(212960)

КОМБИ МБ 100, дизел,
повољно, вреди погле-
дати. 063/809-35-89.
(2129869

СЕАТ кордоба 1997,
власник, регистрован,
атестиран. 064/226-66-
37. (213012)

ПРОДАЈЕМ ауди 80
цц, бензин-гас, реги-
строван дуго. 062/193-
36-05, 063/165-83-75.
(213080)

ЗАСТАВА 101 скала 55,
1996, истекла реги-
страција, повољно, мо-
же и у деловима.
0 6 4 / 1 3 0 - 3 6 - 0 2 .
(213098)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2007, троје врата, нов
атестиран плин, вла-
сник. 064/130-36-02.
(2130980)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2003/4, петора врата,
на име. 064/130-36-02.
(213098)

ГРАНДЕ пунто 1.4, 12
В, 2008, троје врата,
прешао 85.000 км.
0 6 4 / 1 3 0 - 3 6 - 0 2 .
(213098)

ТОЈОТА корола 2001.
годиште, 1.9 Д, у од-
личном стању,  сузуки
jimi 4х4, 2010. годи-
ште, као нов. 063/211-
115. (213108)

ПРОДАЈЕМ југо 45, у
деловима. Тел.
0 6 4 / 1 6 6 - 1 2 - 6 2 .
(213110)

ОТКУП свих врста во-
зила и катализатора,
продаја делова.
0 6 3 / 7 8 2 - 8 2 - 6 9 .
(212360)

ОТКУП свих врста во-
зила од 80 до 1.500
евра, продаја половних
делова. 069/203-00-44,
0 6 4 / 5 5 2 - 3 1 - 1 9 .
(212360)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90 до
500 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(212844)

КУПУЈЕМ кола исправ-
на и неисправна, од 80
до 1.000 евра. 062/193-
36-03. (213080)

КУПУЈЕМ аута исправ-
на и неисправна од 70
до 1.500 евра. 063/165-
83-75. (213080)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1, код „Фабе-
га”. 064/060-62-22.
(212900)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1. 069/409-83-
42. (212974). 

ПРОДАЈЕМ металну
гаражу у центру, Браће
Јовановић. 064/157-
22-84. (213074)

ГАРАЖУ издајем, ко-
лективна Конструкто-
рова гаража, Котеж 2,
први ниво. 063/122-55-
22. (213107)

ТВ половни из увоза.
37, 54, 66, 72. 348-
975, 066/348-975.
(212822) 

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни дело-
ви од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
0 6 3 / 7 0 3 - 7 6 - 0 7 .
(212912)

ПОВОЉНО веш-маши-
на ардо, 100 евра, ин-
десит 50 евра. Тел.
064/123-17-88, 354-
852. (213015)

ПРОДАЈЕМ кревет са
душеком и фиоком,
дрво, 90 х 200.
064/866-24-49. (СМС)

БУКВА, багрем, цер и
сеченице. 064/357-82-
08. (209002)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
0 6 0 / 6 0 3 - 3 2 - 3 2 .
(212011)

БРИКЕТ буков, 4.500
динара, кубик преоста-
ла количина, тестера
штил. 064/482-65-53.
(212315)

ОГРЕВНО дрво за ло-
жење, буква, багрем,
3.500 динара. 063/891-
72-54. (212480)

ДРВО за ложење по-
вољно: багрем, буква,
цер. 061/320-28-02.
(212480)

ПРЕОСТАЛА огревна
дрва, буква, багрем,
цер. 061/624-19-84.
(212517)

СВИЊСКЕ полутке,
прасићи, квалитетни,
бокс за крмаче.
065/614-74-40, 633-
250. (212530)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
0 6 0 / 5 0 0 - 3 0 - 9 1 .
(212766)

ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим пе-
чење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-79-
09. (212436)

ПРОДАЈЕМ гробницу
на Католичком гробљу.
0 6 4 / 8 4 8 - 8 4 - 2 2 .
(212796)

МАТЕМАТИКА, часо-
ви (основци, средњо-
школци). Искусна, ди-
пломирана професор-
ка математике. Цен-
тар. 343-370. (212808)

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво, буква, цер, храст,
по цени од 3.800 дина-
ра. 061/251-07-50.
(212812)

БРИКЕТ, висококало-
ричан еколошки огрев
од храста и букве, пре-
остале количине.
061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ телевизор
и фрижидер. Тел.
0 6 4 / 9 3 3 - 5 8 - 0 7 .
(212865)

ПРОДАЈЕМ врата. 373-
202. (212852)

ПРОДАЈЕМ веш-ма-
шину апдо А 1000 +
бицикли гратис. Цена
7.000 динара. 066/889-
27-14. (212864)

ПРОДАЈЕМ балирану
детелину. 013/632-197.
(212876)

ПРОДАЈЕМ шампоње-
ру, хаубу и сто за маса-
жу и депилацију.
060/043-52-98. (212879)

ПРОДАЈЕМ два кауча
и две фотеље, комплет.
Тел. 064/612-81-40.
(212891)

ТУЧАНА пећ алфа
плам, термоакумула-
циона пећ цер 5,5 кв,
радијатор уљани, пре-
крупар лифам, Стара
Пазова. 061/462-71-94.
(212890)

ПРОДАЈЕМ амити пећ
на чврсто гориво, тро-
сед, столица на љуља-
ње. 060/040-48-11.
(212895)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарни-
туру, регале, мост + ре-
гал, гарнитуру мојца,
витрину, комоду, сто +
четири столице, спава-
ћу собу комплет, ком-
плет кухињу, дечја ко-
лица, телевизоре, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ
на дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто-гуме, бицикле, ра-
зно. 063/107-78-66. (ф)

ПРОДАЈЕМ овна и
сјагњене овце.
0 6 5 / 6 8 8 - 8 6 - 3 0 .
(212897)

ПРОДАЈЕМ грталицу
моторну. 064/354-69-
76. (212904)

ПЕРЈАНА јакна, уни-
кат, шевињон, Л, црна,
мушка. 064/354-69-76.
(212904)

ШИВАЋА машина из
Немачке, исправна.
0 6 4 / 1 6 4 - 1 2 - 5 6 .
(212905)

КАНАРИНЦИ-славуја-
ри, на продају.
066/313-826. (212910)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, кухиња, 10.000
динара. 371-
568,063/773-45-97.
(212963)

ПРОДАЈЕМ кауч, две
фотеље, плакар, сто и
столице. 064/565-11-
36. (212984)

ЗАМРЗИВАЧ, радни
сто, фотеље, орман,
алуминијумска врата,
двосед, канистри.
0 6 3 / 7 5 0 - 4 0 - 2 4 .
(212988)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА 

ГАРАЖЕ 

АПАРАТИ 

КУПОПРОДАЈА 

ПОНУДА
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КРОС тренажер, плин-
ске пећи, хидраулична
преса, веш-машина,
оградица за бебе и хра-
нилица. 352-114.
(212985)

ПРОДАЈЕМ кратку
бунду беле поларне ли-
сице, 42 величина, це-
на 10.000 динара.
0 6 4 / 1 2 4 - 6 8 - 6 3 .
212995)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпо-
рет, фрижидер, веш-
машина, микротала-
сна, судо-машина, су-
допера с радним висе-
ћим, двосед, регал, ко-
мода, орман, витрина,
шиваћа, грејалица, по-
лица. Тел. 063/861-82-
66. (213005)

ТА пећ 3 кв, половне
кревете и фотеље.
0 6 3 / 8 4 1 - 6 5 - 3 9 .
(213040)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, 2 – 6 кв,
достава, монтажа, га-
ранција, повољно.
064/366-57-87, 335-
930. (213013)

ПРОДАЈЕМ полован
квалитетан очуван на-
мештај из увоза.
060/510-89-78, 065/592-
78-75. (213055)

ПРОДАЈЕМ шапурине.
0 6 4 / 3 7 0 - 7 9 - 4 7 .
(213081)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 2,5 kw.
062/804-84-93. (213069)

ПРЕОСТАЛА количина
угља сушени вреоци.
063/224-435. (213064)

ПРАСИЋИ и свиње на
продају, могућност
клања. Мића, 064/303-
28-68. (213086)

ОЧУВАНИ дрвени про-
зори, са шалонима, ве-
ћих димензија, балкон-
ска врата. 062/121-01-
48. (213089)

ПРОДАЈЕМ дебеле
свиње. 064/117-45-81.
(4565)

КУПУЈЕМ полован на-
мештај и остало покућ-
ство. 066/900-79-04.
(212834)

КУПУЈЕМ отпадно гво-
жђе, веш-машине,
фрижидере, замрзива-
че, акумулаторе, ка-
блове, остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(212829)

КУПУЈЕМ ордење, ме-
даље, значке, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(212850)  

КУПУЈЕМ старе: сато-
ве, новац, пенкала, раз-
гледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/233-
35-01, 064/265-82-98.
(212993)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи
свих величина.
0 6 5 / 3 3 9 - 4 4 - 4 8 .
(213013)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, алуминијум,
месинг, бакар,фрижи-
дере, веш-машине, те-
левизоре. 061/322-04-
94. (213050)

КУПУЈЕМ обојене ме-
тале, гвожђе, акумула-
торе, веш-машине, за-
мрзиваче и остало.
0 6 4 / 4 8 4 - 1 3 - 7 6 .
(213050)

КУПУЈЕМ гвожђе,
шпорете, веш-машине,
замрзиваче, алумини-
јум, бакар, месинг, те-
левизоре. 061/206-26-
24. (213050)

КУПУЈЕМ гвожђе, обо-
јене метале, замрзива-
че, веш-машине, теле-
визоре. 061/321-77-93. 

ПРОДАЈЕМ грађевин-
ски плац 10 ари, Ново-
сељански пут, повољ-
но. 066/385-289.
(212782)

ПРОДАЈЕМ кућу 70 м2,
Србијанска 55, издајем
локал, Војвођанска 85.
0 6 4 / 6 5 1 - 1 6 - 2 2 .
(212396)

ПРОДАЈЕМ ланац зе-
мље у Црепаји, стари
виногради. 060/351-
03-56. (212888)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Старом Тами-
шу, 160 м2, 6 ари пла-
ца, шупа, гаража, огра-
ђен, за једнособан
стан, 35.000 евра.
0 6 4 / 4 1 9 - 8 3 - 2 9 .
(212804)

ПРОДАЈЕМ плац на
Караули. 063/769-41-
44. (212794)

ПЛАЦ на Старом Та-
мишу продајем.
063/374-668. (212806)

КУЋА на продају 14.5
ари плаца, хитно, по-
вољно. 061/216-60-95.
(2129839)

ПРОДАЈЕМ земљу у
Омољици и Старом се-
лу код Иванова.
063/306-753. (212842)

КАРАУЛА, нова кућа
86 м2, плац 4 ара, вла-
сник. 065/258-87-77.
(212866)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, плац 10 ари, до
главног пута. 060/011-
96-66. (212848)

КАРАУЛА, укровљена
кућа, три етаже, струја,
вода, плин, сутерен
уређен простор, све де-
латности, центрлано,
8,5 ари. 064/247-77-69.
(212901)

ТЕСЛА, нова кућа, 110
м2 + 20 м2, гаража.
0 6 3 / 7 8 3 - 3 9 - 9 7 .
(212923)

КОТЕЖ 2, стан 59 м2 +
тераса, IV спрат,  про-
дајем/мењам за кућу у
Панчеву. 061/642-45-
67. (2129429

ПРОДАЈЕМ њиву у се-
лу, 44 ара, Војловица,
дозвољена градња.
0 6 4 / 2 5 6 - 3 5 - 4 0 .
(212947)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2,
14 ари, 38.000; центар,
кућа за реконструкцију,
48.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (212983)

ЗЛАТИБОР, кућа на 3
ара, 42.000 и плац 4
ара, 12.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(212983)

ПРОДАЈЕМ кућу за ру-
шење, 2,3 ара, Прво-
мајска, 18.500.
0 6 1 / 2 9 3 - 1 6 - 7 3 .
(212975)

ПРОДАЈЕМ засад ле-
ске, стар четири годи-
не, површине 2,6 хек-
тара. 065/278-24-00.
(213025)

ПОВОЉНО, кућа у из-
градњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат,
плац 8 ари, без посред-
ника. 065/811-31-92.
(213025)

СТАРА МИСА, две ку-
ћице, 90 м2, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (213006)

МИСА, 300 м2, 6 ари,
70.000, замена/прода-
ја, вреди погледати.
(238), „Тесла Некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(213022)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(213022)

СТРЕЛИШТЕ, 220 м2, 5
ари, 75.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(213022)

ТЕСЛА, 140 м2, 1.5 ар,
95.000, продаја/заме-
на. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (213022)

ЦРЕПАЈА, 130 м2, 14
ари, 55.000, прода-
ја/замена. (238), „Те-
сла некретнине”,
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(213022)

САМОШ, 80 м2, 10
ари, 9.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(213022)

ВИКЕНДИЦА, (Бре-
стовац, Поњавица),
9.500 евра, три фртаља
ланца, прве ливаде,
2.000 евра, Банатски
Брестовац. 064/226-66-
37. (213012)

ЦЕНТАР, 70 м2, 5 ари,

53.000, 120 м2, 4 ара,

48.000. (394), „Гоца”,

0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .

(213020)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
22 ара, 70 м2, ново, под
воћем, може замена,
29.000. (394), „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(213020)

МИСА, 140 м2, две ета-
же, 1/1, код Спортског
центра, 55.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(213020)

ПРОДАЈЕМ ланац зе-
мље у Лапу. 064/113-
47-76. (213029)

КУЋА 120 м2, на 5 ари.
Преспанска 15, Заме-
на. 063/307-674.
(213032)

ПРОДАЈЕМ новију ку-
ћу у Панчеву. 066/937-
00-13. (213039)

СТАРА МИСА,  лепа
троипособна кућа, 100
м2, 5,3 ара, 34.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

БАВАНИШТЕ, добра
трособна кућа, 153  м2,
13 ари, 17.000. (398),
„Кров”,  060/683-10-
64. (и)

КУДЕЉАРАЦ, код цр-
кве, плац 32 ара,
27.000, може замена
стан. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ја-
буци, 6,25 ари, одмах
усељива.Тел. 064/303-
30-32. (213060)

ПРОДАЈЕМ кућу на
плацу од 6 ари, Тана-
ска Рајића. 063/215-
844. (213096)

КУЋА у центру Омољи-
це, две стамбене једи-
нице, цена по догово-
ру. 063/197-70-73.
(213094)

КАЧАРЕВО, спратница
са ајнфором, усељива,
5 ари плаца. 063/218-
860. (213070)

ПРОДАЈЕМ воћњак,
башту, крај Надела, 28
ари. 063/771-18-49.
(213082)

КОТЕЖ 2, стан 59 м2 +
тераса, IV спрат, про-
дајем/мењам за кућу у
Панчево. 061/642-45-
67. (212942)

ВИКЕНДИЦА на Дево-
јачком бунару, на про-
дају, може замена и од-
ложено плаћање.
0 6 1 / 6 2 2 - 1 8 - 3 7 .
(213113)

ПЕНЗИОНЕРИ, нудим
доживотно издржава-
ње по најповољнијим
условима. Пуна правна
сигурност. Учините ва-
шу старост безбри-
жном и достојанстве-
ном. 061/324-40-85. 

СОДАРА, двособан
стан, 54 м2, I спрат,
балкон, гаража, паркет,
клима, комплетно
опремљен, 1/1 власник,
35.000 евра. 064/115-
25-30. (211983)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 м2 пословног
простора, центар,
35.000. 064/186-50-87.
(212000)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, II,
ЦГ, реновиран, усељив.
315-395, 063/851-03-
23. (212078)

ТЕСЛА, двоипособан,
74 м2, II спрат, ЦГ.
0 6 9 / 1 7 6 - 0 8 - 5 7 .
(212704)

ПРОДАЈЕМ троипосо-
бан стан, Ваљевска 22,
Котеж 2, 80 м2, 49.000
евра, може замена.
0 6 9 / 2 1 4 - 4 1 - 4 9 .
(212409)

СОДАРА, троипособан
стан, 83 м2, сређен, мо-
гућ је договор.
0 6 4 / 4 8 2 - 4 4 - 9 4 .
(212426)

ОДМАХ усељив стан,
78 м2, Стрелиште, два
мокра чвора, вреди ви-
дети. 064/340-26-43.
(212508)

НОВА Миса, трособан,
85 м2, ЦГ, замена за
мањи стан. 064/134-
06-30. (212575)

МАЊИ двособан стан,
44 м2, Зеленгора, при-
земље, ЕГ, власник.
0 6 0 / 0 3 1 - 7 0 - 7 7 .
(212805)

НОВ СТАН стан 54 м2,
Светог Саве 85. Плин,
паркинг, укњижен.
0 6 3 / 3 0 9 - 5 3 5 .
(2128741)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2,  I спрат, ЦГ, одли-
чан, власник. 064/323-
91-93. (212882)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 80 м2, IV, ЦГ, гара-
жа, власник, 35.000.
0 6 4 / 3 2 3 - 9 1 - 9 3 .
(212882)

ТЕСЛА, 52 м2, IV спрат,
24.500, договор, вла-
сник. 061/132-11-18.
(212878)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без по-
средника. Тел.
0 6 3 / 8 6 7 - 5 8 - 1 9 .
(212893)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
парно, нова столарија,
паркет, купатило.
0 6 4 / 2 6 0 - 0 5 - 3 4 .
(212896)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Срeлишту, 60
м2, 31.000 евра.
0 6 4 / 2 4 2 - 1 1 - 2 8 .
(212956)

КУПОПРОДАЈА 

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА 

ПОТРАЖЊА 

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА 

ПОНУДА 

СТАНОВИ 

ПОНУДА 



КОТЕЖ 1, једнособан,
44, 24.000; Котеж 2,
двособан, 59, 29.000.
(338),  „Јанковић”, 348-
025. (212959)

ТЕСЛА, двособан, I, 54,
27.000; Цара Лазара,
уличо, 35, 11.000.
(338),  „Јанковић”, 348-
025. (212959)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж,
одмах усељив, ЦГ,
21.000 евра, 38 м2; јед-
нособан, Содара, ква-
литетно реновиран,
25.000 евра. (470), „Ди-
ва”, 345-034, 064/246-
05-71. 

ЈЕДНОИПОСОБНИ,
Котеж, ЦГ, 48 + тераса,
одмах усељиви, 26.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. 

ЈЕДНОСОБАН, ТА, 35
м2, Стрелиште, 17.000
евра, Доњи град, ТА,
сређен, 22.000. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. 

ДВОИПОСОБАН, Те-
сла, 68 + 8 м2, ЦГ, ква-
литетан, усељив одмах.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. 

ДВОСОБАН, Котеж,
ЦГ, 54 + 4 м2, сређен,
одмах усељив, 33.000,
замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. 

ДВОИПОСОБАН, цен-
тар, две терасе, ЦГ, 64
м2, 41.000 евра, одмах
усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. 

КОТЕЖ 2, 63 м2, двосо-
бан, 38.000, 74 м2, тро-
собан, 46.000. (394)
„Гоца”, 063/899-77-00.
(213020)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једно-
ипособан, 25.000; 85
м2, троипособан,
56.000. (394), „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(213020)

ЦЕНТАР, нов 35 м2,
једноипособан, 50 м2,
двоипособан, 650 евра.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (213020)

КЕЈ Радоја Дакића, 46
м2, једноипособан, леп,
30.500. (394), „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(213020)

МИСА, 37 м2, једнои-
пособан, 15.500; 40 м2,
двоипособан, 19.500.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (213020)

ЦЕНТАР, 20 м2, 14.500;
45 м2, двособан,
23.000; 64 м2, двоипо-
собан, 41.00. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(213020)

ЦЕНТАР, 90 м2, 42.000,
трособан; 115 м2, че-
т в о р о с о б а н ,
65.000.(394), „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(213020)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2,
једнособан, 19.000; 60
м2, двособан, 30.000;
59 м2, двоипособан,
33.000. (394), „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(213020)

ТЕСЛА, 45 м2, двосо-
бан, 25.000; 52 м2, дво-
собан, 33.000; 68 м2,
трособан, 37.000, хит-
но. (394), „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(213020)

МИСА, 15.000, 40 м2,
55 м2. 063/377-835.
(213019)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2,
једнособан, ЦГ, ВП,
22.500.(336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(213014)

КОТЕЖ 2, 38 м2, једно-
собан, ЦГ, II, 21.000.
(336), „Олимп”,  351-
061, 063/274-951.
(213014)

ТЕСЛА, 47 м2, мањи
двособан, ТА, III,
24.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(213014)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, I, ЦГ, 27.000.
(336), „Олимп”,  351-
061, 063/274-951.
(213014)

КОТЕЖ 2, 60 м2, двосо-
бан, ЦГ, IV, 31.000.
(336), „Олимп”,  351-
061, 063/274-951.
(213014)

НОВА МИСА, 60 м2, IV,
ТА, 27.000, договор.
(336), „Олимп”,  351-061,
063/274-951. (213014)

КОТЕЖ 2, 70 м2,  двои-
пособан, III, ЦГ,
41.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(213014)

ТЕСЛА, двособан, II,
50 м2, ТА, 25.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (213006)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 53 м2, I, тераса,
24.000.  (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(213006)

СОДАРА, двособан, 51
м2, V,ТА, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (213006)

СОДАРА, одличан,
двоипособан, 67 м2, V,
33.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(213006)

КОТЕЖ 2, једнособан,
36 м2, V, 19.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (213006)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(213006)

СТРЕЛИШТЕ, почетак,
32 м2, једнособан, ВП,
22.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(213006)

ДВОРИШНИ, строги
центар, гарсоњера, 15
м2, 10.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(213006)

ТЕСЛА, 51 м2, двосо-
бан, тераса, 30.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(213022)

ТЕСЛА, 61 м2, тросо-
бан, две терасе, 35.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(213022)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 31.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(213022)

ГОРЊИ град, 85 м2,
трособан, тераса, ЕГ,
гаража, 60.000. (238),
„Тесла некретнине”,
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(213022)

КОТЕЖ 2, 61 м2, ЦГ,
26.500; 49 м2, ВП,
29.000 + гарсоњера, I,
17.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (212983)

СВЕТОЗАРА МИЛЕТИ-
ЋА, 40 м2, I, 25.000; Те-
сла, 55 м2, IV, 24.500.
(396), „Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(212983)

СТРОГИ центар, 55 м2

+ 6 м2, I, 42.500, салон-
ски, 114 м2, 67.000 и 86
м2, 42.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(212983)

СОДАРА, 74 м2, IV,
46.000, 55 м2, ВП,
28.000; 83 м2, 45.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(212983)

БЛИЗУ центра, двори-
шни, договор, центар,
улични део куће,
34.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (212983

ДОСИТЕЈА ОБРАДО-
ВИЋА, 65 м2, V, 42.000.
(188), „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(212971)

ЦЕНТАР, двособан, ЕТ,
II, без улагања, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(212971)

КОТЕЖ 2, двособан, 64
м2, ЦГ, 31.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (212971)

СТРЕЛИШТЕ, једнои-
пособан, 35 м2, ЦГ,
22.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(212971)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, нижа
спратност. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(212971)

ПЕПЕЉАРЕ, двособан,
43 м2, ТА, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (212971)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 35 м2, ЕТ, 17.000.
(188), „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(212971)

ТЕСЛА, двособан, 56
м2, I, ЦГ, 33.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (212971)

КОТЕЖ 2, једнособан,
35 м2, ЦГ, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(212971)

ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, 41 м2, 17.500
евра. 064/668-97-77.
(212973)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, 61 м2,
ЦГ, укњижен, 29.000
евра. 063/768-22-61.
(212979)

ЧЕТВОРОСОБАН, Ко-
теж, 87 м2, I спрат, про-
дајем/мењам за мањи.
345-534, 064/246-05-71. 

МИСА, продајем пот-
кровље 100 м2, са свим
прикључцима, власни-
ца. 065/333-55-
25.(213028)

ЦЕНТАР, двоипособан,
63 м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 62 м2, ВП, 28.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (и)

ЦЕНТАР, прелеп са-
лонски дворишни, 82
м2, трособан, 34.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (и)

КАРИНГТОНКА, јед-
ноипособан, 49 м2, ВП,
одличан за многе де-
латности, 29.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (и)

ПЕНЗИОНЕРИ купу-
јем стан са Вашим пло-
доужитком (остајете у
стану). Ваше месечне
рачуне плаћамо ми.
061/324-40-85. 

СОДАРА, трособан, III,
83 м2, ЦГ, 45.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 060/800-44-30.
(213044)

КОТЕЖ 2, једнособан,
V лифт, 36 м2, ЦГ,
19.000. (320), „Преми-
ер”, 060/800-44-30.
(213044)

ТЕСЛА, једнособан, II,
28 м2, ЦГ, 18.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 060/800-44-30.
(213044)

СОДАРА, двособан, 45
м2, V, ЦГ, 23.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
0 6 0 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(213044)

КОТЕЖ 2, четворосо-
бан, VII, ЦГ, 80 м2,
47.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 060/800-
44-30. (213044)

ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 37.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 060/800-44-30.
(213044)

ПРОДАЈЕМ двособан
на Стрелишту, 24.000
евра. 066/937-00-13.
(213039)

ТРОИПОСОБАН стан
на продају, 84 м2, VI
спрат, без посредника,
0 6 5 / 3 9 8 - 9 8 - 9 9 .
(213045)

СТАН на продају, Ко-
теж 1, 57 м2, власник.
0 6 0 / 3 1 4 - 1 9 - 9 8 .
(213066)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан, 54 м2, Осло-
бођења, IV, није по-
следњи, сређен, усе-
љив. 064/218-15-72.
(213073)

ПРОДАЈЕМ стан у
Марка Кулића бр. 25,
45 м2, полунамештен.
Контакт, 063/693-298,
063/693-944. (ф)

СТАН на продају, но-
воградња, усељив, 45
м2, добра позиција.
062/443-367. (213087)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, двособан,
без посредника. 251-
41-52, 069/514-15-22,
062/514-159. (213092)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
0 6 4 / 2 6 7 - 7 1 - 7 4 .
(213093)

НОВИ станови, трећи
спрат, терасе, дуплекс
43 м2, једнособан, 27
м2, шири центар.
063/208-352. (213103)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у центру града, 95
м2. 063/141-19-04.
(213112)

КУПУЈЕМ стан до
20.000, дајем ауто,
остало кеш, исплата
одмах. 064/134-06-30.
(212574)

КУПУЈЕМО једносо-
бан, двособан,Тесла,
Стрелиште, Котеж 1,
(338), „Јанковић”, 348-
025. (212959)

КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
0 6 4 / 2 1 8 - 1 5 - 7 2 .
(213073)

ИЗДАЈЕМ нов једносо-
бан стан у центру, на-
мештено. 063/313-005.
(СМС)

ТРАЖИМ стан за из-
најмљивање, мањи,
јефтиији, за канцела-
рију. 063/879-72-63.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ породици
двособан ненамештен
стан на Тесли, ЦГ.
064/175-63-14. (СМС)

ГАРСОЊЕРА, ТА греја-
ње, код Стоматолошког
факултета. 064/386-
55-96. (212190)

ИЗДАЈЕМ кућу. 616-
024. (212435)

П О Л У Н А М Е Ш Т Е Н
стан, Стрелиште, 40 м2,
ВП, ЦГ, клима, каблов-
ска, интернет. 063/312-
848. (212508)                  

ГАРСОЊЕРА, ТА греја-
ње, код Стоматолошког
факултета. 064/386-
55-96. (212190)

ИЗДАЈЕМ кућу. 616-
024. (212435)

П О Л У Н А М Е Ш Т Е Н
стан, Стрелиште, 40 м2,
ВП, ЦГ, клима, каблов-
ска, интернет. 063/312-
848. (212508) 

ИЗДАЈЕМ дворишни
празан стан, В. Жести-
ћа 31. Тел. 064/565-41-
96. (212835)

НАМЕШТЕН мањи јед-
нособан стан 25 м2, ЦГ,
на Тесли. 064/140-88-
36. (212833)

СТАН, Котеж 1, двосо-
бан, ЦГ, добра локаци-
ја, II спрат, на дуже,
усељив. 063/167-95-58.
(212818)

ПОВОЉНО соба, наме-
штена, централно гре-
јање, ТВ, интернет,
употреба кухиње, згра-
да, Стрелиште.
0 6 4 / 3 6 2 - 1 9 - 4 2 .
(212797)

НАМЕШТЕНА гарсо-
њера за издавање.
0 6 4 / 1 4 5 - 4 7 - 4 8 .
(212812)

ДВОСОБАН стан за из-
давање. 061/175-00-15.
(212811)

КОД БОЛНИЦЕ изда-
јем намештену гарсо-
њеру самцу, 70 евра.
0 6 5 / 3 5 3 - 0 7 - 5 7 .
(212810)

ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан дворишни
празан стан. 064/224-
12-60. (212847)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан на Стре-
лишту. 060/443-86-36.
(212873)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
2, ЦГ, ВП. 069/015-32-
40. (212875)

ИЗДАЈЕМ нов једносо-
бан стан, 33 м2.
062/467-711. (212881)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
Тимочка 32. Тел. 371-
635, 064/297-81-68,
0 6 4 / 9 9 3 - 7 1 - 7 4 .
(212854)

НАМЕШТЕНА гарсо-
њера, Содара, усељива
од 1. фебруара, лифт,
ЦГ, клима, интерфон,
фиксни телефон. Оба-
везан депозит.
0 6 4 / 1 4 0 - 1 5 - 3 9 .
(212892)

ИЗДАЈЕМ стан на Те-
сли, 24 м2, ЦГ, наме-
штен, одмах усељив.
063/617-421. (212899)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан.
0 6 0 / 3 3 3 - 2 7 - 4 2 .
(212906)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, I
спрат, ЦГ, Турска гла-
ва. 061/229-04-00.
(212913)

ИЗДАЈЕМ празан јед-
нособан стан на Коте-
жу 1. 062/431-774,
013/355-575. (212920)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, повољно, наме-
штен. 060/032-27-09.
(212915)

ИЗДАЈЕМ стан у цен-
тру. 065/577-17-25.
(212938)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру и двособан
стан, шири центар.
0 6 4 / 4 8 9 - 6 5 - 5 0 .
(212961)

СОБА намештена, упо-
треба кухиње и купати-
ла, Тесла, женској осо-
би, повољно. 061/132-
11-18. (212954)
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ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан ненамештен стан
у центру Панчева. Тел.
013/348-486. (212992)

ТРОСОБАН, Котеж 2,
сређен полунамештен
модерним намешта-
јем, 150 евра. 064/614-
08-08. (212989)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на првом
спрату у Самачком, по-
вољно. 061/811-63-59.
(212978)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен  на Сода-
ри, у поткровљу, по-
вољно. 063/746-24-63.
(212965)

СОБУ издајем самцу, у
центру града, повољно.
Тел. 062/377-345.
(212966)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, Котеж
2, почетак Војвођан-
ског булевара.
013/310-740, 064/929-
98-49. (212968)

ИЗДАЈЕМ кућу наме-
штену, Милке Марко-
вић 7. 064/396-16-79.
(212970)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен двособан стан на
Котежу 2. 060/252-01-
73. (212994)

ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, парно грејање, не-
намештен, високо при-
земље. 064/354-69-01.
(213010)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 40 м2, на Стрели-
шту, Владимир.
0 6 4 / 5 5 9 - 1 5 - 2 7 .
(213018)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан.
066/209-400. (213031)

НАМЕШТЕН једнособ
ан стан са три лежаја,
код Хотела, 80 евра.
0 6 4 / 1 2 2 - 4 8 - 0 7 .
(2130829

НАМЕШТЕН стан, 42
м2, издајем, кабловска,
интернет, грејање, бли-
зу центра. 060/555-85-
62. (213083)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, ЦГ.
0 6 3 / 8 7 7 - 2 5 - 3 1 .
(213071)
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ИЗДАЈЕМО намештене
станове на више лока-
ција. 063/693-298,
063/693-944. 

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан у
центру, 50 м2, наме-
штен, интернет, каблов-
ска, клима, грејање.
063/211-115. (213105)

ИЗДАЈЕМ, намештен
стан у строгом центру.
32 + 20, 120 евра. Тел.
0 6 4 / 6 5 9 - 3 4 - 6 8 .
(213095)

ЛОКАЛ за радионицу
преко пута новог „Ли-
дла” на Котежу, прода-
јем, 86 м2. 064/255-87-
37. (212378)

ИЗДАЈЕМ опремљен
локал у центру, 80 м2.
063/398-863. (212046)

ИЗДАЈЕМ леп локал,
Тржни центар „Тру-
бач”, први спрат, 22 м2,
на дуже. 064/370-79-
47. (212620)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ,
може и замена локал
на Новосељанском пу-
ту 113. Тел. 063/838-
33-97. (212654)

ПРОДАЈЕМ локал 20
м2, центар. Тел.
063/694-860. (212612)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 120 м2, Мите
Топаловића 10, код Со-
цијалног. 063/278-151.
(212839)

ЛОКАЛ за издавање на
Котежу 2, 30 м2.
0 6 4 / 1 3 4 - 6 2 - 6 2 .
(212872)

ИЗДАЈЕМ локал 24 м2,
леп ентеријерски, Мо-
ше Пијаде, близу новог
„Лидла”. 060/440-30-
05. (212868)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локале у центру, Кара-
ђорђева 15 и 12, Цара
Душана 22-а. 312-189.
(212863)

ПРОДАЈЕМ локале у
центру, 24 и 29 м2.
0 6 1 / 5 3 1 - 2 9 - 0 0 .
(212879)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 450 и 800 м2,
висина 4 м. 061/531-
29-00. (212879)

ИЗДАЈЕМ локал,
атрактивна локација,
код пијаце, близина
три школе. 060/351-
03-56. (212888)

ИЗДАЈЕМ локал, излог,
80 м2, Његошева. Радио-
ница, Карађорђева.
064/994-13-16. (212955)

ИЗДАЈЕМ канцелариј-
ски простор 25 м2, цен-
тар, Р. Путника 2-а,
100 евра. 063/341-871.
(212951)

ИЗДАЈЕМ повољно ло-
кал у центру, код „Ку-
пеа”. 064/850-70-69.
(212997

КЛУБ ДИСКОТЕКА Ко-
вачица, потпуно опре-
мљен, 120.000, прода-
ја/замена.  (238),„Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (213022)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, Сокаче, од 30 м2.
Тел. 063/812-42-83.
(213078)

ПРОДАЈЕМ два лока-
ла, 40 и 18 м2, заједно
или појединачно, вла-
сник, 1/1. Строги цен-
тар. 064/124-57-02.
(213026)

НА ПРОДАЈУ, издава-
ње, пословна зграда са
магацином, комплетно
опремљена. 062/105-
20-12.

ПОТРЕБНИ  радници у
перионици аутомоби-
ла. 069/108-06-54. 

ПОТРЕБАН вулакнизер
са радним искуством за
рад у вулканизерској
радњи „Рео-Нео”.
065/551-17-22. (СМС)

ЧЕВАБЏИНИЦИ „Ха-
ло Лесковац” потребне
раднице за роштиљ и у
кухињи. 063/897-55-
04. (211251)

РЕСТОРАНУ „Стара
пивара” потребна ко-
нобарица. 063/762-22-
21. (4645)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Ха-
ло Лесковац” потребне
раднице за кухињу и
роштиљ. 063/834-88-
10. (212520)

АУТО-СЕРВИСУ „Scan
Auto”  потребан рад-
ник. 064/240-69-63,
0 1 3 / 2 1 0 - 0 0 - 7 8 .
(212489)

ПОТРЕБНИ конобар
и аниматор за рад у
играоници „Острво са
благом”, у „Авив пар-
ку”, Милоша Обрено-
вића 12, Панчево.
0 6 2 / 3 3 3 - 5 0 2 .
(212898)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајсто-
ри и раднице на пала-
чинкари. 062/339-279.
(212916)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кол центру.
064/645-30-95, звати
радним данима од 10
до 16 сати. (212938)

ГРАЂЕВИНСКОЈ фир-
ми потребни грађевин-
ски радници свих про-
фила, због проширења
посла. Информације
на тел. 333-311. 

ПОТРЕБАН радник на
стоваришту, обавезна
Ц и Е категорија и ис-
куство у раду с виљу-
шкаром. 063/496-811.
(ф)

ПОТРЕБАН радник у
пекари са Б категори-
јом у  Старчеву.
0 6 3 / 8 3 5 - 0 8 - 4 8 .
(213052)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у Кафе клубу „Ку-
пе”. 064/866-20-54.
(213066)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици,
са искуством. 064/127-
57-01. (213063)

ИСКУСАН пекар, пе-
кач, продавачица, дру-
га и трећа смена. Мар-
гита. 064/120-09-42.
213091)

ФИРМИ „Apex-2010”,

потребна радница од

20 до 35 година са зна-

њем књиговодства, рад

са фискалном касом и

искуством продаје.

Звати од 8 до 17,

0 6 3 / 7 4 4 - 6 5 - 1 2 .

(213101)

КАФЕ „Љубичево” тра-

жи девојку за рад, са

искуством. 069/364-

10-04. (213097)

У ВЕЋ разрађеном
фризерском салону из-
дајем радно место за
маникир,  и простор за
депилацију. Звати од 9
до 17. 069/461-77-11,
0 6 5 / 4 6 1 - 7 7 - 1 1 .
(213108)

СТАТИСТИКА, часови
студентима, професор-
ка. 064/206-30-25.
(СМС)

ТАНТРА масажа, ма-
сер. 064/426-13-61.
(СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, ка-
бина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-
76. (209516)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-01-
13. (109695)

МАСЕРКА, релакс,
парцијална антицелу-
лит. Тел. 062/817-17-
31. (212691)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, по-
правка, израда метал-
них конструкција:
ограда, капија, гелен-
дера, степеништа, га-
ража. Варење алуми-
нијума и прохрома.
0 6 1 / 2 0 4 - 8 3 - 3 6 .
(212413)

МЕДИЦИНСКЕ сестре:
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
063/737-59-60. 

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-
85-95. (212633)

ПОПРАВКА: столари-
ја, браварија, санита-
рије. Монтирање бојле-
ра, шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-80-
74. (128229)

ПРОФЕСИОНАЛНА
неговатељица негује
старе, болесне, непо-
кретне, поуздано, су-
пер повољно. 060/366-
63-69. (212826)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-
ње, реновирање старих
зграда, кровова, бето-
нирање. 063/865-80-
49. (212870)

ПРОФЕСИОНАЛНА
изградња нових, рекон-
струкција старих кро-
вова, зидарија + стиро-
пор фасада. 063/394-
724. (212867)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, 21 година искуства.
0 1 3 / 2 5 1 - 7 8 - 9 7 ,
0 6 3 / 7 8 2 - 5 1 - 4 8 .
(212849)

ЧИШЋЕЊЕ олука, се-
чење дрвећа, вађење
пањева, крчење, коше-
ње. 064/196-17-32.
(212853)

НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац, тражи по-
сао. Тел. 317-411,
0 6 9 / 3 1 7 - 4 1 - 1 1 .
(212857)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел.
0 6 4 / 9 2 6 - 5 9 - 4 3 .
(212877)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, статистика, инфор-
матика, могућност ме-
сечног плаћања, про-
фесор. Центар.
013/353-569, 061/603-
94-94, 066/405-336.
(218889)

ЧАСОВИ италијанског,
српског и енглеског.
Долазим кући, повољ-
но. 069/226-82-88.
(212914)

ПОПРАВКА, монтажа
и сервис: струја, греја-
ње, и климе. 064/044-
17-64. (212921)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало најповољни-
је. 065/361-13-13.
(212925)

ЧАСОВИ: машински
елементи, термодина-
мика, техничко црта-
ње, конструисање, фи-
зика, математика.
0 6 5 / 8 6 6 - 2 3 - 2 8 .
(212918)

ФАСАДЕ, глетовање,
кречење, столарија,
чисто, пензионерима
попуст. 061/288-20-19.
(212953)

НЕМЕДИЦИНСКА не-
га старих, помоћ у ку-
ћи, чување деце, 24 са-
та. Поуздано и одго-
ворно. 064/211-88-88.
(212952)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-
18, 601-892. (212958)

В О Д О И С Т А Л А Т Е Р ,
попрaвке, преправке
купaтила, вентили, од-
РАДИО бих бесплатно
(стажирао) у књиго-
водственој агенцији
због стицања исксутва
и проширивања знања.
060/334-88-47, Ми-
лош. (213002)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, поправка и лакира-
ње паркта. 064/341-79-
60, 065/341-79-60.
(213023)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Алексан-
дар. 013/351-073,
0 6 4 / 1 5 7 - 2 0 - 0 3 .
(213033)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом комбијем
или камионом, селид-
бе, са монтажом и де-
монтажом. Дејан,
0 6 1 / 6 2 6 - 1 4 - 5 0 ,
0 6 5 / 4 4 0 - 9 7 - 0 0 .
(213033)

ВРШИМО све врсте
физичких послова: уто-
вар, истовар робе, се-
лидбе, сечење, цепање
дрва, копање, одвоз шу-
та и старог непотреб-
ног намештаја, чишће-
ње подрума, тавана и
шупа и сви слични по-
слови. Дејан, 065/440-
97-00, 061/626-14-50,
341-571. (213033)

МЛАДА жена врши
услуге чишћења стано-
ва, локала и кућа, пе-
дантно, јефтино. Мира.
0 6 4 / 9 2 9 - 1 9 - 4 6 .
(213034)

гушење канализације,

одмах. 063/269-173.

(212934)

УСАМЉЕНА душа, 65,

тражи усамљену душу.

0 6 1 / 6 4 8 - 9 6 - 6 2 .

(212934)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(212943)

ПРОБАЈТЕ бовен маса-
жу, прва бесплатна.
231-99-54, 064/348-07-
60. ОБАРАЊЕ дрвећа,
вађење пањева, крче-
ње, ископи, чишћење
подрума, шута, повољ-
но. 060/035-47-40.
(212969)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
разбијање бетона, оба-
рање стабала, крчење
плацева, одношење
ствари. 064/122-69-78.
(212969)

ТРАЖИМ посао, по-
прављам кровове, на-
мештај и све врсте ле-
жајева. 064/866-25-76,
0 6 6 / 0 2 7 - 6 5 - 3 1 .
(213011)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-51-
75, 062/153-37-06.
(213007)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправка старе, уград-
ња нове инсталације,
машинска одгушења
санитарија. 062/382-
394. (213009)

ИЗРАДА и поправка
намештаја, столар. Не-
ша, 063/329-449.
(212996)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ке, израда инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила, ТА. 062/271-
661, 061/132-85-43.
(213035)

АУТО-ПРИКОЛИЦУ за
превоз аутомобила из-
најмљујем. 063/771-
44-18. (213047)

СЕЧЕМ и цепам дрва
повољно. 064/271-56-
57, 063/822-97-26.
(213067)

АЛ ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери,
поправљам, штелујем,
уграђујем. 064/181-25-
00. (213078)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење канализаци-
је, адаптације купати-
ла,сервис, тражим по-
сао, одмах повољно.
377-930, 064/586-85-
39. (213053)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка/израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, нај-
јефтиније у граду.
0 6 3 / 8 0 4 - 5 7 - 9 9 .
(213088)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
0 6 3 / 8 5 2 - 2 2 - 4 3 .
(213106)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима
или без. Најповољније
Иван. 063/107-78-66.
(ф)

СЕЛИДБЕ робе и ства-
ри комбијем и камио-
ном, професионално,
екипа радника, све ре-
лације по Србији, от-
куп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ
од 700 динара, пик-ап,
комби 1,5 т, камиони
3–7 т, утоварна рампа,
с радницима или без
њих, гаранција за без-
бедност вашег наме-
штаја, могућност скла-
диштења ствари. Бо-
рис, 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-
b o r i s . s e r . r s -
. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјални попу-
сти, бесплатан долазак и
процена посла од 0 до 24 са-
та, за вас радимо и неде-
љом. Изаберите најбоље.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, већ од
700 динара, услуга се-
лидбе пикапом, комби-
јем 1,5 т, камионима 3,
5 и 7 т, с радницима
или без њих, у свим
правцима, плаћање
могуће чековима, 100
дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-236,
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 и превоз ро-
бе – Борис – већ од 700
динара, с пик-апом,
комбијима, камиони-
ма, екипа радника,
монтирање, демонти-
рање, паковање ствари,
кутије за паковање,
фолија за заштиту на-
мештаја, селите се без
стреса. 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)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим 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 .
(201894)

ПОВОЉНО, превоз ро-
бе и селидбе комбијем,
цена по договору.
0 6 4 / 1 4 7 - 1 4 - 7 7 ,
013/311-514. (109658)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-
машине, бојлере, фри-
жидере, шпорете, елек-
т р о и н с т а л а ц и ј е .
0 6 0 / 1 8 0 - 0 2 - 8 3 ,
0 6 2 / 1 8 6 - 4 8 - 2 2 ,
0 1 3 / 2 5 1 - 2 8 - 9 7 .
(210640)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифи-
цирање, 28 година с ва-
ма, гаранција.
www.baltokad.co.rs .
0 6 5 / 3 4 7 - 5 5 - 0 2 ,
011/288-30-18.

СЕЛИДБЕ, превоз ро-
бе, камионом, радни-
ци, повољно. Вук.
0 6 4 / 1 7 6 - 9 1 - 8 5 ,
063/278-117, 013/365-
051. (210391)

КИРБИ, дубинско уси-
савање, прање тепиха,
намештаја, Мики, Ти-
бор. 258-30-62, 065/329-
49-07. (212500)

СЗР „Перфект”, фаса-
да, зидање, кровови,
глетовање, кречење,
керамика, ламинати.
0 6 3 / 1 2 2 - 1 4 - 3 9 .
(212576) 

СЕРВИС телевизора,
продаја половних, по-
правка бојлера, разних
е л е к т р о - у р е ђ а ј а .
0 6 3 / 8 0 0 - 0 1 - 9 6 .
(212822)

ЕЛЕКТРИЧАР, ауто-
електричар, сервис те-
левизора, ауто-радија,
мобилних телефона,
уградња ауто-радија.
0 6 3 / 8 0 0 - 0 1 - 9 6 .
(212822)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила и
канализације, водовод-
не адаптације, замена
вирбли, вентила, бате-
рије и санитарије. Све
за воду. Радимо нон-
стоп, 0-24сата. Дола-
зим одмах, пензионе-
рима екстра попуст.
0 1 3 / 2 3 5 - 3 9 - 2 1 ,
0 6 4 / 2 9 0 - 4 5 - 0 9 ,
0 6 1 / 3 4 8 - 2 0 - 0 0 .
(212907)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских.
Д. Туцовића 28. 353-
463. (212991)

КОМБИ превоз ствари,
повишен, продужен,
повољно. 060/024-58-
31, 066/938-72-72, Зо-
ран. (212862)

ЛИМАРСКЕ услуге,
хитне интервенције,
санације цурења кро-
вова, монтажа снего-
брана. Јефтино.
0 6 4 / 9 0 3 - 3 9 - 2 3 .
(213034)

ВОДОИНСТАЛАТЕР
„Јовичин”, одгушење
купатила и канализа-
ције, замена  вирбли,
батерија и вентила, све
за воду. 0-24, пензио-
нерима попуст, дола-
зим одмах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
0 6 1 / 3 1 7 - 2 6 - 3 3 .
(213046)

ТЕПИХ СЕРВИС, ду-
бинско прање тепиха,
сушење у комори. 302-
820, 064/129-63-79.
(213058)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
шпорете, климе, бојле-
ре, ТА пећи поправља-
мо, квалитетно с ове-
реном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(213102)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне, ве-
нецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармо-
врата, туш-кабине, ко-
марници, тенде, роло-
заштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/816-
20-98. (212615)

МОМАК, слободан,
43 године, жели по-
знанство даме, ради
везе, повремених су-
срета. 061/304-70-66.
(СМС)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом ђачку књижицу
ОШ „Мирослав Мика
Антић” Панчево, на
име Александар До-
брић. (212838)

ПРОДАЈЕМ или из-
најмљујем целокупну
оптику. Тел. 063/765-
83-50. (212874)

МУШКАРАЦ, 55 годи-
на, материјално обезбе-
ђен, жели да упозна же-
ну или девојку до 40 го-
дина, ради дружења, из-
лазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (212884)

МУШКАРАЦ, 53 годи-
не, упознао би згодну
даму. 061/297-56-77.
(213062)

ПЕНЗИОНЕР, удовац,
материјално и стамбе-
но обезбеђен, 2003.
умрла ми је жена, ота-
да живим сам, па тра-
жим жену око 73 годи-
не, за заједнички жи-
вот, преписао бих јој
стан и оверио у суду.
013/365-346. (212972)

СТАРИЈИ господин же-
ли упознати даму ради
заједничког живота.
060/411-2427. (213111)

ПРОДАВНИЦУ разра-
ђену са комплетним
инвентаром препу-
штам, бивши „Стоп
маркет”, на углу Моше
Пијаде и Светог Саве,
продавница је у раду
више од десет година.
За информације позва-
ти 064/170-25-28.
(213004)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, по-
вољно. 063/709-44-97.
(212814)

ПРОДАЈЕМ апартмане
на Копаонику.
0 6 1 / 5 3 1 - 2 9 - 0 0 .
(212879)
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство

и заштиту животне средине, на основу члана 25. Закона

о процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник РС” бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о доношењу решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 14. јануара

2016. године донето Решење о давању сагласности на

Студију о процени утицаја затеченог стања на животну

средину пројекта Складиште опасног отпада са локације

„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у РЈ Заштита у ком-

плексу „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, носиоца про-

јекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево у реструктуира-

њу, Спољностарчевачка улица бр. 82.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја Технич-

ке комисије, као и увидом у достављену документацију,

којом је констатовано да предметни пројекат својом ре-

ализацијом неће имати негативних утицаја на животну

средину уколико се испоштују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине носилац про-

јекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере дефи-

нисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на живот-

ну средину, као и да обезбеди извршавање програма пра-

ћења утицаја на животну средину, предвиђеног погла-

вљем 9. Студије о процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на Студију о процени

утицаја на животну средину је коначно у управном по-

ступку. Против овог решења се може покренути управ-

ни спор пред Управним судом у Београду у року од 30

дана од дана објављивања овог обавештења. (Ф-75)

На основу чланова 8. и 9. Одлуке о условима и начи-

ну финансирања потреба у области спорта на терито-

рији града Панчева („Службени лист града Панчева”

број 34/12 ) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града

Панчева („Службени лист града Панчева”’  број

25/15, пречишћен текст ), градоначелник града Пан-

чева расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

Градоначелник града Панчева позива све заинтересова-

не спортске организације и друга правна и физичка ли-

ца да својим програмима и пројектима конкуришу за су-

финансирање својих активности у области спорта у сле-

дећим сегментима:

§ А) финансирање спортских стручњака-тренера

§ Б) појединачна давања на име постигнутих спорт-

ских резултата

§ В) развој спорта 

Рок

Рок за предају конкурсне документације за суфи-

нансирање програма и пројеката из области спорта у

граду Панчеву за 2016. годину  je до 4. децембра 2016.

године, односно до утрошка средстава, планираних Од-

луком о буџету града Панчева за 2016. годину у сегмен-

тима: финансирање спортских стручњака - тренера, по-

јединачна давања на име постигнутих спортских резул-

тата, развој спорта. 

Јавни конкурс биће објављен у недељном листу „Пан-

чевац” и на сајту града Панчева  и www.sportpancevo.rs. 

Све додатне информације у вези сa конкурсом могу

се добити лично сваког радног дана од 8 до 15 часова у

просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова

1-а  и у Секретаријату за јавне службе и социјална пи-

тања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I

бр. 2 - 4,  II  спрат, или на телефон  Гордане Крстић:

број 064/866-24-09 и Бранка Крсмановића: број

064/866-24-25

Ф

Престало је да куца велико и племенито срце на-

шег пријатеља

ЗОРАНА ЧОВИЋА

Никад више твоје племенитости и доброте, ни-

кад више искреног и дугогодишњег пријатељ-

ства, али зато ћеш живети кроз нас и у нашим

срцима.

Породица ВИТАС
(35/212761)

Последњи поздрав нашем драгом колеги

ЗОРАНУ

од колега из Везе и Информатике ПУ у Панчеву.

(36/4644)

ЗОРАН ЧОВИЋ

Овај свет није за јунаке, зато си отишао у неки бољи, праведнији,
лепши!

Достојанствено и храбро, како само највећи одлазе!

Знамо да нас увек чуваш, Зоко наш.

Воле те заувек твоје ГАГА и НЕКА

(32/212859)

Последњи поздрав драгом зету-течи

ЈОЛЕТУ

од породице ПОПОВ

(33/212859)

ЗОРАН ЧОВИЋ

Био си нам друг, брат и зет...

Провели смо младост и читав живот заједно...

Никада те нећемо заборавити!

ОЛГИЦА и ЉУБЕНКО

(81/213016)

Последњи поздрав драгом 

ЗОЋИ

Заувек у нашим срцима.

Сестра ЗОРА
(87/213030)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ ЧОВИЋУ

Колектив АУТО-ЦЕНТРА „ЗОКИ”

(109/Ф)

Радно време

благајне: 

понедељком и

уторком

од 8 до 18,

средом 

од 8 до 15 

а осталим

радним данима

од 8 до 13 сати

Радно време благајне: 

понедељком и

уторком

од 8 до 18, средом 

од 8 до 15 

а осталим радним

данима

од 8 до 13 сати

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читу-

ља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

ПОМЕН

БРАНКА ЈОЈИЋ
28. I 2013 – 28. I 2016.

Мила наша Бранка, вечно ћеш живети с нама.

Хвала ти на безграничној и несебичној љубави коју си нам пружи-

ла. Поносни смо што смо те имали.

Твоји: мајка ЖИВКА, син ГОЈКО, супруг ПЕТАР 

и брат МИЛАН с породицом

(111/4645)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ

телефон:

013/301-150

Последњи поздрав дра-

гом комшији

ЗОКИЈУ

од станара из улаза у

Стевана Шупљикца 139.

(34/212742)

МИРЈАНА ЂУРИШИЋ
преминула 12. јануара 2016.  

Сахрана је обављена 14. јануара.

Ожалошћени: супруг МИЛОРАД,

син ЈОВИЦА, снаја ВЕСНА 

и унук МИЛОРАД с породицом

(11/212821)

tt
Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, свекру и деди

ШАНДОРУ ПАПУ 
1954–2016.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга МИЛИЦА, синови ДАНИЕЛ 

и ПЕТАР с породицама
(16/212827)

Последњи поздрав драгом оцу, свекру и

деди

ШАЊИЈУ

Не постоје речи које би описале колико

нам недостајеш. Хвала ти за све тренутке

среће и љубави које си нам пружио.

Настављамо даље.

Син ДАНИЕЛ, снаја ЛИДИЈА,

унуци ЛЕА и ПАВЛЕ

(17/212827)

Последњи поздрав

ШАНДОРУ ПАПУ

Јако смо тужни што си последњу твоју утакмицу прерано изгубио,
али и поносни на начин на који си је водио и завршио.

Твоју борбу настављамо.

Син ПЕТАР, снаја МАРИЈА,
унуци ТАТЈАНА, НАТАША и ФИЛИП

(18/212828)

Последњи поздрав дру-

гу и саиграчу

ШАЊИКИ

Његови одбојкаши:

ЖАРЕ, ТОМА, ЂУРА,

НЕЂА, ВЛАДА, ГАРА,

ДУЛЕ, БОЛЕ, ЗОРАН,

ГАНЧЕ, ЖОРЖ и ЖАКИ

(41/212887)

Последњи поздрав

ШАНДОРУ ПАПУ

Баба БЕБА, ЗОЛИ и ЈАНИ с породицама
(43/212902)

АНЂЕЛИЈА

ПОПОВИЋ
1939–2016.

Обавештавамо фамили-

ју и пријатеље да је на-

ша драга мама преми-

нула 18. јануара 2016.

Ожалошћени: син ДЕЈАН

и ћерка НАТАША

с породицом

(54/212932)

Последњи поздрав ујаку

ШАЊИКИ

СНЕЖА с породицом

(64/212944)

Последњи поздрав брату

ШАЊИКИ

ХИЛДА и ТОМА

(65/212945)

После дуге и тешке болести

АНЂЕЛКО ШЉУКИЋ
1949–2016.

Напустио нас је наш вољени борац вели-

ког срца. Заувек ћеш остати у нашим ср-

цима.

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА,

ћерке МАРИЈА, МАЈА и ДРАГАНА

са својим породицама

(67/212949)

Вољеном

АНЂЕЛКУ
ШЉУКИЋУ

Чуваћемо те у срцу и се-

ћањима заувек.

Твоји МАРИЈА и МАРКО

(68/212950)

Последњи поздрав великом оптимисти и

борцу, драгом тати, деди и тасту

АНЂЕЛКУ ШЉУКИЋУ

Увек си имао стихове за нас, а ми смо са-

да остали без речи.

Твоји најмилији: ћерка МАЈА,

зет ЗОРАН и унуци ДЕЈАН и АЊА

(91/213043)

Последњи поздрав

чика АНЂЕЛКУ

С поштовањем ТАЊА и НЕНА с породицама

(97/213057)

Последњи поздрав на-

шем другу

ШАЊИЈУ
Рукометни ветерани

(107/213099)

У петак, 22. јануара 2016, у 11 сати, обележићемо четр-

десет дана откад није с нама наша вољена

АНА ВУЈАКЛИЈА

С љубављу и тугом успомену на тебе чувају:
мајка НАДА, синови МИЊА и ГОРДАН,

супруг НИКОЛА, снаје НАДА и НАТАЛИЈА
и унук ДУШАН

(89/213041)

Драгој

АНЂЕЛИЈИ 

ПОПОВИЋ 

АНЂИ
Тужни смо што одла-
зиш, али радосни што
смо те имали. Чуваћемо
успомене на тебе.

Пензионери „Ђурине”
и „Исидорине” школе

(100/213065)
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ПОНЕДЕЉАК И 

УТОРАК

С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике

наших услуга да на цене

огласа и читуља одобрава-

мо попуст свим радним да-

нима осим средом.

И осамнаест година после...

ЈУРАЈ СТАЗИЋ МАЦКО
18. I 1998 – 18. I2016.

...све је исто. Бол, сузе, туга.
Тако нам недостајеш!
Волећемо Те заувек!

Твоја БОЈАНА и твоја деца ЈАДРАНКА
са момцима и ВЕСНА са САЊОМ и ЛУКОМ

(80/213008)

21. јануара 2016. навр-
шило се четрдесет ту-
жних дана откад нас је
напустила наша драга
нана

СТАНИКА

ВУЛОВИЋ

Дани пролазе, али сећа-

ње на тебе не бледи, јер

вољени никада не уми-

ру.

Твоји: син ЗОРАН,

снаја ЈАСМИНА, унук

МАРЈАН и унука МАЈА

с породицом

(82/213017)

23. јануара 2016. навршава се пола године

ЦЕЈИ ЂУРИЋУ
1955–2015.

Пуно је суза пало кад је твоје срце стало...
Сузе те не могу вратити,

али наше молитве увек ће те пратити.

У срцу туга, на гробу тишина, а у твоме
дому – велика, велика празнина.

Воле те бескрајно твоја супруга
НАДИЦА, син БОЈАН, ћерке ЈЕЛЕНА 

и СНЕЖАНА с породицама

(83/213021)

Прошло је тужних четр-

десет дана без тебе

СТАНИМИР
АТАНАЦКОВИЋ

1945–2015.

Ожалошћени: супруга
ЉУБИЦА, син ЛАЗАР

и ћерка ОЛИВЕРА
с породицама

(86/213027)

Четрдесетодневни по-

мен свом зету и паши

МИЛЕТУ

дају сваја ВЕРИЦА и паша

МИЛАН ПАВЛОВИЋ

с породицом

(90/213042)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКО

РЕЛИЋ РЕЉА
21. I 2008 – 21. I 2016.

У нашим срцима не бле-
де успомене и сећање
на лепе тренутке које
смо проживели са Вама.

Породице АЛЕКСИЋ и
МАРКОВИЋ

(94/213051)

27. јануара је пола године од упокојења

НАДЕЖДЕ МИЛИВОЈЕВИЋ

Драга мама, волимо те и носимо у срцу.

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА и син МИЛУТИН
с породицама

(103/213075)

Сећање на племените и добре родитеље

АДАМОВИЋ

ЈЕЛЕНА         АЛЕКСАНДАР
2011–2016.                       2009–2016.

С љубављу, као вечним надахнућем.

Ћерка БОЈАНА 
и син ЗОРАН

(105/213084)

У суботу, 23. јануара 2016. године, у 11 сати, на Новом гробљу

у Панчеву, даваћемо једногодишњи помен нашој драгој

ЈЕЛЕНИ КАРАВЛА
1952–2015.

С љубављу и поштовањем породица

(106/213089)

Последњи  поздрав заови и тетки

ПЕРКИ ЈЕЛИ ПЈЕВЧЕВИЋ
од снаје ЛЕПЕ РОДИЋ са синовима

САШОМ и ГОРАНОМ и њиховим породицама

(71/212967)

15. јануара 2016. преминула је наша мама и бака

ПЕРКА ПЈЕВЧЕВИЋ ЈЕЛА
17. IV 1947 – 15. I 2016.

Живела си скромно и тихо, живела си за своју
децу како си увек говорила: за ЗОКУ, ЂОЛЕТА,
унука СТРАХИЊУ и зета СИНИШУ.
Недостајеш нам.

Твоја деца
(93/213049)

Последњи поздрав комшиници

ПЕРКИ ПЈЕВЧЕВИЋ ЈЕЛИ

од комшија из улаза 1 и 3
(92/213048)

Последњи поздрав

ПРВОСЛАВУ
ЏАМБИЋУ
од сестре МИЛОЈКЕ

с породицом

(96/213056)

ПРВОСЛАВ

ЏАМБИЋ

1930–2016.

преминуо је 16. јануара
2016, сахрањен 18. јану-
ара 2016, на гробљу у
Панчеву.

Ожалошћена супруга
СНЕЖА

(108/213100)

Последњи поздрав драгом колеги

ЈАНУ ХЛАВЧА
1958–2016.

Запослени „ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево
(2/75)

Тужна срца и с болом

обавештавамо да је 15.

јануара 2016, у 82. годи-

ни преминуо наш драги

СЛАВКО

ЛУКАНОВИЋ

1934–2016.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима. Нека те
анђели чувају.

Супруга АНА, ћерка
ЗОРИЦА, зет ДУШКО,

унука НАТАША, зет
ЈОВАН и праунучад

НИКОЛА и НИНА

(77/212998)

18. јануара 2016. умрла

је наша вољена мајка

НАДА

АНЂЕЛОВИЋ

али ће заувек живети у

нашим срцима.

Ожалошћени: ћерке

БРАНКА и ДИВНА,

зетови ЗОРАН и СРЂАН

и унуци

ЖЕЉКО и ДАВИД

(95/213054)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

ВЛАДИ

РАЈКОВИЋУ

од станара зграде у

Стевана Шупљикца 155

(101/213068)

Преминула је наша

ОЛГА БОДНАР
1947–2016.

Наша вољена преминула је 11. јануара.

Ожалошћена породица ПАНТИЋ ЈОВАН,

ВЕДРАН, МИРА и ЈАГОДА
(10/212816)

11. јануара  после дугогодишње борбе са тешком болешћу преминула је

ОЛГА БОДНАР
професор

1947–2016.

Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панчеву, 13. јануара 2016.

Хвала ти мајко за све што си учинила за мене.

С поносом и љубављу до краја свог живота чуваћу те у свом срцу.

Твој неутешни и ожалошћени син ВЕДРАН

(9/212816)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 
понедељком и уторком 

од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком 

и петком 
од 8 до 13 сати
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СЕЋАЊЕ

ГРГА

ЖИВАНА            ВЕЛИМИР
1950–2011.                      1925–2004.

Време пролази, бол и туга остају.

Трајете у најлепшим успоменама, које чувају све

што сте нам својом добротом подарили.

Породица ГРГА
(46/212917)

23. јануара навршава се једанаест година откад

није међу нама наш вољени син и брат

ИВАН ДРУЖИНИЋ ИВКЕ
1985–2005.

Ни време које је прошло, ни бол за тобом не мо-
гу натерати срца да схвате да си нас заувек оста-
вио.

Твоји: мама, тата, брат и баба
(47/212919)

24. јануара 2016. навр-

шавају се три године од

смрти нашег драгог

ДУШАНА 

ЗЕЉКОВИЋА

Године пролазе, а туга

никад.

Супруга АНА, ћерка ДУ-

ШАНКА и унука АНА

(48/2129229)

Вољеном

ДУШАНУ 

ЗЕЉКОВИЋУ

Још увек нам недостајеш.

ВЕСНА, ДЕЈАН,

ДУШАН и ДРАГАН

(50/212926)

СЕЋАЊЕ

ДРАГУТИН 

ПЕЧЕНИЦА
25. I 2000 – 25. I 2016.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји најмилији

(51/212927)

ЖИВАН ПОПАДИЋ
23. I 2010 – 23. I 2016.

Вољени наш, шест година туге и бола.
Твоје: супруга МАРИЈА,

ћерка НАДИЦА и унука ЈОВАНА

(53/212930)

ЗЛАТОМИР

ПОПОВИЋ
1933–2015.

Навршила се дуга и ту-

жна година без тебе

драги наша тата.

Ожалошћени: син ДЕЈАН,

ћерка НАТАША и унуци

ЗЛАТКО и МИОДРАГ

(55/212933)

Драги наш

ИВИЦЕ

Бол и туга за тобом су сваким даном све већи.
Волели смо те и волећемо те до крајај живота,
анђеле наш.

Твоји: АЊУКА, деда и брат СТЕВИЦА
(56/2129319)

Вољени наш

ИВАНЕ

Остаћеш вечно  у на-

шим срцима.

Твоја тетка МАРИЈА,

теча ЗОРАН и сестре

ГОРДАНА и МАРЈАНА 

с породицама

(57/212931)

СЕЋАЊЕ

ЈАЊА

БОДРОЖИЋ

24. I 2001 – 24. I 2016.

Увек ћеш бити у нашим

срцима и мислима, јер

вољени никада не уми-

ру.

Твоји: супруг ИЛИЈА,

син МИЛАН и ћерка

МАРИЈА с породицама

(59/212935)

Прошло је тужних четрдесет дана откада

ниси с нама

ЂУРО ЈОВИЋ

Много нам недостајеш.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга НАДА, синови

ДЕЈАН и МИЛАН, унук АЛЕКСАНДАР,

унуке КАТАРИНА и ВАСИЛИЈА и снаје

ТАТЈАНА и АНИТА

(60/212939)

Мили мој,

ЂУРО ЈОВИЋ

Дани пролазе, бол је све већа, све више ми недо-

стајеш. 

Живећеш вечно у мом срцу.

Неутешна твоја НАДА
(61/212939)

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и

деди

ДУШАНУ ТРИВУНИЋУ
1934–2016.

од супруге МАРЕ, синова МИРОСЛАВА 
и МИЛОРАДА, снаје ЗВЈЕЗДАНЕ 

и НЕВЕНКЕ, унука МИРОСЛАВА, 
ОГЊЕНА, ТАЊЕ, праунуке ЛАНЕ, зета

ЗДРАВКА и прије ЉУБЕ.

Живећеш заувек у нашим срцима.

(62/212940)

СВЕТОЗАР

ЛАЗАРОВ

25. I 2006 –25. I 2016.

Прошло је десет годи-

на, али ћеш увек живе-

ти у нашим срцима.

Најмилији

(63/212941)

МИЛАНКА
СУВАЧАР

1937–2007.

И после девет година

туга за вама не престаје.

Твоји најмилији

(66/212946)

Четири године биће 28.
јануара 2016. и тужно
сећање на

РАДОМИРА
СТОЈКОВА

„Време немилосрдно
пролази, док успомене
на тебе заувек остају”.
Живиш у нашем најлеп-
шем сећању!

Твоја породица

(70/212)

МИРОСЛАВ ЕРА

МИЛУТИНОВИЋ

1991–2016.

Супруга с децом

и унуцима

(72/212977)

СЕЋАЊЕ

ИВАН

БРАЈКОВИЋ
20. I 2008 – 20. I 2016.

С поштовањем чувамо
успомене и сећање на
тебе.

Супруга СЕВДА, ћерке
МИРА и ВЕСНА

с породицама

(73/212981)

Тужна срца обавештавамо да нас је 14. јануара

2016. изненада напустио наш драги

МИЛАНКО МИЛЕ ПУВАЛИЋ
1946–2016.

Остаћеш нам вечно у лепим и драгим сећањима.

Твоји најмилији: супруга МИЛИЦА,

ћерка ДАНИЈЕЛА, синови ДЕЈАН и ДАРКО

с породицама
(74/212982)

25. јануара 2016. године навршава се тужних годину
дана од смрти наше вољене мајке и баке

ЗАГОРКЕ МИЉКОВИЋ
1931–2015.

Син СЛАВИША, ћерка ГОРДАНА и унуци

(75/

СРЂАН МЕДИЋ
1961–2012.

20. јануара навршавају
се четири године како
си нас напустио.
У нашим срцима увијек
и заувијек.

Твоји: ћерка САЊА,
супруга НАДА

и сестра ЉИЉА

(78/21300)

23. јануара 2016. дајемо пола године

СЛОБОДАНУ МУТАВЏИЋУ
1947–2015.

Прошло је тужних шест месеци без тебе.

Успомене на тебе чувају супруга,
синови, снаје и унуци

(99/213061)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПОМЕН

НИНОСЛАВ ЖУЛА 
1993 – 27. I  2016.

Ницо чедо мамино, лажу кад кажу да време лечи
ране. Ти живиш у мом срцу вољен и непрежа-
љен.

Ожалошћена занавек твоја мајка БОЖАНА
(13/212820)

24. јануара 2016. навршиће се девет година од
смрти нашег вољеног

СТАНКА РАДОСАВЉЕВА
1945–2007.

Туга и бол се не могу мерити временом, већ пра-
знином која је остала за тобом.

Твоји најмилији:  супруга МИЛКА,
ћерке МАРИЈАНА и БИЉАНА, зет НЕНАД,

унука ДРАГАНА и унук УРОШ
(19/212830)

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ
24. IV 1973 – 27. VII 2015.

Драги наш сине, срећо наша.
Оставио си нас и  са собом однео све.
У суботу, 23. јануара 2016, у 11 сати, даваћемо
шестомесечни помен.
Изаћи ћемо на твој гроб и молићемо се за твој
вечни мир.

Твоји родитељи
(23/212844)

У суботу, 23. јануара
2016, даваћемо годи-
шњи помен

ИВИЦИ
ДОДИЋУ

1966–2015.
Драги сине, прође годи-
ну дана, али туга и бол
остају, до краја живота 

Твоја мајка
РУМЕНА из Глогоња.

(24/212845)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН

СТАНКОВИЋ
2002–2016.

Чувам те од заборава.

Ћерка СНЕЖАНА
и зет БОРИВОЈ

(25/212846)

СЕЋАЊЕ

БОРКА

РАДМИЛА              СЛОБОДАН
1990–2016                           1998–2016.

Син БОРИВОЈ и снаја СНЕЖАНА
(26/212846)

Сећање на наше драге

ОЛИВЕРУ             ИЛИЈУ
КРСТИЋ             ДУДУКА
рођ. Дудука

Нешто што се никад не брише и не умире је љу-

бав и сећање на вас. 

Успомену чувају породице

ДУДУКА, СТОЈАНОВИЋ, КРСТИЋ и ЗЕЛИЋ
(27/212847)

У суботу, 23. јануара 2016. дајемо годишњи помен

нашем вољеном

РАТОМИРУ ЛАЛЕТУ ТОДОРОВУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: ЛИДИЈА, ДАРКО,

НАЦА, ЂОЛЕ и ЈОВАНА
(28/22851)

25. јануара навршавају
се две године откад ни-
је с нама

МИЛАН

РАДЕТИЋ  БАТА

1952–2014.

Заувек живиш у нашим
мислима и срцима.

Твоји најмилији

(29/212855)

Прошло је четрдесет дана откад није с нама на-

ша драга

МАРИЈА ВИДА

Успомену на њу чувају: син ЛАЈОШ, снаја ВЕРА,

унуци НИКОЛА и МАРИЈА с породицом
(30/212856)

25. јануара навршавају се три године туге отка-

да ниси с нама

МИЛОРАД ВИШЊИЧКИ

Пролазе године, а твоја доброта остаће вечно!

Супруга МИРА, син БАНЕ и унук МАРКО
(31/212858)

23. јануара 2016, у 11 сати, даваћемо годишњи помен на-
шем драгом

СЛАВОЉУБУ ТОМИЋУ МИЋИ
1940–2015.

Увек си у нашим срцима и мислима
Породице ТОМИЋ и ПЕТРОВИЋ

(39/212883)

23. јануара 2016, у 11 са-

ти, на Старом право-

славном гробљу даваће-

мо шестомесечни по-

мен нашем драгом

ЈУГОСЛАВУ

АЛИМПИЋУ

Утехе нема, заборав не

постоји...

Недостајеш нам бес-

крајно.

Супруга БРАНКИЦА,

син НИКОЛА,

ћерка ВАЛЕНТИНА

и ташта МАРА

(40/212884)

У четвртак, 28. јануара, у 10.30, на Старом православном гробљу

дајемо четрдесет дана нашем драгом

МОМИ ТОМИЋУ ПУЛАНУ

Успомену на тебе чуваћемо с љубављу и поштовањем.

Супруга СОФИЈА, син СЛАВКО, ћерка СВЕТЛАНА, унука 

МИЛЕНА, снаја ДРАГАНА, зет  РАЈКО и брат НИКОЛА

(42/212894)

ПОМЕН

ПЕРОВИЋ

др МИОДРАГ            РУЖА
27. I 2014.                        27. I 2007.

Кажу, време лечи све. 
Временом само сузе пресуше и јауци занеме,
али бол остаје.

Воле вас БОБА и ЂОРЂЕ
(44/212903)

СМИЉА

ПЕТРОВИЋ

Драга наша! И после

двадесет година сећања

на тебе су јака и болна.

Ниједан дан није сма-

њио нашу патњу и бол

што ниси с нама. Жали-

ћемо за тобом до послед-

њег откуцаја нашег срца. 

Твој син ЖИВИЦА,

снаја БОРКА, унук 

ДАВОР с породицом 

и унука ДРАГАНА

с породицом

(45/212911)

ИВИЦА ДОДИЋ

1966–2015.

Драги наш, ево већ про-

ђе година откако ниси

међу нама.

Никад те нећемо забо-

равити, заувек ћеш жи-

вети у нашим срцима.

Воле те твоје ћерке

ДАЈАНА и НИКОЛИНА

и супруга СЛАВИЦА

(49/212925)

Шестомесечни помен

вољеном сестрићу

ЈУГОСЛАВУ
АЛИМПИЋУ

Никад га неће заборавити
стриц ДУЛЕ

и стрина КАТИЦА

(110/213109)

Најдражи наш

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ ЈУГА

Сећање на тебе болно је, време које пролази ту-

жно је, живот без тебе тежак је, али љубав према

теби вечна је!

Заувек вољен и никада незаборављен. 

Сестра НЕЛА, зет РИЛЕ, сестричине АНА и ТЕА

(58/212936)

СЕЋАЊЕ

МАРА

ЂОРЂЕВИЋ

22. I 2003 – 22. I 2016.

ДРАГИША с породицом

(104/213076)

Дана, 28. 01. 2016, у 11

сати, дајемо 40 дана

СОЊИ

ВАРИ

Породица

(76/212944)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

24. јануара  2016. је годину

дана без наше маме

ЕВИЦЕ 

ДАМЈАНОВИЋ
Много нам недостајеш.

Чувамо те у срцима, ми-

слима и сећању.

Твоје ћерке ДУДА 

и ГОГА с породицама

(1/212566)

Прошле су четири тужне године од преране смрти мог

вољеног детета

МИРЈАНА ЗОРИЋ
1960–2011.

Дани пролазе, а ниједан без суза и сећања на тебе.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не

лечи.

22. јануара, у 10.30, даваћемо помен.

До гроба неутешна мајка МИЛИЦА
(3/21)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИСЛАВ ДРАГОЈЕРАЦ
2009–2016.

Време није избрисало празнину која је остала и која
никада неће бити попуњена код твојих најмилијих.

(4/212810)

23. јануара 2016. године
даваћемо четрдесето-
дневни помен нашем
вољеном

ИВАН ГУРАН

Бол није у речима и су-
зама, него у души и на-
шим срцима, у којима
ћеш вечно живети.
Поносни смо што смо те
имали.

Твоји најмилији: 
супруга ЈАСМИНА, 

паша ШАЊИ, 
сваја ЕМА са ћеркама,

зетовима и унукама

(5/212813)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН

ПЕЋАНИН

МАЛИ
21. I 1996 – 21. I 2016.

Горане, године су про-

шле, а бол у срцу остаје.

Твоји: мама МАРИЈА 

и тата ДРАГАН

(6/212815)

Двадесетогодишњи помен

ГОРАН

Вољени никад не умиру.

Тетка, теча, ТИНА 

и ДАША, СЛОБА и АЦА

с породицама

(7/212815)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН
ПЕЋАНИН

1996–2016.
Живот није време које
пролази, већ дани који
се памте.

Брат ДЕЈАН, снаја
ДАНИЈЕЛА, братанци

МИЛОШ и ГОРАН

(8/212815)

ДЕЈАН БОНИШ
војник

20. I 1992 – 20. I 2016.

Време које пролази само продубљује празнину

која је остала твојим прераним одласком.

У вечном болу: мајка и сестра КАТАРИНА
(12/212823)

ЈЕЛИЦА ПЕРУШИНА
26. I 1996 – 26. I 2016.

Помен ћемо одржати 23. јануара 2016, у 11 сати,

на Новом гробљу у Панчеву.

Њени најмилији: ПРЕДРАГ,

ДРАГАНА, ЈЕЛЕНА и ТИЈАНА
(14/212825)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ

ТИЈАНИЋ
2009–2016.

Чувамо успомену на тебе.

Брат ЉУБО с породицом

(15/212827)

Сећање на нашег драгог сина

САША ТОМОВИЋ ФРАЛЕ
2003–2016.

Увек си у нашим срцима.
Твоји: отац и мати

(20/212836)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ 

на нашу

МАРИЈАНУ МАЈУ ЈОВИЧИЋ
22. I 1999 – 22. I 2016.

Твоји најмилији
(21/212837)

СЕЋАЊЕ

АЦА

КОДРАНОВ

25. I 2011 – 25. I 2016.

С љубављу и поносом чува-

мо успомену на тебе.

Породица

(22/2312840)

СЕЋАЊЕ

ТОМА

МАРКОВИЋ

21. I 1995 – 21. I 2016.

С љубављу и 

поштовањем 

породицама

(37/212864)

ИВАН

АРСЕНИЈЕВИЋ

АРСА

23. I 2005 – 23. I 2016.

Живот је тренутак, а се-

ћање вечно. Бол није са-

мо у сузама, већ дубоко

у срцу где ћеш заувек

бити ти.

Твоји најмилији:

тата, мама и бата

(38/212880)

ЈЕЛИЦА

ПЕРУШИНА

26. I 1996 – 26. I 2016.

Године не могу избри-

сати успомене и сећања

на наше пријатељство.

БОЈАНА и КАЋА

(52/212929)

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ ПОПОВ
1936–2014.

Твоји најмилији

(85/213024)

ГОРАН ПЕЋАНИН

Прошло је двадесет дугих година како ниси с нама.

ГАВРА, САЛЕ, ДРАЛЕ, ЂОЛЕ,

УШКЕ,КЕЉА и РЕСТАК

(88/213038)

22. јануара 2016. навр-

шава се двадесетпет го-

дина откако није с нама

ЗДРАВКО

ВАСИЉЕВИЋ

22. I 1991 – 22. I 2016.

Сећање на тебе чуваће-

мо с поштовањем и љу-

бављу

Супруга БОСА и ћерка

РАДЕНКА с породицом

(102/213072)

Сећање на наше драге родитеље

ВЕКЕЦКИ

ДУШАН              КАТИЦА
Прошле су три и две године како сте нас заувек

напустили.

Никада вас нећемо заборавити и прежалити.

Увек ћете бити наши најдражи.

Ваше ћерке ЈАСМИНА и ЉИЉАНА,

зет МЛАДЕН и унука ЈЕЛЕНА
(84/213022)

У суботу, 23. јануара 2016, у 11 сати, у Качареву,

даваћемо годишњи помен нашем драгом

ДРАГАНУ ВЕЛИЧКОВИЋУ
1956–2015.

Тешко је без тебе, увек у нашим срцима и мислима. 
С љубављу: супруга НАДА, ћерке БОЈАНА и

АЛЕКСАНДРА, зетови МАРЈАН и МИЛАН,
унуци ФИЛИП и ВУК, сестра и браћа

с породицама и стриц с породицом
(98/213059)

У суботу, 23. јануара

2016, у 11 сати, на Като-

личком гробљу дајемо

четрдесет дана нашој

драгој

НОВКИ

УЈВАРИ

Време пролази а туга је

велика.

С љубављу и поштовањем

твоји најмилији

(79/213001)



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 9-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
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)

Деконцентрисани сте и осећа-
те да претпостављени врше огро-
ман притисак на вас. Не говори-
те људима око себе у загонетка-
ма, јер нико није расположен да
тумачи шта желите да кажете.
Мања криза у партнерским одно-
сима.

Очекујте позив из иностранства
који ће вас пријатно изненадити,
краћи пут и позив на неку свеча-
ност. Тренутно сте довољни са-
ми себи без обзира на гомилу
људи који вас окружују. Прехла-
да.

Ова седмица баш није најбоља
за расправе. Дистанцирајте се
од свих и не брините туђе бриге.
Концентришите се само на себе.
Не одбијајте добре понуде. Стр-
пљен – спасен.

Током целе ове недеље можете
очекивати новчане добитке, који
неће бити велики, али пријаће
вам. Наметнућете своје идеје
околини. Већ дуго размишљате о
некоме и колико год да се опире-
те, попустићете.

На путу ка успеху не постоји ни-
једна препрека осим вас самих.
Добре вести вам стижу до краја
седмице. Ако сте слободни, пред-
стоји вам авантурица.

Остварили сте добар однос са
сарадницима. Предстоји вам
једна бурна и страсна недеља.
Имате добру комуникацију с
партнером. Важно је да будете
неутрални у расправама.

Сујетни сте и заједљиви, па око-
лина тренутно гледа на вас као
на једно досадно биће. Гушите
људе око себе досадним питањи-
ма. Суздржите се од испада у
јавности.

Тренутно вам је само посао у
глави, не бирате средства која
воде до циља. Будите и даље
упорни и доживећете дивне тре-
нутке у љубави.

Не обазирите се превише на
завидне коментаре сарадника
јер вам следе унапређење и од-
говарајућа награда за уложени
труд. Преконтролишите крвну
слику и притисак.

Новац вам долази с више стра-
на, али ваше стрпљење је при
крају. Опустите се, све полако
долази на своје место. Ствари
које вас дуго муче полако се сре-
ђују у вашу корист.

Добићете позив за неки дужи
пут, па искористите то паметно.
Новац вам тренутно представља
проблем, па не одбијате помоћ
партнера. Мањи проблеми у ве-
зи. Решите то разговором.

Новац вам стиже готово свако-
дневно, али још брже одлази.
Можете очекивати склапање уго-
вора или наставак досадашњег
посла, али с мало измењеним
условима.

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
10. децембра: Мињу – Наташа Карбунар Брацилов и Душан Брацилов;

20. децембра: Бојану – Злата Станишић и Бојан Ценић; 26. децембра:

Јелену – Милана Мутавски и Милош Алексић; 28. децембра: Ању –

Аница Вуксановић и Драган Дамњановић, Наталију – Драгана и Алек-

сандар Живанов; 29. децембра: Викторију – Ана Бањаш и Далибор

Константиновић; 30. децембра: Тамару – Александра и Емил Ђерфи,

Софију – Анита Витас Сарајлија и Милорад Сарајлија; 1. јануара: Миу

– Кристина и Срђан Кајалић;  2. јануара: Никодину – Јелена Додић и

Богољуб Комљеновић, Машу – Милица Лазин и Милан Јованов, Дарију

– Марија и Душан Жилевски;  3. јануара: Селену – Сандра и Дејан

Живков; 5. јануара: Љубицу – Сузана и Момчило Загорац; 7. јануара

– Анико и Имре Давид.

Добили сина
19. децембра: Николу – Маријана и Игор Ђорђевић; 23. децембра:

Филипа – Селма Дупљак и Александар Баџа; 25. децембра: Страхи-

њу – Мирабела и Слободан Радованчев; 27. децембра: Стефана –

Дијана и Игор Дајић; 29. децембра: Павла – Милица и Златко Канач-

ки,  Душана – Дајана Мунћан и Дејан Рогожарски; 1. јануара: Зокија

– Видосава Ника и Драган Раду, Матеју – Бранислава и Александар

Ракић, Стефана – Весна и Милан Бодрожић; 2. јануара: Михајла –

Марина и Милош Ерић; 4. јануара: Ивана – Мирјана и Игор Туркаљ,

Габријела – Татјана и Маринел Чинч; 5. јануара: Душана – Марија и

Ненад Влајић; 9. јануара: Немању – Мирјана и Божо Смиљанић.

УМРЛИ

10. јануара: Срећко Јоковић – 1936, Слободан Радојчић – 1935, Свети-

слав Милић – 1959, Зоран Татић – 1964, Гојко Васић – 1939; 11. јану-

ара: Јелена Васиљев – 1927, Јелена Богданов – 1926, Нина Сомова –

1936; Јованка Добросављевић – 1928, Душанка Рамјанац  – 1926, Ђу-

ра Марковић – 1949, Олга Боднар – 1947, Олга Наумовић – 1921, Сто-

јанка Секулић – 1931; 12. јануара: Станко Ландика – 1943; Ружа Кан-

дић – 1936, Мирјана Ђуришић – 1937, Зоран Ћовић – 1955, Зорка Јаић

– 1933, Душан Тривунић – 1934, Драган Николић – 1933, Ева Кошут –

1958; 13. јануара: Радослав Лазић – 1959, Ковиљка Бабић – 1938; 14.

јануара: Дафина Антонијев – 1933, Љиљана Петковић – 1954. 

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053
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ИСПУЊАЉКА
Прво уписујете петословне речи по-

чев од осенчених поља до краја ли-

ка, а потом седмословне речи кроз

цео лик. 

ВОДОРАВНО: 1. град у Чешкој у по-

крајини Бохемија – наша шахисткиња

(Зорица), 2. змија отровница – наш

трофејни колективни спорт, 3. накна-

да за обављени посао, зарада – град у

Аргентини, 4. творац, креатор – један

од чланова ауторског тима, 5. затворе-

на друштвена група у Индији – лич-

ност из грчке митологије, мајка а потом супруга Едипова.

У обележеним пољима крије се име и презиме нашег популарног

глумца (на слици).

УКРШТЕНИЦА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

ВОДОРАВНО: 1. птица грабљивица – прилог са значењем: скоро, безма-

ло, умало, 2. надимак сликара Ђорђа Андрејевића – наше традиционал-

но јело, бећарац, 3. украсна зељаста биљка, акант – јапанска мера за пу-

теве, 4. предлог уз локатив – татарски владар, татархан – последње сло-

во азбуке, 5. обнажен, наг – општина у јужном Банату, 6. неодлазак,

остајање – часовник, 7. наивни сликар – град и лука у Италији.

УСПРАВНО: 1. осмоугаоник, 2. област у Немачкој – зоља, 3. папина го-

дишња апанажа – лична заменица, 4. симбол кисеоника – као тај, 5. ђа-

во, сатана, 6. мушкарац који је црн или поцрнео, 7. крпа за брисање по-

суђа, 8. бивши фудбалер „Војводине” (Силвестер) – први сугласник, 9.

злато (франц.) – река у Пољској, притока Одре, 10. спој настао завари-

вањем – император, 11. одсећи, скинути косу.

РЕШЕЊА – Укрштеница: орао, готово, Кун, сатараш, трато-

рак, ри, о, татаран, ш, го, Ковачица, останак, сат, наивац, Ба-

ри.Укрштени слогови: минијатура, наја, ради, гама, о, па-

ралелограм, ра, Ника, листа, циста, задобијати. Судоку:

816742935, 429965187, 795813426, 671239548, 542178369,

389456271, 254681793, 167394852, 938527614. Испуњаљка:

Николин, кошарка, Ла Плата, коаутор, Јокаста.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
ВОДОРАВНО: 1. уметничка слика малог формата, 5. змија

отровница, кобра, 6. због, 7. слово грчког алфабета, 9. четворо-

угао с паралелним наспрамним странама, 11. старогрчка боги-

ња победе и успеха (Нике), 12. списак, попис, 14. врста бениг-

ног тумора, 16. приволети, придобијати.

УСПРАВНО: 1. експлозивно тело, 2. река у Северној Америци,

3. део пута, етапа, 4. порука која се шаље путем радио-станице,

8. неизрасли, невелики, 9. одузетост или потпуни престанак

функције мишића, 10. место где се нешто налази, локалитет,

13. скуп животиња, крдо, 15. зауставити се.

1 2 3 4

5 6

7 8
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11

12 13 14 15
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СУДОКУ

1 6 2 5

4 3 6

8

7 1 3 5 8

5 1 7 8 9

3 9 5 2 7

1

9 8 2

9 5 6 1



Изложба одабраних радова
деце из панчевачких вртића
која су учествовала на четвр-
том ликовном конкурсу под
називом „Мали хероји вели-
ког срца” отворена је у поне-
дељак, 18. јануара, у Дечјем
културном центру.

Ова манифестација је уста-
новљена после јуначког чина
пса Леа, који је пре више од
годину дана спасао девојчицу
Николину Вучетић од напада
много већег и притом поди-
вљалог булмастифа. Мали хе-
рој је након тога подлегао по-
вредама, а прошле године му
је подигнут споменик у На-
родној башти.

На конкурс који су органи-
зовали Предшколска установа
„Дечја радост” и Друштво
пријатеља животиња „Љубим-
ци” пристигло је преко две
хиљаде цртежа деце најстари-
јих група из петнаест град-
ских вртића. Комисија је из-
двојила шездесет радова, који
су приказани у Дечјем кул-
турном центру.

На самом отварању изло-
жбе, пред великим бројем ма-
лишана и њихових родитеља,
Иван Курајов, председник
Друштва пријатеља животиња

„Љубимци”, све учеснике је
окарактерисао истовремено и
као победнике. Он је подсетио
да је његова организација одр-
жала више едукативних ради-
оница у предшколским уста-
новама, па су деца имала при-
лику да, поред приче о Леу,
слушају и о добробити живо-
тиња или о њиховој заштити.
Ликовни педагог у „Дечјој ра-
дости” Емил Сфера, председ-
ник поменуте комисије, иста-
као је како је у знак сећања на
племенитог пса искрица љуба-
ви допрла до дечјих срца, што
су она дочарала уз помоћ сво-
јих ручица и боја.

На свим цртежима главни
лик био је, наравно, храбри
Лео, којег су малишани при-
казали у различитим ситуаци-
јама и техникама. С обзиром
на то да је урађено сијасет ле-
пих радова, било је веома те-

шко одабрати оне најзани-
мљивије.

Те вечери су подељена при-
знања и медаљице у облику
куце за најбољег у сваком вр-
тићу, а то су Страхиња Каме-
новић, Јана Цветковић, Дуња
Ђивђановски, Дадо Коларски,
Милица Мишчевић, Ђорђе

Керкез, Емилија Јаћимовски,
Ивона Стојановски, Емилија
Недељковски, Нина Романић,
Невенка Војводић и Лана Ста-
нић. Проглашена су и три све-
укупно најквалитетнија рада,
који су и симболично награђе-
ни. Победница Уна Ембели из
вртића „Лане” нацртала је Леа
у акцији и потајно је прижељ-
кивала успех. Другопласирана
Ана Попов (вртић „Славуј”)
видела је малог хероја у дру-
штву лептира и папагаја, ве-
роватно зато што баш ту птицу
има као кућног љубимца, док
га је трећепласирана Алексан-
дра Васовић (вртић „Вевери-
ца”), која би волела да ускоро
добије куцу, окружила дрве-
ћем, травом и цвећем.

Овај догађај је најверодо-
стојнији доказ нераскидиве
везе „чистих душа” какве су
дечје и животињске...

усхићење пливати за часни
крст, јер је и сам више пута у
томе учествовао. Поред мно-
гих гостију и званица, на по-
менутој тераси се нашао и
министар за спорт и омлади-
ну Вања Удовичић.

Након прозивке крст је це-
ливало педесет пет учесника;
половину су чинили чланови
„Српске Спарте”, петнаестак
припадника Војске Србије до-
шло је из Специјалне бригаде
у Панчеву, а било је и пливача

Министар Удовичић с градоначелником
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из Вршца, Ковина, па чак и из
Македоније.

Потом се председник „Срп-
ске Спарте” Зоран Рајачић
обратио пријатељима Панче-
ва покличем: „Бог се јави!”, на
шта је одјекнуло: „Ваистину
се јави!” То је био знак да пе-
десет петорица неустрашивих
момака јурну ка води, а који
тренутак касније од њихових
одлучних „завеслаја” Тамиш
се запенушао. Напослетку, до
часног крста први је стигао

По четврти пут се у Панчеву,
након паузе од готово целог
века, пливало за богојављен-
ски крст. Педесет петоро нај-
храбријих је, без имало боја-
зни, ускочило у ледени Та-
миш како би превалило раз-
даљину од тридесет три ме-
тра, која симболички означа-
ва године Исусовог живота.

Иако је тог зубатосунчаног
дана температура била у ми-
нусу, а вода највеће банатске
реке није била нимало „госто-
љубива”, све је било на висо-
ком нивоу – од организације
до броја учесника и посма-
трача.

Пред неколико хиљада људи
на Тамишу се у уторак, 19. ја-
нуара, пливало за часни крст.
Пре тога су одржане свете ли-
тургије у Преображенској цр-
кви и у још неколико храмова
у граду, након чега су главни
организатори – припадници
удружења „Српска Спарта”, у
пратњи коњаника из Маргите
и чланова удружења „Бели
орлови” одевених попут сред-
њовековних витезова, поло-
жили венац на споменик Сте-
вану Шупљикцу.

Нешто пре поднева из ра-
зних делова града река људи
сливала се ка панчевачком
кеју. Тачније, ка градској пла-
жи, испред зграде удружења
„Херој Марко Кулић”, са чије
терасе је најпре говорио гра-

НА ВЕЛИКИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

БОГ СЕ ЈАВИО, ТАМИШ ЗАПЕНУШАО

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке
недеље биће представљени љубимци за бесплатно удомља-
вање, односно објављене њихове фотографије са основним
подацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се оба-
везати на то да ће својим будућим љубимцима пружити
адекватну негу.

Поентерка
Женка поентера пронађена је у кругу
једне фирме у јужној индустријској зони.
Веома је питома и дружељубива, али је,
нажалост, била изузетно неухрањена ка-
да су је радници пронашли.

Вероватно има власника из Стар-
чева или Војловице, па уколико се они не
јаве, биће поклоњена некоме ко има
услове за удомљавање.

Ретривер
Мужјак златног ретривера,
стар око две године, про-
нађен је у Јабуци непо-
средно пред новогодишње
празнике, али се отада вла-
сник није јавио да га преу-
зме. Уколико неко препо-
зна овог доброг и послу-
шног пса или жели да га
удоми, може га наћи у
градском прихватилишту у
Власинској 1 (број телефо-
на 013/352-148).

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

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

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

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

момак из Беле Цркве – Невен
Селаковић.

Организатори су и ове годи-
не били удружење „Српска
Спарта”, Српска православна
црква, Град Панчево, МЗ Гор-
њи град и Туристичка органи-
зација Панчево, суорганизато-
ри „Бели орлови” и Друштво

подводних активности, а ма-
нифестацију су помогле многе
институције: Дом здравља,
Дом омладине, удружење „Хе-
рој Марко Кулић”, јавна кому-
нална предузећа „Зеленило”,
„Хигијена” и „Водовод и кана-
лизација” и бројне приватне
фирме.доначелник Панчева Саша

Павлов, који је нагласио да
овај празник упућује на праве
вредности и учесницима по-
желео да покажу витештво. У
име Преображенске цркве је-
реј Велимир Бирманац подсе-
тио је да се на овај празник
освештава сва природа, пре
свега вода, као и наше душе,
срце и умови, док је члан
Градског већа задужен за
омладину Марко Радаковић
навео да је свестан какво је

ППООББЕЕДДННИИКК  ЈЈЕЕ  ИИЗЗ  ББЕЕЛЛЕЕ  ЦЦРРККВВЕЕ

Међу учесницима је

било и неколико деби-

таната, а појединци су

за часни крст пливали

чак четири пута.

Најмлађи Лука Бил-

бија једва да је пуно-

летан, а најстарији –

Жива Штопуљ – има

64 године. Он није

пропустио ниједно пливање; на овакве услове је одавно на-

викао, с обзиром на то да се чешће купа у Тамишу зими не-

го лети. Драган Мичевић је ово доживео као феноменално

искуство, док је Никола Јовчић први пут пливао и било му

је прехладно.

Победник Невен Селаковић из Беле Цркве члан је локал-

ног ронилачког клуба и Ватерполо клуба „Језеро”. Панче-

во је изабрао због тога што је радио у овдашњој Специјал-

ној бригади, а први пут је за часни крст пливао пре десет

година.

ППРРИИЗЗННААЊЊАА  ИИ  ННААГГРРААДДЕЕ

Након званичног дела отварања изложбе једна од васпита-

чица обзнанила је да је деци пласирана информација пре-

ма којој су за све позване припремљене награде. Очито је

дошло до неспоразума, јер је, према речима организатора,

било речи само о томе да ће најбољи малишани из сваке од

петнаест установа добити признања. Ипак, другопласира-

нима и трећепласиранима је за утеху обећано да ће им она

бити накнадно додељена.

То, међутим, није задовољило поједине родитеље, а не-

ка деца су отишла кући у сузама...

ЗАВРШЕН ЛИКОВНИ КОНКУРС „МАЛИ ХЕРОЈИ ВЕЛИКОГ СРЦА”

Храбри Лео цртан дечјом љубављу



Спортско друштво Јединство
из Качарева богатије је за још
један колектив. У септембру
прошле године почео је да ра-
ди Џудо клуб Јединство, а ње-
гов оснивач и председник је
виши спортски тренер џуда
Саша Анђеловић, коме у раду
с децом помажу Александар
Величковски и Немања Стан-
ковић. Свакодневно је на тре-
нинзима у Хали спортова у
Качареву присутно преко 70
малишана који желе да се
упознају с вештинама овог
спорта.

– Ово је нови спорт у нашем
месту и засад сам презадовољан
одзивом деце. Захвалио бих љу-
дима из МЗ Качарево и преду-
зетницима из нашег места који
нам помажу да овај клуб функ-

ционише на што бољи начин.
Жеља свих нас је да трајемо
што дуже, а у протеклих пет ме-
сеци видео сам да имамо много
клинаца талентованих за џудо
и верујем да ћемо у скоријој бу-

дућности створити новог шам-
пиона у овом спорту – рекао је
Саша Анђеловић. Недавно је
одржано и клупско такмичење,
на којем су се посебно истакли:
Максим Стојановски, Немања
Ковач, Михајло Атанасов, Раст-
ко Анђеловић, Михајло Стоја-
новски, Јана Пејиновић и Ми-
хајло Анђеловић.

Током фебруара Качарево
ће први пут у историји бити
домаћин турнира у џуду, на
коме ће учествовати преко
100 такмичара из многих клу-
бова из наше земље.

Изборној скупштини ФС-а
Панчево, одржаној прошле
недеље у Вршцу, присуствова-
ла су 34 делегата. Као гости,
на овом скупу су били и гене-
рални секретар ФСВ-а Урош
Милојковић, дугогодишњи
председник ФСПП-а и члан
најужег руководства ФСС-а
Станиша Бељин, те Зоран
Момчиловић, Стеван Михаи-
ловић и многи други.

Скупштину је отворио доса-
дашњи председник  Дејан
Сантрач, а потом је Урош Ми-
лојковић поздравио присутне
и похвалио досадашњи рад
ФС-а Панчево. После усвајања

извештаја о раду у протеклом
периоду приступило се гласа-
њу за председника, а на то ме-

сто једногласно је изабран
Предраг Ратковић. Потпред-
седник је Павел Рохарик, а

чланови Извршног одбора по-
стали су: Предраг Перовић,
Горан Медаковић, Зоран Ја-
новић, Милорад Стоилковски,
Стеван Королија, Новица Ан-
ђеловски, Горан Мрђа, Зоран
Николић, Дејан Поточан и
Драган Станковић.

Златну плакету за дугого-
дишњи успешан рад у Фуд-
балском савезу подручја Пан-
чево добио је Станиша Бељин,
а постхумно и Мирослав Ко-
вач, дугогодишњи први човек
ФК-а Долина из Падине, чију
је плакету примио Предраг
Перовић, председник ФСО
Ковачица–Опово.

Фудбалски клуб Динамо се
одавно определио за рад с
млађим категоријама, зна-
јући да се само тако може
доћи до стабилног спорт-
ског колектива. Добри и
квалитетни тренинзи увек
донесу и резултат, а онда се
широм отварају и многа
врата ка напретку...

Ових дана у ФК Динамо
је стигао интересантан по-
зив. Наиме, малишани од
тринаест година од 5. до 8.
маја треба да гостују у
француској Бретањи, у гра-
ду Пломелину, на турниру
на коме учествују 72 мушке
и 24 женске екипе. До сада
су се на том јединственом
такмичењу надметали и
клубови попут Лиона, Ди-
нама из Кијева, Андерлех-
та, Макабија, Бордоа, „Бате
Борисова”, као и тимови из
Африке, Азије и Јужне
Америке... Промотери тур-
нира били су Тијери Анри,

Петар Чех, Валери Божи-
нов, Миралем Пјанић...

Нема сумње да је у таквој
конкуренцији велика част
и добити позив за учешће.
Организатор је за све уче-
снике обезбедио бесплатан
боравак и храну, потребно
је платити само трошкове
пута. А они, нажалост, нису
мали. Бар за српске услове.
Само у једном правцу по-
требно је превалити 2.500
километара... Ипак, мали-
шани се надају да ће се на-
ћи људи добре воље и спон-
зори који ће помоћи њихов
одлазак у Француску, а они
ће, без икакве сумње, као и
до сада – дати све од себе
да достојно репрезентују
дрес који носе.

Ако се све коцкице сло-
же, на далеки пут треба да
отпутује шеснаест малих
фудбалера, које предводе
тренери Горан Амановић и
Зоран Нешковић.

СПОРТ30
Петак, 22. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

Све решено већ 
у првој четвртини

Тријумф тимског 
духа

Шеснаесто коло Кошаркашке
лиге Србије, које је било на
програму прошлог викенда,
донело је много радости нави-
јачима Тамиша. Тим који
предводи Бојан Јовичић је без
велике муке убедљиво савла-
дао Војводину из Новог Сада
са 93:58, по четвртинама:
32:7, 26:18, 17:17 и 18:16.

То је био дуел неравноправ-
них ривала, јер су Панчевци
показали да су за класу бољи
тим. Питање победника се није
постављало ниједног тренутка,
а одавно се није догодило да
све буде кристално јасно већ
после прве четвртине. Суботња
утакмица ни на који начин ни-
је могла да подсети на некада-
шње дуеле Тамиша и Војводи-
не, када се играло „на жилет” и
када је победника одлучивала
једна лопта... Панчевци су у
овом издању војвођанског дер-
бија у свим елементима игре
надвисили противника. Мом-
ци које предводи Бојан Јови-
чић били су на висини задатка
и ни у једном тренутку нису
потценили ривала, па су захва-
љујући максимално ангажова-
ној игри већ после првог полу-
времена стекли предност од
недостижна 33 поена.

прецизан, док је Душан Ми-
лошевић постигао тринаест
поена. Посебно је важно то да
је тренер Јовичић шансу да
играју пружио свим кошарка-
шима и да су сви провели на
паркету бар по десет минута.
Уз све то, треба рећи да су
кош ривала погађали и Ху-
кић, Симић, Радовић, Илкић
и Манојловић. Када се сви
ови подаци узму у обзир, ја-
сно је да је Тамиш декласирао
ривала пре свега тимском
игром.

– Стварно смо играли савр-
шено у првом полувремену.
Оно што смо ми доживели у
Железнику против ФМП-а,
сада се догодило Војводини у
Панчеву. Ипак, мислим да
овај резултат није реалан од-
нос снага. У другом полувре-
мену смо мало изгубили до-
бру реализацију коју смо
имали на почетку утакмице.
Промашивали смо неке
„отворене” шутеве и „зицер-
ситуације”, слабо смо прона-
лазили нека решења у тран-
зицији, тако да смо у том де-
лу утакмице постигли само
35 поена. Ипак, ово је много
важна победа за нас, па је већ
сада јасно да ћемо сезону

Наставак сусрета није до-
нео никаква изненађења и Та-
миш је рутинском игром сти-
гао до убедљивог тријумфа и
нових бодова. Када се оствари
важна победа, сви који су
играли заслужују похвале,
али треба истаћи да је најефи-
каснији био Радослав Пеко-
вић, који је поред деветнаест
поена успео да оствари и се-
дам скокова, а фантастичан је
био и Никола Вујовић, забеле-
живши „дабл-дабл” – уз се-
дамнаест поена остварио је и
једанаест скокова. Иван Сми-
љанић је шеснаест пута био

ДОБАР ГЛАС СТИГАО ДО ФРАНЦУСКЕ

ПОЗИВ МАЛИШАНИМА 

ФК-а ДИНАМО

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ДЕКЛАСИРАО НОВОСАЂАНЕ

окончати испред Војводине.
Имамо бољи међусобни скор
и две победе више, али ми
треба да имамо амбиције да
покушамо да се прикључимо
горњем делу табеле. Биће вр-
ло тешко да то остваримо јер
немамо много играча на рас-
полагању, а лига је врло зах-
тевна – рекао је тренер пан-
чевачких кошаркаша Бојан
Јовичић.

Колико су Панчевци били
супериорни у овом дуелу, нај-
боље илуструје изјава помоћ-
ног тренера Војводине Нико-
ле Вјештице:

– Нико нас овако није над-
играо у досадашњем току
шампионата. Ово је заиста
било прејако за нас. Изгуби-
ли смо већ у првој четвртини.
Честитам кошаркашима Та-
миша на фантастичној пар-
тији.

После шеснаест утакмица
тим из нашега града има скор
од седам победа и девет пора-
за, а већ идућег викенда биће
на новом великом искушењу,
јер путује у Краљево на мег-
дан с домаћом Слогом, која се
налази на једном „степенику”
изнад њега на првенственој
табели.

У организацији Месне за-
једнице Качарево и спортске
кладионице „Сокер”, која је
била генерални спонзор,
прошле недеље је завршен
још један новогодишњи тур-
нир у малом фудбалу у том
месту. Победник такмичења
је екипа Гејт, која је у фина-
лу савладала Фешн клуб и
тако успела да одбрани титу-
лу освојену прошле године.

Трибина у качаревачкој
Хали спортова била је прете-
сна да прими све љубитеље
популарне „фудбалице”, па
је мечеве током финалне ве-
чере посматрало преко 700
гледалаца. У првом полуфи-
налном дуелу фаворит тур-
нира, тим Гејта, лако је са-
владао екипу БНС-а с 5:1. У
другом полуфиналу је виђе-
на најлепша утакмица те ве-
чери. Јединство и Фешн
клуб су играли без голова, па
је победник добијен после
извођења пенала. Играчи

Фешн клуба били су преци-
знији, победили су с 3:1 и за-
служено отишли у финале.

Уследио је меч за титулу
шампиона. Иако су се саста-
ле две најбоље екипе, ника-
кве неизвесности није било.
Фудбалери Гејта су декласи-
рали ривала са чак 8:1. Новак
Шалипуровић је постигао
три поготка, Иван Пешовски
је два пута био прецизан, а у
листу стрелаца су се уписали
и Цветковић, Станојковић и
Благојевић. Једини погодак
за пораженог финалисту по-
стигао је Иванишевић.

Победничка екипа је осво-
јила новчану награду од
35.000 динара, другопласи-
рани тим је заслужио 20.000,
а трећепласирани је зарадио
12.000 динара. Судијски пар
који су чинили Гојко Јани-
ћијевић из Старчева и Горан
Медаковић из Панчева у фи-
налној вечери је све утакми-
це одсудио без грешака.

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ „КАЧАРЕВО 2016”
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ИЗБОРНА СКУПШТИНА ФС-а ПАНЧЕВО 

ПРЕДСЕДНИК ПРЕДРАГ РАТКОВИЋ

КАЧАРЕВЦИ БОГАТИЈИ ЗА ЈОШ ЈЕДАН КЛУБ

ЏК ЈЕДИНСТВО ОКУПЉА ТАЛЕНТЕ

У НЕДЕЉУ, 24. ЈАНУАРА

ТУРНИР У РАГБИЈУ

Хала спортова на Стрелишту
ће у недељу, 24. јануара, би-
ти резервисана за најмлађе
рагбисте. РК Динамо ће тог
дана бити домаћин турнира
Зимске лиге Србије, у којој
учествује дванаест пионир-
ских и једанаест кадетских
екипа из наше земље.

На претходном турниру,
одржаном у Београду, Дина-
мо је био више него успе-
шан. Две пионирске екипе
су заузеле прво и треће ме-
сто, а кадети су били трећи и
четврти.

Турнир у нашем граду по-
чиње у 16 сати.



После новогодишњих и бо-
жићних празника прошлог
викенда је настављена дво-
ранска сезона у стреличар-
ству. Овог пута турнир је одр-
жан у вршачком „Миленију-
му”, а СК Панчево је насту-
пио с петнаест такмичара,
који су постигли изванредне
резултате.

Један од најуспешнијих
такмичара био је млади и та-
лентовани Урош Јакоб, који је
освојио најсјајније одличје у
надметању старијих пионира
у гађању олимпијским стилом
и тако наставио низ освајања
трофеја на најважнијим тур-
нирима. У истој категорији
Јован Шпехар се окитио сре-
брном медаљом, а одличје

истог сјаја припало је и Ан-
дријани Штрбан у надметању
јуниорки. Сениор Петар Сму-
ђа зарадио је сребро у компа-

унду, а Ненад Димић је осво-
јио бронзу у олимпик стилу.
Ветерани Живко Сарић и
Ивица Шпехар окитили су се

златом односно сребром, а на-
ши суграђани су били сјајни и
у екипној конкуренцији.

Тим који су чинили Горан
Тасески, Дејан Форго и Ненад
Димић освојио је златну меда-
љу у гађању олимпијским сти-
лом. Екипа Панчева 2 окитила
се бронзаним одличјем, а га-
ђали су Миле Стајчић, Душан
Грбић и Ђура Бједовић.

Успесима СК-а Панчево и
тренутно убедљиво првом ме-
сту у такмичењу под окриљем
Стреличарског савеза Србије
највише су допринели такми-
чари и тренери Ненад Димић
и Душан Грбић.

Сезона се наставља 31. јану-
ара, када ће домаћин турнира
бити Темерин.

ВУК НАЈБОЉИ
На Шаховском фестивалу
младих Војводине одличне
резултате су остварили и чла-
нови ШК-а „Аљехин”.

У такмичењу учесника до
осамнаест година Вук Жега-
рац је освојио најсјајније од-
личје, док је Ања Радмано-
вић у групи осмогодишњих
девојчица заслужила сребрну
медаљу, иако је имала исти
број бодова као и првопласи-

рана такмичарка. Сергеј Га-
шовић и Матеја Мијушковић
су заузели четврта места у
својим категоријама, а боје
нашег града бранили су и:
Огњен Топић, Стефан Марсе-
нић, Давид Полић и Никола
Миоковић.

ШК „Аљехин” је тако наста-
вио низ добрих резултата, па
је од свог оснивања, већ шест
година, у врху војвођанског
шаха. То је једини клуб који
има кадетску медаљу са бал-
канских и европских првен-
става. 

МАРКО ШАМПИОН
У Суботици је прошле недеље
завршен двадесет трећи Вој-
вођански шаховски фестивал
младих, у оквиру којег је одр-
жано Првенство Војводине у
шаху за такмичаре кадетског
узраста. Учествовало је преко
100 најбољих младих шахи-
ста из наше покрајине, који су
били подељени у неколико
старосних категорија. Оди-
грано је девет кола.

Марко Милановић, званич-
ни првак Војводине и првак

Србије у класи до осам годи-
на, и ове године је надмоћно
одбранио титулу, чини се чак
лакше него што се очекивало,
са „фишеровских” девет пое-
на из девет партија.

Тим резултатом Марко је
још једном показао да у Вој-
водини нема премца, а поред
тога себи је обезбедио и седам
бесплатних пансиона за Пр-
венство Србије у сезони која
је управо почела.

ОДЛИЧНА МИЛАНА
У Београду је прошлог викен-
да одржано Првенство Србије
у тенису за девојчице и дечаке
до четрнаест година. У конку-
ренцији 32 најбоље играчице
у земљи чланица Динама Ми-
лана Вулин остварила је запа-
жен резултат пласиравши се
међу четири најбоље тенисер-
ке у Србији.

Милана је у четвртфиналу
била боља од Новосађанке Ле-
не Рељић, коју је савладала са
6:1 и 6:1. У полуфиналу се су-
срела с великом ривалком

Ивом Пантовић, али је и по-
ред велике борбе изгубила са
6:2 и 7:5. Милана је на првен-
ству показала велико тениско
умеће и заслужено ће бити
позвана на припреме репре-
зентације, које ће бити одр-
жане од 31. јануара до 3. фе-
бруара у Београду, где ће се-
лекторка националног тима
Ана Цветковић одлучити које
три играчице ће повести на
Зимски европски куп, који се
у фебруару одржава у Раков-
нику у Чешкој.

Поред Милане Вулин, на
Првенству Србије су учество-
вале још три наше суграђан-
ке: Ана Вилчек, Ања Милоше-
вић и Наталија Ђукић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Петак, 22. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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БОРАЦ БОРБЕН И – МОЋАН!
СПОРТСКИ
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Holzhausen

ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дг2)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–КРАГУЈ

субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–МЕТАЛАЦ

субота, 20 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Краљево: СЛОГА–ТАМИШ

Прошлонедељни 
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО 3:1

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – М. РАДНИК 3:1

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА 93:58

„Лавице” су на осмом месту
на првенственој табели, с три-
наест бодова, а идућег викенда
у Хали спортова на Стрелишту
дочекују последњепласирани
Крагуј из Крагујевца.

Дерби једанаестог кола Пр-
ве лиге одигран је прошлог ви-
кенда у нашем граду. У Хали
спортова на Стрелишту снаге
су одмерили Борац и Млади
радник, тимови који претенду-
ју на сам врх табеле. Старчев-
ци су дерби дочекали са четвр-
тог, а Пожаревљани с другог
места. Прштало је на све стра-
не, играла се суперлигашка
одбојка... На крају је победу
извојевао у овом тренутку бо-
љи тим: Борац – Млади рад-
ник 3:1, по сетовима: 16:25,
25:19, 25:23 и 25:18.

Гости, за које одбојкашки
стручњаци тврде да имају нај-
бољи тим у лиги, дошли су у
наш град као апсолутни фаво-
рити. Уосталом, то је покази-
вала и табела (пре дуела с
Борцем имали су само један
пораз). Почетак утакмице у

поене таман кад је требало...
Није било никакве дилеме.
Сет није долазио у питање.
Момци које предводи тренер
Драгољуб Стојановић су бри-
љирали. То је било вероватно
најбоље издање Борца у шам-
пионату. Са убедљивих 25:19
Старчевци су изједначили на
1:1 и показали да имају тим за
велика дела.

„Севало” је и у трећем сету.
Гости су повели с 5:1, Борац се
приближио на 4:6, а потом је у
поље Старчеваца пао један
„безвезан” ас. Тренер Стојано-
вић је одмах реаговао тајм-ау-
том и ствари су кренуле набо-
ље када је Борац у питању.
Уследили су јачи сервиси
старчевачких одбојкаша, Ми-
лић и Кнежевић су бриљирали
на мрежи... Ипак, Пожаревља-
ни су повели са 18:15, а тренер
Стојановић је одлучио да мало
одмори капитена и у игру је
увео Спасојевића. Испостави-
ло се да је то био одличан по-
тез. У неизвесној завршници
Борац је добио сет са 25:23.

Старчевци савладали
фаворита из 
Пожаревца

Следећег викенда 
дупли програм на
Стрелишту

Утакмицама једанаестог кола
прошлог викенда је наставље-
на првенствена трка за бодове
у Суперлиги Србије за одбој-
кашице. Панчевачке „лавице”
су у првом овогодишњем мечу
гостовале у Старој Пазови, где
су од домаћег Јединства изгу-
биле с 3:1, по сетовима: 25:18,
25:17, 16:25 и 25:23.

И поред тога што је тим из
Старе Пазове био фаворит и
пре почетка овог дуела и што
је Динамо играо без одличне
Иване Остојић, која је током
празничне паузе отишла у
Турску, девојке које с клупе
предводи Александар Влади-
сављев солидно су одиграле
меч, а да је било мало више
спортске среће, у Панчево су
могле да се врате макар с јед-
ним бодом.

Утакмица у Старој Пазови
имала је два потпуно разли-
чита дела. Јединство је одлич-
но „отворило” меч. Предвође-
не искусном Сањом Тривуно-
вић, која је некад носила и
дрес Динама, домаће одбојка-
шице су успеле да почетну
предност „лавица” од 4:0 брзо
анулирају и преокрену ток
утакмице у своју корист.
Освајале су „лаке” поене, ко-
ристивши све грешке девојака
из нашега града, па су без
много муке стигле до почетне
предности у сетовима.

Наставак дуела донео је још
убедљивије издање Јединства.
Домаће су повеле са 8:0, али
се Јелена Лазић и њене друга-
рице нису предавале. Динамо
је успео да се приближи на
два бода заостатка (15:13),
али за потпуни преокрет није
имао снаге. Уследила је нова
серија поена домаћих одбој-
кашица, која им је донела
мирну завршницу сета, али и
убедљиво вођство од 2:0.

Тада се чинило да ће домаће
одбојкашице лако стићи до
максималног тријумфа, пого-
тову после вођства од 5:0 у тре-
ћем сету. А онда је дошло до
потпуног преокрета на терену
Хале спортова у Старој Пазо-
ви. Динамо је заиграо као пре-
порођен, разгоропадиле су се
Александра Петровић, Јелена
Лазић и Нина Коцић, одлична
је била и Слађана Мирковић,
сјајно су играле и Милена
Спремо, Тијана Стојковић,
Николина Ашћерић, Драгана
Мирковић, а запажене су биле
и Сања Ђурђевић и Ања Вла-
дисављев. Панчевке су у тим

Заиста, Борац одавно није
деловао тако моћно. Најва-
жније је то што нада да се мо-
же стићи и до вишег ранга по-
ново тиња.

– Ово је јако важна победа
за нас. Да смо кикснули, не
бисмо имали никакве шансе
да се нађемо међу прве две
екипе на крају првенства. У
првом делу сезоне смо игра-
ли прилично слабо, а сада
смо опет отворили врата на-
дања да можемо урадити и
нешто више. Када бисмо ова-
ко играли и у наредним ме-
чевима, можда бисмо могли
и на трон. Али има времена
до краја првенства – истакао
је коректор Борца Бојан По-
знић.

Старчевци су сада на тре-
ћем месту, са 23 бода, а у на-
редна два кола ће такође
играти пред својим навија-
чима. Следећег викенда у
Халу спортова на Стрелишту
долази последњепласирани
Металац.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

тренуцима диктирале темпо
утакмице и низале поене. Фа-
воризованом Јединству су до-
зволиле да освоји само шесна-
ест поена...

Потом је уследио најзани-
мљивији део утакмице. Четвр-
ти сет је показао због чега од-
бојка спада у најлепше и најне-
извесније спортове. „Лавице”
су водиле са 7:4, Јединство је
имало предност од 16:12... На
обе стране мреже „гинуло” се
за сваку лопту и сваки поен. На
крају је више среће и концен-
трације имао искуснији тим.
Јединство је добило четврти
сет са 25:23, али да је резултат
био и другачији, то не би било
незаслужено.

потпуности је припао Пожа-
ревљанима, па се чинило да
ће гости лако однети бодове
из нашега града. Млади рад-
ник је у првом сету надвисио
Старчевце у свим елементима
и у потпуности је оправдао
улогу фаворита.

А онда је кренула „старче-
вачка машинерија”. Други сет
је „отворио” Бојан Познић
блоком „један на један”, рази-
грао се Давор Милошевић,
који је капитенски предводио
своје другове, Саша Рајковић
је „скувао” две лопте за потпу-
ну доминацију над фавори-
том... Милош Милић је био
готово непрелазан у блоку, а
Милан Зиндовић је освајао

У четвртом, последњем сету
у дербију није било никакве
дилеме. Психолошки јачи,
потпуно разиграни, играчи
Борца су решетали поље рива-
ла. Гаврилов и Милетић су би-
ли непрелазни у одбрани, није
било слабог места у старчевач-
ком тиму...

– Пре свега честитам мојим
момцима на изванредној игри.
Присуствовали смо правој су-
перлигашкој утакмици. Инси-
стирао сам на јаком сервису,
што су момци после првог сета
и спровели у дело. Идемо даље,
нећемо дозволити да нас ова
велика победа успава – рекао је
тренер старчевачког тима Дра-
гољуб Стојановић.

СТРЕЛИЧАРСКИ ТУРНИР У ВРШЦУ

ПАНЧЕВЦИ СЕ ПРОШЕТАЛИ КРОЗ „МИЛЕНИЈУМ”
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Марина 
Мађарац, 
студенткиња:
– Викенд ћу провести
одмарајући се и у кру-
гу пријатеља. Такође,
планирам да у суботу
увече одем у дворану
„Аполо” на журку.

Сандра Радовић,
медицинска 
сестра:
– С обзиром на то да у
суботу радим дневну
смену, а у недељу ноћ-
ну, петак ћу искористи-
ти за одмарање и ви-
ђање с пријатељима.

Филип 
Стојановић, 
ученик:
– За викенд ћу најверо-
ватније отићи на неку
журку, провешћу време
с девојком, а остатак
времена искористићу за
учење.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Пратња

Између два светска рата Велика касарна је, на изненађење на-

ивних, и даље остала касарна.

А када је војска из ње излазила, одговарајућа пратња се увек

подразумевала.

Некад је важила изрека да војску по терену обавезно прате

деца, керови, курве и киша.

Наша фотографија то демантује.

Осим деце, била је ту још само војна музика.

Инфантерија

Године 1875. у нашој вароши саградише велику касарну и назва-

ше је по цару Францу Јозефу.

У њу сместише војну пешадију, или по нашки – инфантерију.

„Панчевац” о томе ни реч не написа.

Јер те исте године Јован Павловић, „власник, издавалац и од-

говорни уредник” ових новина, као и Каменко Јовановић, штам-

пар њихов, царског затвора допадоше.

Циљ

После Другог светског рата Велика касарна тек 1979. године то

више није била.

Ваљда се мислило да рата неће бити, па је у њу пресељен

панчевачки архив.

А чак и ако рата опет буде, севап је ову фирму оставити где је.

Било би штета да ово лепо здање постане нечији ратни циљ.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Биће

ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „ПАНЧЕВАЦ” ИЗ ЈУЖНЕ АФРИКЕ

ЧАБА И ЖАКИ НА ОЛИМПИЈСКОМ ПУТУ
Тренинзи с Камероном ван
дер Бургом – огромно 
искуство

Другог дана нове године најбољи пли-
вач прсним стилом у нашој земљи Ча-
ба Силађи, рекордер на дистанцама од
50 и 100 метара, отпутовао је са сво-
јим тренером Себастијаном Хиглом у
Јужну Африку, где се обавља прва фа-
за припрема за Олимпијске игре у Рио
де Жанеиру.

Шеф стручног штаба Пливачког клу-
ба Тамиш и један од најбољих тренера
које је Србија икада имала одавно је
планирао пут у далеку земљу, а почет-
ком јануара су се сложиле све коцкице,
па Чаба Силађи, такође члан ПК-а Та-
миш, који је норму за Олимпијске игре
испунио одавно, има прилику да вежба
с Јужноафриканцем Камероном ван
дер Бургом, олимпијским шампионом
на 100 метара прсно у Лондону.

Како смо недавно најавили, „Панче-
вац” је у сталној вези с нашим спорти-

стима у Јужној Африци, а ексклузивно
за наш лист Себастијан Хигл преноси
утиске из те далеке земље.

– Ушли смо у последњу недељу
припрема. Чаба и Камерон раде по
истом програму, који је иначе доста
сличан нашем, што мени додатно
олакшава посао јер више могу да се
фокусирам на техничке детаље и да
максимално „користим” доступност
олимпијског шампиона у вези са
евентуалним недоумицама. То и је-
сте била сврха доласка на ове при-
преме – одржавање квалитета до-
стигнутог нивоа технике и рад на
техничким слабостима, односно нај-
више на подводном пливању, у чему
је Камерон сигурно најдоминантнији
међу врхунским пливачима прсног
стила. Услови у којима тренирамо су
феноменални од првог дана. Иако

вежбамо на висини од око 1.400 ме-
тара, Чаба се веома брзо аклиматизо-
вао и прилагодио програму. Сигуран
сам да ће му ово искуство много зна-
чити у наредном периоду припрема
и да ће кроз контролна такмичења
која му предстоје од средине марта
напредовати према зацртаном циљу
ове сезоне – јавља Себастијан Хигл.

Чланови ПК-а Тамиш у Србију сти-
жу у понедељак, 25. јануара, а прва
такмичарска провера биће Првенство
Србије крајем фебруара. Од 11. до 13.
марта Чаба ће се надметати на митин-
гу у Единбургу, затим ће почетком
априла учествовати на такмичењу у
Ајндховену, а прво велико контролно
такмичење уследиће у мају, када ће у
Лондону бити одржано Европско пр-
венство у великим базенима.

A. Живковић

ВЕЛИКИ УСПЕХ МАЛИХ КОШАРКАША ИЗ НАШЕГА ГРАДА

ПЕХАРИ У РУКАМА КЛИНАЦА ИЗ КРИС-КРОСА
На Београдском сајму је прошлог ви-
кенда одржан турнир у мини-баскету
под називом „Рајко Жижић”, на којем
се надметало 218 екипа из: Србије,
Македоније, Републике Српске, БиХ,
Црне Горе и Грчке. Част да добије ве-
лики прелазни пехар Кошаркашког
савеза Србије, у јакој конкуренцији,
имала је екипа КК-а Крис-крос из на-
шега града.

Према речима Радета Георгијев-
ског, председника удружења „Мини-
баскет Србија”, све екипе учеснице су
победници, али играма, квалитетом и
препознатљивом школом кошарке из-
двојио се клуб из Панчева. Малишани-
ма су награде уручили већ поменути
Раде Георгијевски, као и Александар
Смиљанић.

Колико је овај турнир значајан и је-
динствен у свету, показује и чињеница
да су га испратили челници национал-
ног савеза, трофејни тренери и значај-
на имена наше кошарке, као што су:
Божидар Маљковић, професор Влади-
мир Копривица, Дејан Томашевић,
Александар Смиљанић, Братислав
Ђорђевић и многи други.

У оквиру турнира је одржан и семи-
нар за тренере под називом „Од мини-
баскета до кошарке”. На њему је један
од учесника био и оснивач КК-а Крис-
-крос Владимир Илић, који је говорио
на тему „Тренинг дечака узраста од де-
сет година”. Клинци из нашега града
били су одлични демонстратори...

КК Крис-крос је на овом прелепом
кошаркашком скупу имао и женску
екипу. Девојчице су се лепо предста-
виле у мечевима против вршњакиња
из Старе Пазове и КК-а Арт-баскет из
Београда.

Да је Крис-крос клуб који веома во-
ди рачуна о млађим категоријама,
одавно је познато, а како би наставио
тренд развоја младих талената, две се-
лекције тог клуба су крајем прошле го-
дине, тачније од 26. до 30. децембра,
учествовале на „Божићном турниру” у
Грчкој, који су организовали тамошњи
клубови Халкидонас и Неас Раиде-
стос. 

Панчевци су били сјајни и у конку-
ренцији пионира, али и у мини-баскету,

па су се у свој град вратили с победнич-
ким пехарима. 

– Наш боравак у Грчкој обележиле
су спортске борбе на терену, добра ат-
мосфера, лепо дружење, али и обила-
зак културно-историјских споменика
у Солуну. Домаћини су се показали
као одлични организатори. Тако се на-
ставило традиционално пријатељство
нашег колектива с клубовима из Грч-
ке, које траје већ 24 године – рекао је
Владимир Илић.

За бројне чланове КК-а Крис-крос
нема одмора. Све селекције су у пуном
погону, а сениорски састав се припре-
ма за наставак првенствене трке у Пр-
вој српској лиги.

A. Ж.

Чаба и Камерон


