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Активисти, као и неки 
пацијенти и лекари траже
хитну легализацију 
конопље у медицини

„Србија је тешко болесна
и ако ускоро нешто не
променимо, постаћемо
земља зомбија”, поручују
они

Доктор Милан Савић, директор бео-
градске болнице „Свети Сава” и пот-
председник удружења „Лекализација
Србије”, прошле недеље је министру
здравља Златибору Лончару предао
захтев за легализацију канабиса у ме-
дицини. И док се многи, нарочито хи-
љаде пацијената што у тој биљци виде
спас, надају да ће иницијатива уроди-
ти плодом, неки и даље сумњичаво вр-
те главама на помен да би Србија мо-
гла кренути стопама дванаест земаља
Европске уније и још приближно то-
лико широм света које канабис, осим
као дрогу, третирају и као лек.

Удружење „Лекализација Србије”,
које је покретач иницијативе, верује
да ће политичари схватити њен зна-
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чај и да ће у Народној скупштини
сви заједно, и власт и опозиција, из-
гласати измене Закона о психоак-
тивним супстанцама.

Од НАТО бомби 

до епидемије канцера
Прошло је 15 година од удара „НАТО
анђела”, када су на ову земљу изруче-
не тоне отрова. Период инкубације је

истекао, а Србију тренутно потреса
„епидемија” малигних и неуродеге-
неративних болести.

– Кад је о овоме реч, политичари
морају да забораве на страначке поде-
ле и рејтинге и да стану на страну обо-
лелих грађана. Немају чега да се пла-
ше, нико не жели да од Србије прави
Холандију, туристичку меку за кори-
снике лаких дрога, већ земљу у којој
ће људи моћи да се лече без ризика да
их неко због тога хапси – каже Анто-
није Ковачевић, председник удруже-
ња „Лекализација Србије”.

Тврдње да је ово покушај увођења
дрога на мала врата он назива „бе-
смисленим” и додаје да су оболели
тренутно принуђени да уље канабиса
траже на црном тржишту, где је ње-
гова цена висока (чак до 600 евра за
10 милилитара), а квалитет сумњив.
Објашњава да су „очајни и често у
трци с временом, људи изложени
свакодневним преварама, а то се мо-
же спречити једино легализацијом”.

– Хитно морамо срушити тај табу
о канабису, јер људи умиру, а зва-

Учење уз игру и
природне материјале
» страна 8

нична медицина нема решења. При-
метно је да се нешто мења, покреће
с мртве тачке, људи имају пуно раз-
умевања за нашу иницијативу, а то
је, нажалост, последица чињенице
да скоро да нема породице у којој
бар један члан није оболео од неке
смртоносне болести – закључује Ко-
вачевић.

Западна медицина је јалова
Међу онима који су се лично увери-
ли у дејство канабиса јесте и др Пре-
драг Николић, клинички фармако-
лог из Београда. Њему је пре нешто

ТЕМА НЕДЕЉЕ: КАНАБИС – ОД ОЗЛОГЛАШЕНЕ ДРОГЕ ДО РЕВОЛУЦИОНАРНОГ ЛЕКА

Рушење табу теме или глас за фармацеутску индустрију?

ТТРРААГГООММ  РРААЗЗВВИИJJЕЕННИИХХ  ЗЗЕЕММААЉЉАА

Приликом подношења захтева др Милан Савић је изјавио да је то ура-

дио после дужег прикупљања података и након што се уверио да је у

многим земљама ЕУ, као и у САД, Канади и Израелу, медицинска упо-

треба канабиса легализована и доступна пацијентима.

– Постоје озбиљна истраживања која говоре да канабисово уље пома-

же при лечењу више болести и да има терапијска дејства – антиканцер-

ска, антиконвулзивна, неуропротективна, имуносупресивна, антиинфла-

маторна и тако даље. У Србији се овај лек већ набавља на црном тржи-

шту, без контроле државе и надзора лекара. Кад ова биљка има лекови-

та дејства, зашто је не би легално и по много повољнијим ценама користи-

ли пацијенти? – каже др Милан Савић.

УУ  ННЕЕДДЕЕЉЉУУ  ТТРРИИББИИННАА

УУ  „„ААППООЛЛУУ””

Трибина под називом „Легализа-

ција канабиса у медицинске сврхе”

биће одржана у „Аполу” у недељу,

1. марта, од 19 сати. Учествоваће

председник удружења „Лекализа-

ција Србије” Антоније Ковачевић,

клинички фармаколог др Предраг

Николић, сликарка Биљана Цин-

царевић, један од аутора Закона о

психоактивним и контролисаним

супстанцама Младен Николић и

адвокат Ђуро Цепић.

Организатор трибине је „Лека-

лизација Србије”, а модератор

Мирјана Томић, генерални секре-

тар тог удружења. 

Долазак – обавезан!

више од годину и по дана откривен
тежак и редак карцином трбушне и
плућне марамице. Прогнозе лекара
су биле црне, давали су му само шест
месеци живота.

» Наставак на страни 10

ЗАТИШЈЕ ПРЕД БУРУ
Одједном се скоро

све умирило.

Утихнула 

је опозиција, 

ћуте наши 

кредитори,

ћуте 

петрохемичари,

ћути железара.

Не јавља 

се више ни 

Колинда, 

ни Бушар, 

ни Строс-Кан, 

па чак ни 

Вук Јеремић.

О Јелени 

Карлеуши 

да и не говоримо.

И тамишка 

вода се нешто 

нагло примирила.

Дакле, сва

је прилика да

нас чека бурно

пролеће.



социјално најугроженије, бесплатну
струју за најсиромашније, зауста-
вљање приватизације националних
добара, укидање пореза на станове...

Од свега тога Европска унија је то-
ком преговора с Грчком прихватила
само захтеве да се назив „Тројка”
(како су се до сада звали представ-
ници највећих повериоца Грчке –
Међународни монетарни фонд,
Европска банка и Европска комиси-
ја) промени у „институције”, да се
меморандум о условима за новчану
помоћ Грчкој убудуће зове споразум,
а да се повериоци преименују у
партнере. Све остало је исто као и
пре. Новој грчкој влади дат је рок од
четири месеца да смањи буџетски
дефицит тако што ће спровести пра-
веднију пореску политику и интен-
зивирати борбу против оних који не
измирују своје пореске обавезе. У су-
протном, неће бити новчане помоћи.  

Руку на срце, заборављање обећа-
ња датих током предизборне кампа-
ње није само грчка специфичност.
Представници владајуће коалиције у
Србији још увек понављају да никада
неће признати Косово, иако је наша
садашња власт низом поступака ин-
директно потврдила државност не-
кадашње јужне српске покрајине.

На пример, Александар Вучић не-
давно је као нашу велику победу
представио то што ће у судовима на
северу Косова судити српске судије.
Оно што није рекао је да ће они по-
лагати заклетву пред председницом
Косова и радити по законима те др-
жаве, а не Србије!

М. Г.

Атерирање, и то болно
У извештају организације „Амнести интернешенел” о стању људских

права у свету у 2014, објављеном ових дана, помиње се ситуација и у на-

шој држави. Наведени су неки позитивни моменти, попут подизања оп-

тужнице против осумњичених за убиство Славка Ћурувије, као и наста-

вљања истраге у случајевима убиства новинара Даде Вујасиновић и Ми-

лана Пантићa, али свеукупно гледано – црно нам је пред очима. Tаквим

оценама се, барем, нисмо изненадили.

Нормално је да нас они што нас посматрају са стране боље виде од нас

самих; свака одрасла особа се у то сигурно уверила на личном примеру.

Зато брине закључак ове еминентне екипе да је „Влада појачала прити-

сак на медије”. Између осталог, у том контексту помињу се обарање сај-

та „Пешчаника” и информативни разговори у полицији обављени с кри-

тичарима реакције државе током поплава.

Такође, наводи се да поновљени напади на припаднике ЛГБТ попула-

ције нису добро истражени и процесуирани, као и да су мета напада, по-

сле фудбалске утакмице између Србије и Албаније, били објекти у вла-

сништву Албанаца. То су, да подсетимо, наше комшије и суграђани.

Ипак, хит извештаја (у избору потписника ових редова) јесте чињени-

ца да је 19.000 власница и власника нашег пасоша у првих десет месе-

ци прошле године тражило азил у земљама ЕУ. Ако се такав тренд на-

ставио, математика каже да је током 2014. године око 23.000 грађана

ове земље пожелело да се исели из ње, и то само у ЕУ, да не „бројимо”

несуђене „Американце”, „Аустралијанце”..., као ни оне што су испошто-

вали процедуру за добијање иних пасоша и „зарадили” их.

Број од 23.000 људи казује нам да је, на пример, комплетно становни-

штво Глогоња, Јабуке, Брестовца, Омољице и Иванова током претходне

године изгубило стрпљење у вези са чекањем на редован улазак Србије

у ЕУ, да се тим људима жури, па су направили конкретне кораке.

Колико се жури напредњацима и маленом остатку српске власти?

**  ** **
Чланови екипе поменуте у претходној реченици морају да измисле но-

ву државничку тактику: прича да Србија жели да ствара изванредне од-

носе са Западом, при чему не жели да квари исте такве, кажу они, већ

постигнуте, с Русијом – више не може да пролази. Да је опредељење нео-

пходно, стављено им је до знања врло јасно, и с једне и с друге од те две

стране.

Кренимо од „православне браће” Руса: на тамошњој телевизији у ви-

ше наврата су емитовани ставови који говоре о томе да Србија жели да

седи на две столице, да шаље конфузне поруке и да мора да се одлучи

којим путем ће наставити.

С друге стране, амерички државни секретар Џим Кери је у Сенату нај-

моћније земље света, одговарајући на питања сенатора и набрајајући

државе које су на „линији ватре” у односима Вашингтона и Москве – по-

менуо и Србију. Неки високи амерички званичници су истом приликом

говорили о томе да Руси имају велики, никад већи утицај у нашој земљи,

те да они „купују медије, плаћају државне службенике или застрашују

оне које не могу да потплате”.

ЕУ, засад, „плива” између ова два опречна става: сигнале охрабрења

емитују и Мајкл Девенпорт, шеф Делегације ЕУ у Србији, и Дејвид Ме-

калистер, известилац Европског парламента за нашу земљу.

Ипак, бојимо се да србијански ход по жици неће моћи још дуго да тра-

је: ако наша власт настави са оваквом дипломатијом, држава ће се стр-

мекнути са сајле по којој покушава да балансира. И нећемо безболно

атерирати, јер је дно далеко, и не назире се.

Бездан, класични.

Наиме, још се фарба на том здању
није честито ни осушила, а делови
фасаде већ увелико отпадају. На-
спрам ње – још једна дивота. Крпе-
тине које висе са панчевачког Ска-
дра на Бојани – чувене „Пануке”, чи-
ја ће „градња” вероватно надживети
многе од нас.

Д. М.

Предизборно
фолирање нације

Министри финансија Европске уни-
је ових дана су одобрили захтев Грч-
ке да та земља још четири месеца
добија финансијску помоћ из Евро-
пе. Ова вест је одагнала мрачне
прогнозе да ће Грчка на лето банкро-
тирати, а да ће бројни Грци у страху
од неизвесне будућности почети ма-
совно да опседају тамошње банке и
подижу своје улоге.

Иако су грчки премијер Алексис
Ципрас и његови најближи сарадни-
ци одлуку Европске уније окаракте-
рисали као своју велику победу у
Грчкој, према извештајима у меди-
јима, много је оних који сматрају да
су их нови премијер и његова влада
издали и напрасно заборавили оно
што су им говорили током предиз-
борне кампање.

Подсећамо, Ципрас и Сириза су
обећавали Грцима план за запошља-
вање 300.000 младих људи, подиза-
ње минималца с 580 на 751 евро, по-
новно запошљавање отпуштених
радника из државних служби, отпис
дугова и њихово репрограмирање за

Канделабри, 
крпе и фасаде

Ако се по центру град познаје, онда
Панчевци немају баш много разлога за
локалпатриотски понос. Поред тога
што су се пешачке зоне претвориле у
главне коловозе с паркинзима (о чему
је било речи у претпрошлом броју), по-
ловина сијалица у парку не ради, а од
канти су остале тек пробушене жичане
икебане. Никоме не смета ни то што
деца из центра латиницу и ћирилицу
уче читајући скаредне графите по гра-
ђевинама, међу којима предњачи онај:
„К...ц  свакој дрољи”, на згради Трезо-
ра, тик уз „Змај Јовину школу”!

Списку лепота можемо додати и
ново лице бившег хотела „Слобода”.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Бациш му коску и бесплатно грејање, а њему лепо... ко да је богатун у јулу. 

Градски парк, човек, пардон, кер, лешкари ту свакодневно

Снимио Никола Стоилковић
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 26. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

• Када сам чуо да је он садиста, нисам се изненадио. Баш је лик
до бола! 
• Жене много слабије подносе алкохол од мушкараца. Моја ком-
шиница већ после прве литре падне под сто. 
• Народ не би лајао против власти да не води пасји живот. 
• Док вођа говори сви ћуте и мудро климају главом. 

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СВАКОГ ДАНА, У СВАКОМ ПОГЛЕДУ, 

СВЕ ВИШЕ НАПРЕДУЈЕМО. ЗАТО СМО ТУ ГДЕ ЈЕСМО!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Заоставштина
Милорада 
Михаиловића 
подразумева преко
2.000 слика и других
уметнина

Спомен-соба, 
галерија, нова 
„Електрика” и 
простор за 
резиденцијални 
боравак

У Градској управи је у среду,
25. фебруара, свечано потпи-
сан уговор између Фондације
академика Милорада Бате
Михаиловића и Града Панче-
ва захваљујући којем ће Пан-
чево добити Галерију Милора-
да Бате Михаиловића у Улици
Жарка Зрењанина 1. Потписа-
ли су га градоначелник Пан-
чева Павле Раданов и Немања
Смичиклас, управитељ Фон-

ПОТПИСАН УГОВОР ИЗМЕЂУ ГРАДА И ФОНДАЦИЈЕ ВЕЛИКОГ СЛИКАРА

ОТВАРА СЕ ГАЛЕРИЈА БАТЕ МИХАИЛОВИЋА

Четвртак, 26. фебруар 2015.
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која ће се активно бавити изу-
чавањем, обрадом, излагањем
и интерпретацијом дела Ми-
лорада Бате Михаиловића и
његових савременика, као и
аутора млађе генерације.

– Отварање ове галерије у
Панчеву је велика част за Бату
Михаиловића и први пут по
његовој смрти те слике ће би-
ти изложене. Батина заостав-
штина је веома велика, подра-
зумева преко 2.000 слика и
других уметничких дела, и
свиме тиме ће у наредних два-
десет година, а надам се и ду-
же, располагати Град Панчево
– рекао је Немања Смичиклас.

Предвиђено је да у једном
делу будуће галерије буде Спо-
мен-соба Бате Михаиловића,
која ће бити сачињена од лич-
них предмета уметника, арте-

факата и његових слика, да
други део буде коришћен за
дела овог сликара, али и дру-
гих уметника, а да у посебном
одељку буде опремљен про-
стор за резиденцијални бора-
вак стваралаца са стране.

– Културни центар је изгу-
био две галерије – „Двориште”
и „Електрику”, а Батина жеља
је и била да простор у којем ће
бити његове слике, буде отво-
рен за младе ствараоце. На тај
начин ће бити испоштоване и
жеља нашег уметника и жеља
Културног центра Панчева –
изјавила је Јасмина Вечански,
чланица Градског већа заду-
жена за културу.

Градоначелник Панчева
Павле Раданов обећао је да ће
заоставштина Бате Михаило-
вића бити добро чувана.

– Од непроцењивог је зна-
чаја за град Панчево то што
ћемо имати једну такву гале-
рију и такав садржај у њој –
казао је Раданов.

Он је подсетио да је иници-
јатива за оснивање легата Ба-
те Михаиловића покренута
још 1991. године, тако да ово
потписивање уговора има по-
себну тежину.

Јасмина Вечански није
могла да прецизира када ће
галерија бити отворена. Ре-
кла је да предстоји скуп-
штинско заседање на којем
ће тај простор бити дат Кул-
турном центру на управља-
ње, да би потом биле распи-
сане јавне набавке за ситне
адаптације и опремање про-
стора.

Д. Младеновић

У дворишту Пољопривредне
школе „Јосиф Панчић” у неде-
љу, 1. марта, још једном ће се
окупити љубитељи расне жи-
вине и птица и представиће
оно најбоље што се може виде-
ти и купити у нашој земљи.

Жеља Друштва одгајивача
расне живине, голубова, ку-
нића и птица из нашег града
јесте да овог пута посебну па-
жњу посвете голубу прелета-

чу. Као и до сада, посетиоци
ће видети и најбоље пример-
ке панчевачког голуба, а неће
изостати ни позната берза.
Манифестација почиње у ра-
ним јутарњим часовима и
трајаће до 15 сати, а органи-
затори напомињу да законом
заштићене птице и друге жи-
вотиње неће моћи да се унесу
на изложбу.

С. Д.

ИЗЛОЖБА РАСНЕ ЖИВИНЕ, ГОЛУБОВА,
КУНИЋА И ПТИЦА 

Прелетачи у фокусу

Задовољни постигнутим договором

ПОКЛАЊАМО УЛАЗНИЦЕ

„Фрајле” у акцији

Чланови удружења „На пола
пута” и представници групе
за самозаступање одржаће у
петак, 27. фебруара, трибину
под називом „Самозаступа-
ње – хајде да пробамо то!” у
сали на деветом спрату Град-
ске управе. На скупу који по-
чиње у 13 сати младе особе
са интелектуалним тешкоћа-

ма представиће рад групе за
самозаступање и упознаће
присутне с појмом самоза-
ступања. Чланови удружења
„На пола пута” позивају све
грађане који имају потребу
да се активно укључе у дру-
штвени живот заједнице осо-
ба са инвалидитетом да дођу
и на трибину. И. П.

ТРИБИНА УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Представљање групе
за самозаступање

Поводом Дана жена наред-
ног понедељка, 9. марта, од
20 сати, у дворани Културног
центра биће приређен кон-
церт бенда „Фрајле”. Репер-
тоар ће чинити досадашњи
хитови, обраде и песме који-
ма ће бити промовисан њи-
хов албум „А страна љубави”.

„Панчевац”, у сарадњи са
организаторима концерта,
поклања четири карте читао-
цима. Двоје наших најбржих
суграђана који у петак, 27.

фебруара, у 11 сати, пошаљу
следећи СМС – латинично
слово П (размак) концерт –
на број 1201, добиће по две
карте за овај догађај. Бруто
цена СМС-а износи: у мт:с
мрежи 38,64 динара, у Теле-
нор мрежи 39,60 динара, а у
ВИП мрежи 36 динара.

Срећне добитнике позва-
ћемо истог дана, а карте ће
моћи да подигну у „Панчев-
цу”. Добар провод!

Д. М.

Новац за пету терапију на очи-
ма за четворогодишњу Драгану
Раданов прикупљен је у неко-
лико акција које су организо-
вали наши суграђани и јавна
предузећа. Породица Раданов
боравила је од 9. до 18. фебру-
ара у Новом Саду и мала Дра-
гана је свакодневно одлазила у
специјализовану руску клини-
ку на третман, који обухвата
пет врста стимулација очију.
Наша мала суграђанка опери-
сана је у Русији крајем 2013.
године, када јој је интервенци-
јом заустављен раст диоптрије.
Од тада она мора на три месе-
ца да одлази на специјалне
третмане на очима, како јој се
вид не би погоршао. Након по-
следње терапије резултати су
више него добри.

– Пре операције Драгана је
видела само шест одсто на оба
ока. Сада се тај проценат попео
на педесет. Толико види с нао-
чарима. Побољшања има и у

односу на терапију коју смо
обавили у новембру прошле го-
дине. Лекари су оптимистични
и кажу да она може потпуно да
се излечи, али то мора да иде
постепено – објашњава Драга-

нина мајка Мирјана и додаје
да је следећа терапија заказана
за 5. мај.

Сваки третман кошта око
60.000 динара, а породици Ра-
данов је неопходно још око

20.000 за изнајмљивање стана
и боравак у Новом Саду. Роди-
тељи мале Драгане су незапо-
слени, те не могу обезбедити
толики новац за лечење ћерке.
Ипак, захваљујући нашим су-
грађанима и јавним предузе-
ћима, који пред сваку терапи-
ју организују акције, Драгана
је до сада успела да оде на
свих пет третмана. Мајка
Мирјана захваљује свим поје-
динцима и предузећима који
су помогли у прикупљању
средстава.

Новац за следећи третман
већ се сакупља. Акцији се
придружио и кафе-клуб „Ђар-
дино”, где ће у четвртак, 26.
фебруара, од 22 сата, бити
приређена хуманитарна свир-
ка, која је била заказана за
прошли викенд. Организатор
позива суграђане да дођу у
што већем броју и тако помог-
ну Драгани.

И. П.

МАЛА ДРАГАНА СЕ ВРАТИЛА СА ПЕТЕ ТЕРАПИЈЕ

Излечење могуће уз третмане

На квалификационом такми-
чењу у беседништву у знак се-
ћања на др Зорана Ђинђића,
првог демократског премије-
ра Србије, које је одржано у
недељу, 22. фебруара, у пре-
пуној сали Изабинског про-
стора Културног центра, побе-
дила је ученица Тамара Фохт.

Овогодишње такмичење,
које су организовали Клуб Де-

мократске омладине и Фонда-
ција „Др Зоран Ђинђић”, било
је на тему: „Живот је оно што
од њега направимо. И Србија
је оно што од ње направимо”.

Оцењујући наступ шест уче-
сника, петочлани жири је као
најбољу прогласио Тамарину
беседу под називом „Моја по-
рука”.

З. Сп.

БЕСЕДЕ У ЗОРАНОВУ ЧАСТ

Победница Тамара Фохт

Сестре Раданов: Драгана (десно) спремна за следећу интервенцију

„Биће испоштоване 
и жеља нашег
уметника и жеља
Културног центра
Панчева”, каже 
Јасмина Вечански,
чланица Градског 
већа задужена 
за културу.

дације академика Милорада
Бате Михаиловића.

Наведена галерија ће на на-
редном скупштинском засе-
дању бити предата на упра-
вљање Културном центру
Панчева, а замишљена је као
савремена градска галерија

Један од ретких спортских
колектива из нашега града
који крупним корацима гра-
бе напред сигурно је ФК
„Динамо”. Челници попу-
ларног „брзог воза” ове зиме
раде пуном паром, па је
Градски стадион био право
градилиште.

У среду, 25. фебруара, у по-
сети „Динаму” била је и деле-
гација Фудбалског савеза Вој-
водине, коју је предводио
председник Драган Симовић.

– За 13. март планирамо
свечано отварање потпуно
реновираног стадиона, а да-
нас су челници ФСВ-а до-
шли у посету и дали нам по-

дршку за даљи рад. Свлачио-
нице су урађене по стандар-
дима УЕФА, наткривамо
трибину, ради се на аутомат-
ском заливању терена, рено-
вира се ресторан. „Брзи воз”
граби напред – рекао је Јо-
ван Радојковић, председник
ФК-а „Динамо”.

Упоредо са изградњом ин-
фраструктуре први тим се
припрема за пролећни део
сезоне у Српској лиги „Војво-
дина”. Јуче (у среду) одигра-
на је контролна утакмица из-
међу „Динама” и „Смедере-
ва”, која је завршена са 1 : 1.
Гол за Панчевце постигао је
Славен Јуриша. А. Ж.

ЧЕЛНИЦИ ФСВ-а ПОСЕТИЛИ НАШ ГРАД

ФК „Динамо” – 
понос Војводине



Демократска странка Србије
предвидела је низ акција како
би указала на потребу очувања
ћирилице – најавио је Влади-
мир Деља, председник Град-
ског одбора те партије, на кон-
ференцији за новинаре одржа-
ној у среду, 25. фебруара.

– Данас се практично до-
бровољно у Србији одступа од
употребе ћирилице, а она се
све мање користи у медијима.
Поред летака које смо при-
премили, ДСС ће ове недеље
симболично додељивати и за-
хвалнице оним предузећима
и установама који називе сво-

јих фирми имају на ћирилици
– рекао је Деља.

Он је и најавио да ће та
странка, заједно са „Двери-
ма”, у Панчеву ускоро органи-
зовати промоцију тог новог
патриотског блока.

Одговарајући на питање но-
винара о промени на челу ЈКП
„Грејања”, Деља је рекао да је
странка задовољна како је њи-
хов досадашњи директор во-
дио ту фирму, да је „од минуса
и дуга направио плус” и да је
то предузеће које је „већ две
године сопственим средстви-
ма успело да спроводи и неке
инвестиције”. Према његовим
речима, Миодраг Лазић, ди-
ректор „Грејања”, још пре
шест месеци изразио је жељу
да се повуче с те функције, а
њу ће сада преузети СНС.

Унутарстраначки избори за
органе Српске напредне
странке биће одржани у на-
шем граду почевши од мар-
та, а окончаће се најкасније
до маја, рекао је Жељко Су-
шец, народни посланик и
повереник СНС-а, на кон-
ференцији за новинаре одр-
жаној у среду, 25. фебруара.

– Ово повереништво траје
већ три године и ми смо
спремно дочекали овај по-
сао. Имамо преко 15.000
чланова у Панчеву, очекује-
мо да ће на изборе изаћи се-
дам-осам хиљада, а најпре
ће се бирати 19 председни-
ка месних одбора, који ће
потом заједно с још 167 де-
легата на изборној скупшти-
ни изабрати председника
Градског одбора. Након тога
биће конституисани и сви
други органи унутар стран-
ке – рекао је Сушец.

Према његовим речима,
овај демократски поступак
су најбољи одговор свима
онима који су причали о по-
стојању струја унутар парти-
је и доказ о хармонији која
влада у Градском одбору
СНС-а. За сада једини кан-
дидат за председника Одбо-
ра је Жељко Сушец, а Сло-
бодан Овука и Саша Павлов
су овом приликом негирали
да ће се и они кандидовати
за ову функцију, као и то да
ће подржати Сушеца.

Одговарајући на питања
новинара, Сушец је потвр-
дио да ће СНС за новог ди-
ректора „Грејања” већ на
следећој седници Скупшти-
не кандидовати Сандру Бо-
жић, досадашњу председни-
цу Надзорног одбора у тој
фирми. Према његовим ре-
чима, СНС ће тражити и „да
се преиспита реалност по-
стојеће цене грејања”, као и
„она заплена станова нере-
довним платишама за дуго-
ве са енормним каматама”,
а грађани не би требало да
очекују ново поскупљење
ове услуге.

На оптужбе које је на кон-
ференцији за новинаре Срп-
ске радикалне странке изне-
ла њихова дојучерашња од-
борница Смиљана Гламоча-
нин Варга, Сушец није же-
лео шире да одговара, при-
мећујући да „ако појединац
стави свој лични интерес ис-
пред интереса грађана, сло-
бодно може да изађе из
СНС-а”. Он се и запитао „ка-
ква је то политичка личност
и каквог опредељења”, када
је, после СДПС-а, 2012. го-
дине прешла у СНС, а сада у
СРС, „која још увек живи у
оквирима мрачних деведе-
сетих година”. Што се лич-
них увреда тиче, Сушец је
рекао да ће све то препусти-
ти надлежним истражним и
правосудним органима.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 26. фебруар 2015.
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Радикали добили 
одборника и постали 
парламентарна
странка

Зашто је Смиљана
Гламочанин Варга
добила две кривичне
тужбе

Српска радикална странка
биће поново заступљена у
панчевачком парламенту, јер
је Смиљана Гламочанин Вар-
га, досадашња одборница
Српске напредне странке, од-
лучила да пређе у СРС – обе-
лодањено је на конференцији
за новинаре одржаној у уто-
рак, 24. фебруара. Она је, пре-
ма речима Петра Јојића,
председника Окружног одбо-
ра СРС-а, истовремено иза-
брана и за потпредседника
тог одбора за јужни Банат.

– Парадоксално је, застра-
шујуће и срамота да је Скуп-
штина града Мајкла Девен-
порта, шефа делегације
Европске уније у Србији, чо-
века који је правдао бомбар-
довање и НАТО агресију, у ок-
тобру прогласила за почасног
грађанина нашег града. Тада
сам ја дефинитивно напусти-
ла СНС, иако сам и раније
имала много примедби у
оквиру самог одбора ове
странке – рекла је Смиљана
Гламочанин Варга, објашња-
вајући мотиве за свој прела-
зак у СРС.

– Због истине коју сам пи-
сала на свом „Фејсбук” про-
филу о страначком и рођач-
ком запошљавању у Градској
управи и јавним комуналним
предузећима и установама,
као и због критика бахатог по-
нашања локалних моћника, ја
лично и моја породица били

пружника, чланова породица,
кумова и пријатеља поједи-
них функционера СНС-а, ме-
ђу којима је посебно апостро-
фирала Жељка Сушеца, Јова-
на Лазарова и Предрага Жив-
ковића. Само у АТП-у напред-
њаци су за годину дана, према
њеним речима, запослили 74
члана СНС-а, а слично је и у

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

ГУШЕЊЕ У ВЛАДАВИНИ НАЈГОРИХ
смо изложени претњама од
стране руководства СНС-а, а
посебно од Жељка Сушеца,
народног посланика и пове-
реника ове странке. Пошто
нисам подлегла тим претња-
ма и наставила да обавешта-
вам Панчевце како се буџет
града троши и арчи, уследиле
су тужбе с његове стране, по-

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Сандра Божић нова
директорка „Грејања”?

Страну припремио

Зоран
Спремо

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

У чијем интересу 
ради „Грејање”?

Због високих рачуна за да-
љинско грејање у Панчеву,
Покрет „Двери” је најавио
да ће у најскорије време ор-
ганизовати округли сто о
овом проблему, јер је посто-
јећи „начин обрачуна нело-
гичан и неисправан”. Циљ
Покрета је да на тај начин
започне кампању и „изврши
притисак на градску власт
да не дође до ових крајње
необјективних поскупље-

ња”, рекао је Слободан Ди-
мовић, секретар Управе ру-
ководства Покрета „Двери”,
на конференцији за новина-
ре одржаној у четвртак, 19.
фебруара.

– Сведоци смо да већ де-
ценијама сви на власти обе-
ћавају боље време и виши
стандард грађана. Примећу-
јемо, међутим, да и одбор-
ници које смо бирали у
Панчеву, када дођу у скуп-
штинске клупе, раде само у
корист своје странке и сво-
јих страначких колега. Ко-
ристе јавна предузећа за за-
пошљавање пријатеља и

родбине и узимају онолико
колико им треба. Јавно ко-
мунално предузеће „Греја-
ње” је основано као непро-
фитна фирма и сваке годи-
не бележи велике приходе, а
то га не спречава да и даље
подиже цене – рекао је Ми-
лутин Илић, члан панчевач-
ког повереништва овог по-
крета.

Као илустрацију своје
тврдње Илић је показао ра-

чуне за грејање једног стана
површине 56 квадрата, за
који су власници 2010. годи-
не морали да издвоје 3.480
динара, а за исту грејну по-
вршину су овог јануара мо-
рали да плате више од 5.500.
Штавише, по обавештењу из
„Грејања”, та иста услуга ће
следећег јануара коштати
чак 13.380 динара! Он је ре-
као да нико у Панчеву ко
живи поштено од свог рада
неће моћи то да плати.

Истовремено, „Двери” су
најавиле да је у току реги-
стровање тог покрета као
политичке организације.

се може оно што се вама не
може”.

Градски одбор СНС-а је „од
почетка одбијао све њене па-
триотске предлоге”, подвукла
је Смиљана, почев од тога да
за пензионере буде бесплатан
јавни превоз и да се самохра-
ним родитељима умање рачу-
ни овдашњих јавних комунал-

зиви на саслушања у полици-
ји и тужилаштву – наставила
је да објашњава ова одборни-
ца и то назвала притиском и
на њу и на правосуђе.

Према њеним речима, пр-
ву тужбу за увреду је добила
због тога што је на „Фејсбуку”
објавила фотографију Суше-
цовог непрописно паркира-
ног аутомобила у пешачкој
зони испред Основне школе
„Јован Јовановић Змај” и на-
писала да је то „глупо и баха-
то”, поготово што „то чини
народни посланик”, који као
да грађанима показује „мени

них предузећа, па све до тога
да се Штросмајерова улица
преименује у улицу хероине
Дијане Будисављевић. Она је
то прокоментарисала тиме да
је такав предлог Жељко Су-
шец одбио „вероватно зато
што је он Хрват” и због тога је
добила другу тужбу, овог пута
за „повреду угледа због расне,
верске, националне или друге
припадности”, као да је „бити
Хрват увреда” и као да се „он
стиди тога”.

Смиљана Гламочанин Вар-
га је овом приликом опширно
говорила и о запошљавању су-

„Хигијени” и свим осталим
комуналним предузећима.

– Закон о забрани запошља-
вања у јавном сектору не важи
за миљенике СНС-а, а за оста-
ле Панчевце посла нема. Ова
странка је изневерила и мене
и грађане које је обманула
предизборним обећањима.
Много помпе, нула резултата
– закључила је Смиљана Гла-
мочанин Варга и додала да се
„држава гуши у владавини
најгорих”, као и да су ванред-
ни избори на свим нивоима
једино решење за спас од „оп-
ште пропасти”.

Нова одборница СРС-а: Закон о забрани запошљавања у јавном сектору не важи за 
миљенике СНС-а, а за остале Панчевце посла нема

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ”

Ништа без правих реформи
Годишњица оснивања Покрета
„Доста је било – Рестарт” обе-
лежена је у среду, 25. фебруара.
На прошлогодишњим мартов-
ским парламентарним избори-
ма ово политичко удружење
грађана је освојило 2,1 одсто
гласова, а у Панчеву 2,91.

Тим поводом, чланови По-
крета су оценили да је „по-
стигнут одличан резултат, с
обзиром на медијски мрак ко-
ји влада на националним фре-
квенцијама”. Захваљујући до-
бром програму, сматрају чла-
нови, њихове идеје добијају

све већу подршку, а захваљу-
јући залагањима за „праве ре-
форме” и идеје о
укидању партиј-
ског запошљава-
ња, „способни
људи се све више
укључују у рад”.

„Наша жеља је
да се уштеде не
врше преко леђа
пензионера и
радника већ та-
мо где је то много лакше и
безболније, а то је укидањем
измишљених радних места,

укидањем тајних дилова из-
међу партијских врхова и

п р и в а т н и х
фирми, који-
ма се црпе па-
ре из буџета,
као и спреча-
вањем слич-
них малверза-
ција. Ми же-
лимо да се ви-
ше ни један је-
дини динар не

потроши на крајње глупаве и
непотребне пројекте, као што
је прављење стоног фудбала у

природној величини у Јабуци.
Мислимо да је то увреда за
здрав разум људи у Панчеву и
колико год та средства била
мала, могла су се сигурно бо-
ље искористити”, наводи се у
саопштењу овог Покрета.

У Панчеву је у току форми-
рање окружног и градског од-
бора, а оно што у овом удру-
жењу желе јесте да грађанима
омогуће да „виде где се троши
сваки динар”, као и да влада-
вина јавним службама у на-
шем граду буде „максимално
транспарентна”.

Поводом 21. фебруара, дату-
ма када се обележава Међуна-
родни дан матерњег језика,
Демократска странка је упу-
тила честитку свим представ-
ницима националних мањи-
на. За ову странку, пише у са-
општењу издатом тим пово-
дом, „разноврсност језика
представља богатство које се
мора сачувати”.

У систему образовања, сма-
трају демократе, пре свега се
мора радити „на решавању
проблема уџбеника”. А кроз
дијалог с представницима
националних савета морају
се наћи решења којима ће се
„права националних мањина
вратити на ниво на ком су би-
ла када је Србију водила Де-
мократска странка”.

„Међународни дан ма-
терњег језика је дан када се
у целом свету указује на

потребу промовисања и
очувања језичке и културне
разноликости и мултилин-
гвизма као једног од најфа-
сцинантнијих и најзначај-
нијих облика светског кул-
турног наслеђа. Врло је ва-
жно и да укажемо на потре-
бу очувања српског језика и
ћирилице на просторима
суседних држава. Развија-
јући регионалну сарадњу и
поштујући права национал-
них мањина у Србији, избо-
рићемо се и за поштовање
права српске мањине у дру-
гим државама”, каже се у
саопштењу ДС-а.

Ова странка подсећа на то
да је језик „врло крхко богат-
ство” и да је данас од прибли-
жно 6.700 језика, колико се
укупно користи у свету, готово
половина угрожена и прети
им нестанак.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Језик је крхко богатство
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Ћирилица на првом
месту

Директор „Грејања” је још пре шест 
месеци изразио жељу да се повуче. 

Владимир Деља, председник Градског
одбора ДСС-а



Анонимни аутори блате
Раданова представљајући
се као радници Градске
управе и „Грејања”

Градоначелник Павле Раданов оба-
вестио је јавност у среду, 25. фебруа-
ра, да се против њега у последње две
недеље води кампања путем ано-
нимних писама у којима се он блати
и дезавуише. Та писма су послата на
различите адресе у граду и репу-
бличкој власти.

– Циљ аутора ових писама је да ме
дискредитују и на тај начин избаце
из „политичке игре” пред наредне
локалне изборе који ће бити одржа-
ни за годину дана. Ја нисам желео
тиме да се бавим, али ако се ово на-
стави, мораћу да поднесем кривичну
пријаву против непознатих лица ко-
ја ме на оваква начин блате – рекао
је Раданов.

Упитан ко би могао имати мотив
да ради тако нешто, он је рекао да
постоје две могућности. Прва је да је
да се ради о људима којима је актуел-
на градска власт „помрсила рачуне”,
јер је радила искључиво по закону и у
интересу града. Друга претпоставка
коју је Раданов изнео је да би иза све-
га могли стајати његови политички
противници у странци или ван ње.

Најпре је пре две недеље на адресе
градских већника и медија послато
писмо потписано с „преплашени
радници Градске управе”, у коме ау-
тори инсинуирају да градоначелник
Панчева показује „променљиво рас-
положење”, те да има „нагле потезе”,
виче и „повремено има неумесне
сексуалне коментаре на рачун запо-
слених у Градској управи”. Писмо је
пуно оваквих уопштених тврдњи без
икаквог конкретног примера, али уз
много бесмислица.

Једна од њих представља замерка
аутора Раданову што носи пиштољ
за који има дозволу! У том напису
има чак и оптужби модног каракте-
ра, јер му се замера начин облачења.

Друго писмо је током ове недеље
упућено целом полицијском и без-
бедносном врху државе и Панчева,
тужиоцима, председницима судова,
неким локалним политичким чел-
ницима и медијима. У њему пише
да, опет анонимни, „радници ’Греја-
ња’” подносе кривичну пријаву про-
тив Раданова због трговине утица-
јем. У том тексту се инсинуира како
је градоначелник наводно штитио

ХРОНИКА
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Иако нам званична статистика указу-
је на то да у нашој земљи има мање
кривичних дела, посебно с фаталним
исходом, живот нам говори другачи-
је. Не само да тога има, већ су уби-
ства све бруталнија. Поред тога, све је
више крађа, изнуђивања и других об-
лика криминала, а о хулиганству на
спортским приредбама гледали смо
и на филму. У медијима су све уче-
сталије вести о породичном насиљу.
Шта се то дешава? Како спречити ове
појаве? Да ли је решење у превенти-
ви или можда треба још више поо-
штрити казнену политику, а затим је
доследно спроводити?

ЗОРАН ЧУБРИЛО,
електротехничар:

– Људи све више беже у крајност.
Нажалост, немаштина тера поједин-
це да чине дела које никада пре нису
чинили. Ипак, све полази из породи-
це. Уколико су породични односи у
реду, мања је вероватноћа да ће неко
из таквог окружења починити било
какво насиље. Ако децу васпитамо
на прави начин, онда су мање шансе
да она постану лоши људи.

ИВАНА АНИЧИЋ, трговац:
– Родитељи имају све мање време-

на да васпитавају своју децу, а ако

немате довољно новца, постајете све
несигурнији и то производи нове
проблеме. Треба размислити о томе
да се санкције према насилницима и
другим криминалцима још више по-
оштре. Можда је то једно од решења.
Свакако треба радити и на превен-
тиви.

ВЛАДАН СТАНОЈЕВИЋ КЕЛЕ, 
мајстор за рибљу чорбу:

– Омладина нема посла, а кад је
тако, онда се и дешавају ствари које
никако не би смеле. Породица треба
да буде стуб система, а да ли је тако?
Стабилност друштва је кључ свега.
Можда је боље рећи да много зависи
од тога да ли је држава богата и ка-
кве могућности пружа својим грађа-
нима. Ако људи раде, а друштво је
богато, мање ће бити и насиља у сва-
ком смислу. Код нас пензионери
прехрањују не само своју децу већ и
трећу генерацију.

ДАВИД БИСАК, средњошколац:
– Нема праве комуникације међу

људима. Проблеми се више не реша-
вају разговором, већ насиљем. Све су
више присутни бес и нервоза код љу-
ди. Такође, кад немате довољно нов-
ца, свашта вам пада на памет. Мо-
жда је проблем и у томе што крими-

налци схватају да им закон иде нару-
ку, па увек изнова иду лошим путем.

ДАНИЦА СРЕДОЈЕВИЋ, 
трговац:

– Тога ће увек бити. Живим у цен-
тру нашега града и заиста сваког да-
на свашта доживим. Раније је било
полицајаца који су шетали Панче-
вом. Они су били превентива да се не
дешавају ружне ствари. Данас их ви-
ше нема или их нема довољно. Све је
више крађа, и то по дану, а крими-
налци више и не бирају кога ће
оштетити. Дошло је време да дете не
смете да пустите на улицу. Мислим
да би држава морала боље да брине о
својим грађанима. Кад се нешто ру-
жно деси, касно је за причу.

ЂУРА ВАСИЋ, 
референт продаје осигурања:

– Требало би сви да се запитамо
зашто је то тако. Као друштво у цели-
ни, али и као појединци, треба више
да учинимо на спречавању насиља.
Посебно се треба бавити омладином.
Данашња деца немају посла, а то је
један од већих проблема. Исто тако,
не смемо заборавити да много тога
зависи и од породичних односа. Што
се каже – све полази из куће.

Анкетирао С. Дамјанов

В. СТАНОЈЕВИЋИ. АНИЧИЋ Д. БИСАК Д. СРЕДОЈЕВИЋ Ђ. ВАСИЋ

НАША АНКЕТА

ЗАШТО ЈЕ СВЕ ВИШЕ НАСИЉА?

Немаштина, неваспитање и други фактори

З. ЧУБРИЛО

WWW.PANCEVAC-ONLINE.RS

ЧИТАЈТЕ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

Две озбиљне међународне ор-
ганизације („Репортери без гра-
ница” и „Амнести интернеше-
нел”) објавиле су ових дана оно
што смо знали и сами: да стање
медијских слобода у Србији и
није баш неко. Не бих сада о то-
ме. Има у оба извештаја нешто,
међутим, што је занимљивије: и
једни и други кажу да је у про-
шлој години учињен „значајан
напредак” у расветљавању уби-
става новинара у Србији.

Е, па није. Није учињен ника-
кав, а камоли „значајан” напре-
дак. Не знам одакле им таква
процена, мада слутим, али не
бих сада ни о томе. Једино што
је Веранова комисија до сада
постигла – а тешко бисмо то на-
звали постигнућем – било је да
су Милан Радоњић и Ратко Ро-
мић допали притвора, а све на
основу непромењеног чињенич-
ног стања какво је било на дан
убиства Славка Ћурувије, 11.
априла 1999. Све се знало и та-
да. Трећи осумњичени, тај Ми-
ки Курак, седи у Африци и сли-
ка се с мртвим мачкама које је
побио. Сва тројица су – као што
се зна – радници Државне без-
бедности, а Радоњић је био на-
челник Београдског центра РДБ
у тренутку убиства. Наравно да
сви знамо да је Славка Ћурувију
убила Служба, по наређењу Фа-
милије. Пошто врана врани очи
не вади, са истрагом се није сти-
гло никуд до дана данашњег,
нити се чини да ће се стићи.

У случају Милана Пантића,
дописника „Вечерњих ново-

сти” из Јагодине, није се одма-
кло нимало, из истих орнито-
лошких разлога. За Даду Вуја-
синовић из „Дуге” тек треба
доказати да је убијена, а да ни-
је починила самоубиство. Не-
ма, дакле, никаквог „напретка”
у раду навелико извикане Ве-
ранове комисије, која је у ства-
ри заједничка маркетиншка
операција Верана Матића и
Аце Вучића.

Комисија је, кажу Кинези,
животиња са четири задње леве
ноге. А маркетинг је маркетинг.
У том смислу је Комисија била
најавила да ће се бавити и бом-
бардовањем РТС-а у Абердаре-
вој улици, у ноћи 23. априла
1999. Ту нема ничега чиме би се
они могли бавити: тај случај ја-
сан је и расветљен и нема се ту
шта истраживати, осим ако неко
мисли да ће пронаћи, затворити
и оптужити пилота који је бомбу
бацио. Драгољуб Милановић је
одседео своје и сад је квит са др-
жавом и правдом; можда је тре-
бало тужити још неког, али нико
се није тиме бавио.

Све то све више личи на мар-
кетиншко спиновање и све је
одвратније. Види се стил рада
партнера у пројекту: најављује-
мо, па обећавамо, па само што
нисмо, али, ево, ускоро ћемо и
то тако траје у нади да ће се обе-
ћања заборављати чим се пре-
крију новим обећањима. Било
би им паметније да се ућуте и
буду заборављени; ионако нема
ничега по чему бисмо их пам-
тили.

Веранова 
комисија 

НОВА ФАЗА „ПОДЗЕМНЕ” ПОЛИТИЧКЕ БОРБЕ

ПИСМА О ГРАДОНАЧЕЛНИКУ

Пише: Милош Васић

актуелног директора тог предузећа
Миодрага Лазића од смене, а овај му
је заузврат на реверс дао службени
телефон вредан 300 евра!

Ова корупционашка афера досад
невиђених размера, за коју прави ау-
тори, судећи по адресама на које су
послали „кривичну пријаву”, сма-
трају да ће из темеља потрести држа-
ву, поткрепљена је подсећањем да је
Раданов (СНС) економисту Лазића
(ДСС) штитио од намере СНС-а да
на његово место у „Грејању” доведе
своју чланицу Сандру Божић, дипло-
мираног политиколога.

Раданов је потврдио да је телефон
узео на реверс „због тога што је ње-
гов службени апарат био на поправ-
ци”, те да га је вратио овом комунал-
ном предузећу кад је његов телефон
враћен из сервиса. Упитан за став о
Лазићевој смени, градоначелник је
изјавио како постоји коалициони до-
говор по коме су странке владајуће
коалиције добиле одређене функци-
је у граду, те да се то може измени-
ти. Додао је како о томе не одлучује
градоначелник, већ страначки прва-
ци. За Лазића је рекао да је добро во-
дио „Грејање”.

Синдикат тог предузећа није ни-
шта знао о наводном незадовољству

међу радницима због „трговања ути-
цајем” и због Лазићевих „лоших по-
словних резултата”. Синдикалисти
су чак јавно похвалили директора
што је једини исплаћивао минули
рад по старом, а с тим је морао да
престане управо под притиском из
кабинета градоначелника. Поред то-
га,  „Грејање” је у последње три годи-
не било једино градско предузеће
које је из сопствених прихода испла-
ћивало зараде, па чак је само финан-
сирало и инвестиције, а успело је и
да „исплива” из  дугогодишњих про-
блема с дуговима за енергенте.

Истина, ова комунална фирма че-
сто се суочавала и с негодовањем ко-
рисника и њиховим питањима како
је могуће да јавно предузеће оства-
рује профит, а стално тражи повећа-
ње цена својих услуга.

Д. Вукашиновић

Ко стоји иза писама у којима се напада први човек Панчева?

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА ЛОКАЛНЕ СКУПШТИНЕ

Кадровање у центру 
збивања

Очекују се промене на
челним позицијама у
АТП-у, „Зеленилу” 
и „Грејању”

Седница Скупштине Панчева заказа-
на је за петак, 27. фебруар, а на њој
ће одборници одлучивати о свега се-
дам предлога одлука и извештаја ко-
је је Градско веће усвојило на своја
два последња заседања. Највећу па-
жњу јавности вероватно ће привући
нека кадровска решења.

Наиме, требало би да Тању Лукић
Апт (ДС), која је постала директорка
„Споменка”, на месту председника
Надзорног одбора „Зеленила” заме-
ни њен партијски колега Срђан Ми-
летић, начелник Комуналне полици-
је. Према информацијама које „Пан-
чевац” има, коалициони партнери су
се договорили да смене Миодрага
Словића (СНС) с места председника
НО АТП-а и уместо њега именују
Александра Цветића (СДПС), а оче-

кује се и одлазак директора „Греја-
ња” Миодрага Лазића (ДСС).

Требало би да он наредних дана
поднесе оставку и тако уступи функ-
цију Сандри Божић (СНС), садашњој
председници НО тог предузећа. Та
смена највероватније неће бити оба-
вљена на овој седници Скупштине,
јер је неопходно да она најпре усвоји
измене Статута предузећа, како би се
омогућило да директор може поста-
ти дипломирани политиколог, што
је Божићева по образовању. Тек на-
кон тога она може бити именована, а
то би, према очекивањима, могло да
се догоди на наредној скупштинској
сесији, која ће вероватно бити одр-
жана почетком марта.

Смиљана Гламочанин Варга зва-
нично је обавестила председника
Скупштине да ће убудуће представља-
ти Српску радикалну странку. Српска
народна партија ће добити још једну
одборницу, јер ће се Вањи Ракиџић
придружити Гордана Јовковић, бивша
чланица ДСС-а. Д. В.



Тешко је помирити
прописе са 
очекивањима паора

Поступак издавања државне
пољопривредне земље у закуп
по програму за 2014. биће
обављен од четвртка до суботе
– од 26. до 28. фебруара. За
учешће у јавном надметању
пријавило се 467 пољопри-
вредника из Панчева и мањи
број њих из Црепаје. Пред-
ставници панчевачких удру-
жења ратара имали су прет-
ходних дана много примедби
на различите ствари, па су
чланови комисије за спрово-
ђење поступка лицитације
морали незадовољним паори-
ма да објасне услове спрово-
ђења надметања.

Зоран Марин, члан коми-
сије, рекао је да је текст огла-
са за лицитацију измењен
због тога што се испоставило
да су неке од понуђених пар-
цела већ под закупом, а на не-
кима се налазе различити
објекти, па су оне изузете из
списка оних што ће се наћи
на надметању. Ради се о 54
њиве чија је укупна површина
нешто већа од 160 хектара.

Наш саговорник каже да је
било пољопривредника који су
тврдили да су неке од парцела
већ узоране, али их је комиси-
ја упутила на Републичку по-
љопривредну инспекцију, јер је
она надлежна да реагује у слу-

ЕКОНОМИЈА

Банатска асоцијација пољо-
привредника „Банатски пао-
ри” је на годишњој скупштини
одржаној у петак, 20. фебруа-
ра, у Банатском Новом Селу,
донела одлуку да учествује на
следећим изборима као поли-
тичка организација. Та одлука
је образложена потребом да
асоцијација заштити интересе
својих чланова, јер постојеће
странке то не чине.

„Основни циљ наше асоци-
јације је да ради на јачању
малих и средњих пољопри-
вредних газдинстава. Зато је
Скупштина донела одлуку да
се пољопривредници појаве
на следећим изборима као
политичка опција која ће
штитити сопствене интересе.
Дојадило је паорима да их
политичари посећују у пред-
изборној кампањи, када се
највише обећава и лаже. Ми
’Банатски паори’ решили смо
да ствар узмемо у своје руке
и да сами себе политички за-
ступамо”, наводи се у саоп-
штењу банатске асоцијације.

Делегати на Скупштини за-
кључили су да је то неопход-
но јер ресорно министарство
својом аграрном политиком
и даље форсира велепоседни-
ке и тајкуне на штету мањих
произвођача. Као пример то-

га „Банатски паори” су наве-
ли предстојећу лицитацију за
закуп пољопривредне земље у
Панчеву на којој ће један ве-
лики произвођач по основу
узгоја стоке добити исту по-
вршину ораница колико сви
ратари заједно.

Ова асоцијација је органи-
заторима лицитације заме-
рила и то што ће надметање
бити одржано по правилима
другог круга закупа. То значи
да ће право учешћа на њему
имати сви произвођачи из
Србије, те су „Банатски пао-
ри” изразили бојазан да ће
велепоседници моћи да
спрече панчевачке ратаре да
у сопственим атарима дођу
до плодне земље. Они су оце-
нили како се на тај начин
млади пољопривредници те-
рају са села.

Банатска асоцијација пољо-
привредника изнела је сумњу
да корумпирани државни чи-
новници иду наруку тајкуни-
ма и велепоседницима. Ова
организација сматра да не по-
стоји друго објашњење за чи-
њеницу да званичници стално
„раде против 90 одсто пољо-
привредника, а у корист еко-
номских моћника који својим
новцем купују све, па и изме-
не закона”. Д. В.

Четвртак, 26. фебруар 2015.
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ОДРЖАНА СКУПШТИНА „БАНАТСКИХ ПАОРА”

Оснивање паорске
партије? 

МАЊЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ЗАКУПА ЗЕМЉЕ

Предлицитациона грозница
Незванично се може чути

како се и овог пута очекује
стара пракса да се на над-

метањима појављују
фиктивни закупци ко-
ји ће лицитирати за
„велике играче”. То је
начин да људи с мно-
го новца, у суштини,
на незаконит начин
дођу до већих обра-
дивих површина него
што им прописи до-
звољавају. Неки од
њих су већ добили др-
жавне њиве по праву
пречег закупа, други

ће на лицитацији моћи
да закупе свега 50 хектара, а
трећи ће на тај начин доћи до
земље како би избегли казну
због малверзација којима су
се раније бавили.

Наиме, ових дана се у Град-
ској управи појавио члан јед-
не лозничке породице која је
претходних година ојадила
нека успешна пољопривредна
предузећа у Панчеву, да би се
распитао о условима учешћа
на лицитацији. Та фамилија
је због ранијих кршења про-
писа стављена у пасивни ста-
тус, што значи да нема право
закупа државне земље, али је
јасно да то неће представљати
препреку све док има газдин-
става с пола хектара земље
која су спремна да уз „правич-
ну надокнаду” лицитирају за
овакве „бизнисмене”.

Д. В.

ОКОНЧАН УПИС НОВИХ ВЛАСНИКА „АЗОТАРЕ”

МЕДИЈСКА И ОСТАЛА МРШЕЊА
Држава званично
има 96 одсто акција

Приватизациони
„усрећитељи” 
сведени на праву меру

ХИП „Азотара” је у среду, 25.
фебруара, окончала поступак
регистрације власништва у
Агенцији за привредне реги-
стре. Он је потрајао прилично
дуго због сложене процедуре
коју је пратило око 3.200 раз-
личитих докумената. Тиме је
окончан важан посао који је
следио након коначног усва-
јања Унапред припремљеног
плана реорганизације. На
основу тог документа обавље-
на је конверзија свих потра-
живања у власништво над фа-
бриком за производњу мине-
ралних ђубрива, па је након
тога држава уписана као ак-
ционар који има око 96 одсто
власништва, док преостала
четири процента деле сви
остали повериоци, укључују-
ћи ту и такозване приватиза-
ционе власнике.

Завршетак ових послова је-
дан је од кључних предуслова
како би могло да се уђе у по-
ступак приватизације „Азота-
ре”. Влада Србије настоји да
нађе стратешког партнера за
то предузеће, од кога се, изме-
ђу осталог, очекује да обезбе-
ди јефтин гас за производњу и
новац за инвестиције. Јасно је
да нико не би пристао на ту
врсту пословне сарадње без
претходног „чишћења” дугова
из прошлости.

Оваквим развојем догађаја
задовољни су запослени и по-
словодство фабрике, јер је
усвајању УППР-а претходила
мукотрпна борба с бившим
власницима. Они су два пута
својим притужбама успевали
да у Привредном апелацио-
ном суду оборе решење пан-
чевачког суда. Та борба ових
непомирљивих противника
настављена је у судницама, а
последњих дана, рекло би се,
и у неким медијима.

конзорцијум продао Карбамид
2 једној руској компанији.

Подсећања ради, ове три
компаније су купиле „Азотару”
2006. године за нешто више од
13 милиона евра и уз обавезу
да уложе још 11,5 милиона у
монтажу и покретање Карба-
мида 2. Они су касније од
Агенције за приватизацију до-
били дозволу да промене инве-
стициону обавезу, позивајући
се на то што нису могли да до-
бију одговарајуће грађевинске
и друге дозволе за монтажу и
рад погона. Разлог је лежао у
томе што локална самоуправа
није донела планску докумен-
тацију на основу које би то би-
ло изводљиво.

Када су се на тај начин осло-
бодили обавезе да изграде Кар-
бамид 2 уследиле су малверза-
ције током којих је издејство-
вано да то постројење, најмо-
дерније којим је „Азотара” рас-
полагала, буде спаковано и от-
премљено у Русију. Овакав
контекст приче о „свођењу
вредности предузећа на 100
динара” није се могао видети у
поменутом медију, па ни у
онима који су пренели ове тек-
стове. Д. Вукашиновић

Наиме, један лист који се
свакодневно из Београда ди-
стрибуира по целој Србији је у
два наврата објављивао тек-
стове о томе како је наводно
Скупштина „Азотаре” почет-
ком фебруара својом одлуком
анулирала капитал предузећа
вредан 18 милиона евра и све-
ла га на свега 100 динара. Не-
именовани извор тих новина у
предузећу изнео је тврдњу да
је на тај начин држава, оличе-
на у „Србијагасу”, удео у капи-
талу бивших власника, срп-
ског „Универзала”, те литван-
ских компанија „Арви” и „Са-
нитекс”, са 17,5 милиона евра
свела на 32 динара. Ове мили-
оне евра они су, наводно, сво-
јевремено унели у „Азотару” у
виду инвестиција.

Пословодство панчевачке
фабрике објаснило је да је по-
менути капитал употребљен
да би се покрили дугови из
прошлости, а највећи део њих
је настао управо у време када
су фабриком управљали бив-
ши власници. Наглашено је да
не треба бркати оснивачки
улог с вредношћу имовине, те
да ће процена вредности „Азо-
таре” тек уследити.

Гледано са стране, изгледа
сасвим логично да они који су
направили губитке намире ра-
чуне које су направили, уме-
сто да то падне на леђа поре-
ских обвезника у Србији. Сва
је прилика да се на томе неће
завршити. Како „Панчевац”
сазнаје, крајем прошле године
окончане су међународне ар-
битраже у Бечу и Паризу, на-
кон којих ће бивши власници
морати да плате „Азотари” око
11 милиона евра за штету коју
су јој причинили док су води-
ли фабрику. Детаљи тих по-
ступака нашем листу засад ни-
су познати.

Поред тога, у току је и један
спор по тужби „Азотаре” про-
тив „Универзала”, „Арвија” и
„Санитекса” пред домаћим су-
довима. Реч је о поступку за по-
словну штету насталу након
спорне продаје погона Карба-
мид 2 након приватизације фа-
брике. Према доступним ин-
формацијама, вештачење је по-
казало да та штета износи око
45 милиона евра. Реч је само о
новцу који је „Азотара” могла
да заради да је овај погон ра-
дио. У поменуту суму не улази
32,5 милиона евра, за колико је

Нема краја пост-приватизационим играма

НИС је недавно пустио у рад
две мале електране, које се
налазе на нафтно-гасним по-
љима Велебит и Брадарац.
Укупна снага тих постројења
износи 2,3 MW, а вредност
инвестиције је три милиона
евра. Руско-српски нафтни
гигант сада има укупно 11
малих електрана, односно ко-
генерационих модула, на
нафтним и гасним пољима у
Србији, чија је производња
електричне енергије достигла
снагу од 9,6 МW. Значај тих
мини-електрана огледа се у
томе што оне производе елек-
тричну и топлотну енергију
из гаса који до сада није био
искоришћен јер у себи садр-
жи висок степен угљен-диок-
сида и азота. Претварање тог
гаса у електричну енергију
има и еколошку димензију –
смањује се емисија штетних
гасова у атмосферу, будући
да се он до сада спаљивао на
бакљама.

Према речима је Игора Ко-
раћа, заменика директора
Блока Енергетика у НИС-у,
ове две најновије мини-елек-
тране су још један корак у
развоју когенерационих ка-

пацитета, што ће довести до
даљег повећања нивоа ефи-
касности коришћења гасних
ресурса НИС-а.

Вреди истаћи да се елек-
трична енергија из тих елек-
трана продаје на тржишту и
тиме је, уз Електропривреду
Србије (ЕПС), НИС постао
једини произвођач тог ва-
жног енергента у Србији. У
овогодишњем плану нафтног
гиганта кључно место у сек-
тору енергетике заузима
управо развој ове делатно-
сти. Током прошле године
компанија је пустила у рад
укупно седам малих елек-
трана које производе струју
користећи гас и сада их НИС
има укупно девет. Менаџ-
мент НИС-а је најавио да ће
се током 2015. године наста-
вити развојни програм у
енергетици. У сарадњи са
„Гаспром енергохолдингом”
почеће изградња термоелек-
тране–топлане (ТЕ–ТО) Пан-
чево, која ће производити
електричну и топлотну енер-
гију, а процењена вредност
укупне инвестиције износи
170 милиона евра.

З. Ст. 

НИС И ЕНЕРГЕТИКА

Производња 
електричне енергије

чају узурпације државне зе-
мље. Највећи број паора био је
незадовољан због тога што ће
се лицитација спроводити по
правилима за други круг над-
метања, јер тада право учешћа
има свако ко испуни законске
услове. То значи да панчевачки
ратари неће имати ексклузив-
но право да закупљују земљу у
атарима у којима живе, већ ће
потенцијално бити угрожени
конкуренцијом са стране.

Марин објашњава да је Зо-
ран Кнежевић, директор Упра-
ве за пољопривредно земљи-
ште у надлежном министар-
ству, најавио такве услове
спровођења лицитације на по-
следњем састанку који је одр-
жао с паорским удружењима у
Панчеву. То је био једини на-
чин да се ова лицитација оба-
ви, а градски Секретаријат за

пољопривреду добије довољно
времена да наредно надмета-
ње припреми и спроведе пре
јесење сетве. Због тога ће овај
закуп трајати свега годину да-
на. Следећи треба да буде на
три године.

Саговорник „Панчевца” је
додао како закон изричито
налаже да се други круг обави
без ограничења у погледу пра-
ва учешћа и величине повр-
шине коју један учесник може
да закупи. Додао је да је Ми-
нистарство инсистирало на
томе, али је Маја Свирчевић
Прекић, надлежна чланица
Градског већа, успела да из-
дејствује да један учесник ли-
цитације може да закупи нај-
више 50 хектара. На тај начин
су панчевачки ратари донекле
заштићени од оштре конку-
ренције.



мунално смеће које би наста-
јало у региону. Додао је како
савремени концепт управља-
ња отпадом подразумева да ће
општине морати да имају соп-
ствене центре за сепарацију и
рециклажу отпада, док ће на-
домак Панчева бити одлагано
само безопасно смеће.

Пузовић је нагласио да се на
тај начин чува животна среди-
на и продужава рок употребе
депоније. Покрајински секре-
тар је напоменуо да је намера
новог закона да се смањи број
депонија у Србији, количина
смећа на њима сведе на мини-
мум, а да све што може да се
искористи као нова сировина
или енергент више не заврша-
ва на сметлиштима.

Раданов је изјавио да одлу-
ка о регионалном карактеру

нове депоније неће бити ме-
њана, јер је она уграђена у све
уговоре у вези с њеном из-
градњом, потписане с Репу-
бликом, Покрајином и стра-
ним донаторима. Подсетио је
да се гради 20 година и да би
било неразумно да пројекат
буде заустављен сада када се
очекује да тај објекат коначно
буде отворен.

– Сада нам је најважније да
пустимо депонију у рад. Не
бих да стварамо панику, јер
овде неће долазити отпад из
Румуније. Већ имамо договор
са Оповом о заједничком ко-
ришћењу, а видећемо да ли ће
се у будућности још неко
укључити. На то ће утицати
трошкови превоза смећа. Не
верујем да је неко заинтересо-
ван да прелази по 150 кило-

НИС издвојио 15 
милиона динара за
наш град

Новац за развој
спорта, екологије,
културе, науке 
и социјалне заштите

Компанија НИС подсећа све
грађане партнерских градова и
општина (Београд, Нови Сад,
Панчево, Кикинда, Зрењанин,
Нови Бечеј, Житиште, Кањижа,
Србобран, Чачак и Ниш) да 26.
фебруара истиче рок за пријаву
на конкурс „Заједници заједно”,
којим та компанија подржава
развој локалних заједница. Сви
заинтересовани могу поднети
своје предлоге путем имејла, на
адресу zajednicizajedno@nis.eu-
, или попунити пријаву на сајту
www.zajednicizajedno.nis.eu-
. Кирил Кравченко, генерални
директор руско-српског нафт-
ног гиганта, потписао је почет-
ком фебруара споразуме о са-
радњи с градоначелницима на-
ведених локалних заједница у

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОЛОГИЈУ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

КО ЋЕ СВЕ ИМАТИ ПРАВО 
НА НОВУ ДЕПОНИЈУ

Читав јужни Банат
могао би да овде 
одлаже смеће, али
по европским 
правилима

Нова депонија на Доловачком
путу могла би да заслужи сво-
ју улогу регионалне, тако што
би је ђубретом пуниле све ју-
жнобанатске општине. Такву
идеју је у Панчево донео др
Слободан Пузовић, покрајин-
ски секретар за урбанизам,
градитељство и заштиту жи-
вотне средине. Он се у петак,
20. фебруара, састао с градо-
начелником Павлом Радано-
вим, а двојица званичника су
након тога изјавила да је међу
еколошким темама ова била
доминантна.

– Наша је жеља је да, у
складу са Стратегијом упра-
вљања отпадом, та депонија
достигне 200.000 корисника,
што би јој гарантовало самоо-
држивост. То значи да би на-
кнада коју би корисници пла-
ћали за одвожење и склади-
штење смећа била довољна да
покрије трошкове транспорта
отпада и рада депоније. Пан-
чево и Опово то не могу да по-
стигну, али ћемо разговарати
са осталим локалним самоу-
правама у јужном Банату, ка-
ко би се оне укључиле у кори-
шћење ове депоније – рекао је
Пузовић.

Он је објаснио како на путу
за Долово неће бити одлаган
опасан отпад који угрожава
здравље људи, али ни све ко-

Четвртак, 26. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Чланови Планинарско-еко-
лошког клуба „Соко” свечано
ће прославити десетогоди-
шњицу активног учешћа у
унапређивању животне сре-
дине и афирмацији здравих
људских навика у среду, 4.

марта, у дворани „Аполо”.
Том приликом ће бити при-
казани филмови о досада-
шњим активностима и пред-
стављени будући планови.
Дружење је заказано за 19.30.

З. Ст.

ДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Јубилеј клуба „Соко”

У ОШ „Мирослав Мика Ан-
тић” у суботу, 21. фебруара,
одржан je други „Сајам за-
нимања” за ученике панче-
вачких основних школа. На
манифестацији чији је циљ
да помогне и олакша учени-
цама избор адекватног зани-
мања и да им пружи одгово-
ре на питања куда даље, шта
уписати и чиме се бавити,
окупио се велики број заин-
тересованих ђака и њихових
родитеља. Гостима су пред-
стављени подаци с тржишта
рада о атрактивним струка-
ма и тренутним токовима
запошљавања и омогућен
им је разговор са експерти-
ма одређених струка. Роди-
тељи ученика представили
су своја занимања, па су
присутни могли детаљно да
се упознају с послом пилота,
књиговође, пољопривредног
произвођача, стоматолога
итд. Поред тога, на услузи су
им били и представници
стручних служби, који су
пружали неопходне инфор-
мације о професионалној
оријентацији и исправном
одабиру будућег занимања.

Свако ко се затекао у
„Микиној школи” и био део

пројекта „Професионална
оријентација у Србији”, који
спроводи ГИЗ (Организаци-
ја за међународну сарадњу
СР Немачке) у партнерству
с Министарством просвете,
науке и технолошког разво-
ја и сарадњи с Министар-
ством омладине и спорта,
имао је могућност да прику-
пи све релевантне инфор-
мације о занимањима, ве-
штинама, знањима и уме-
ћима потребним да би се
квалитетно обављао неки
посао. Према речима орга-
низатора, циљ овог програ-
ма је да се у свим основним
школама на територији Ср-
бије примењује систем про-
фесионалне оријентације,
односно квалитетна едука-
ција ђака о будућим послов-
ним изазовима. Интервјуи с
презентерима занимања,
квиз знања и радионица за
проверу чула само су неке
од активности које су биле
доступне будућим средњо-
школцима како би они сте-
кли сазнања о свету рада и
занимања и проширили
знања о даљем образовању и
каријери.

З. Ст.

ОДРЖАН „САЈАМ ЗНАЊА” 

У ОШ „МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ”

Пекар, лекар, апотекар…

КОНКУРС „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

Унапредити простор и културу живљења

метара у оба правца да би ов-
де депоновао отпад – рекао је
Раданов.

Двојица саговорника су ис-
такла да је током разговора
било речи о санацији старе
градске депоније, заштити
Тамиша и решавању пробле-
ма у вези с Поњавицом, која
мора бити очишћена и за-
штићена. Пузовић је нагла-
сио да је било речи о сарадњи
на пројектима који могу бити
реализовани брзо и дати ре-
зултате у кратком времен-
ском року. У такве је убојао
подизање зеленог заштитног
појаса према јужној зони,
унапређење система монито-
ринга загађења и унапређење
стања Поњавице. Додао је да
се тражи нови управљач за
ово природно добро, а као
могући кандидат поменута је
једна овдашња невладина ор-
ганизација.

Покрајински секретар је
током целодневне посете
Панчеву разговарао и с руко-
водиоцима „Азотаре” и „Пе-
трохемије” о превазилажењу
проблема који постоје да би
ове фабрике добиле интегри-
сане дозволе за рад. Поменут
је и проблем санирања тако-
званог Азотариног канала, у
који све три фабрике јужне
зоне испуштају отпадне воде.
Пузовић је на крају дана у
Градској библиотеци прису-
ствовао представљају моно-
графије „Лабудово окно”, која
је посвећена том станишту
речних птица на Дунаву.

Д. Вукашиновић

Донекле различита гледишта о идеји из Покрајине

Секретаријат за заштиту жи-
вотне средине упутио је јавни
позив директорима и настав-
ницима панчевачких основ-
них школа да активно подрже
кампању „Сакупи и уштеди,
видећеш да вреди”. Образовне
установе које су укључене у тај
програм сакупљања ПЕТ и
стаклене амбалаже, алумини-
јумских лименки, отпадне
пластике и полиетиленске
фолије добиле су пет џамбо
врећа за сакупљање и привре-

мено складиштење, као и по
два пластична наменска кон-
тејнера или два метална мре-
жаста контејнера запремине
1.000 литара. Према речима
надлежних, до сада је саку-
пљено око осам тона различи-
тог амбалажног отпада.

Неретко наставницима и
ђацима проблем представља
сакупљање и одлагање ста-
клене амбалаже, јер постоји
оправдани страх да може до-
ђи до повреде приликом од-

лагања у џамбо вреће. У на-
мери да реше тај проблем,
организатори кампање су
предложили директорима
школа да се у двориштима
поставе посебни наменски
контејнери – зелени звонасти
од 3.300 литара за одлагање
отпадног амбалажног стакла.
Уколико би се стаклена фла-
ша или тегла при одлагању
разбиле, не би постојала опа-
сност од повреда. Наведени
контејнери би се празнили

помоћу посебног камиона
сваки пут када се напуне до-
пола. Рециклажом једне тоне
стакла уштеди се 19 литара
нафте, па је стога сепаратив-
но сакупљање овог материја-
ла од великог значаја. 

Пројекат је започет у окто-
бру прошле године с циљем да
се повећа ниво свести ђака о
примарној сепарацији отпада
увођењем система управљања
отпадом у школе.

З. Ст.

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА У ШКОЛАМА

Звонасти контејнер У склопу припрема за упис
ђака првака, колектив ОШ
„Јован Јовановић Змај” ор-
ганизовао је посету пред-
школаца из вртића „Лепти-
рић”, „Ласта” и „Цврчак” тој
образовној установи. Буду-
ћи прваци су се упознали са
учитељицама и обишли
учионице, библиотеку и
продужени боравак. Имали
су прилику да присуствују
часу српског језика и да по-
моћу интерактивне табле
реше по један задатак. Уче-
ници четвртог разреда при-

премили су полигон вешти-
не, на којем су предшколци
кроз игру спретности пока-
зали своје способности.

Малишани су били оду-
шевљени школом и многи
од њих једва чекају да седну
у ђачке клупе. Четвртаци
„Змајеве школе” били су из-
врсни домаћини. Гостима су
на крају уручене пригодне
честитке за полазак у школу
1. септембра. Ова образовна
установа најављује још ова-
квих дружења у наредном
периоду. З. Ст.

ПОСЕТА ПРЕДШКОЛАЦА „ЗМАЈЕВОЈ ШКОЛИ”

Полигон вештинеСрбији и тако је НИС и ове го-
дине, у складу с корпоративном
политиком, наставио да подр-
жава иницијативу локалног ста-
новништва за побољшање усло-
ва живота у општинама и градо-
вима у којима та компанија по-
слује. Тиме је започет процес
расподеле средстава у висини
од 90 милиона динара у десет
општина и градова кроз систем

јавног конкурса. Градоначел-
ник Панчева Павле Раданов и
генерални директор НИС-а пот-
писали су 3. фебруара доку-
мент, тако да ће ове године
Панчевцима бити на располага-
њу 15 милиона динара за реали-
зацију програма „Заједници за-
једно”.

На конкурс се могу прија-
вити установе и непрофитна

удружења пројектима из
области спорта, културе, нау-
ке, заштите животне средине
и помоћи социјално угроже-
ним категоријама. О избору
ће одлучивати комисија коју
ће чинити представници
НИС-а, локалних власти, као
и локалне угледне личности.
Од ове године се уводи и гла-
сање локалног становништва
путем интернета за пројекте у
њиховом граду, тј. општини.
Да подсетимо, конкурс „За-
једници заједно” осмишљен је
с циљем да се унапреди ква-
литет живота у локалним за-
једницама у којима компани-
ја остварује своју пословну де-
латност. Кроз програм подр-
шке локалној заједници НИС
је од 2009. године помогао ре-
ализацију више од 600 проје-
ката, у које је уложено готово
800 милиона динара.

Јавни конкурс „Заједници
заједно” званично је отворен
5. фебруара, а апликације се
могу поднети до 26. фебруара.
Како је најављено, резултати
ће бити објављени до 8. маја.

З. Ст.



На предлог васпитача из врти-
ћа „Славуј”, деца и родитељи
су заједничким снагама орга-
низовали замену дотрајалих
подова у целом објекту. Сан-
дра Јовановић, главни васпи-
тач у „Славују”, објаснила је на
који начин је прикупљен новац
за постављање нових подова:

– Дошли смо на идеју да
приредимо представе које су с
децом припремиле васпита-

чице и да на њихово извођење
позовемо родитеље. Они су,
свако у складу са својим мо-
гућностима, остављали новац,
који смо ми искористили, за-
једно с донацијама одређених
панчевачких фирми, за заме-
ну подова.

Идеја се свидела и деци и
родитељима, који су се ода-
звали у великом броју. Сандра
Јовановић захваљује на уче-

шћу у акцији свим родитељи-
ма чија деца иду у вртић „Сла-
вуј”, као и фирмама, продав-
ницама и појединцима, а то
су: „Ал-систем”, „Еко- про-
јект”, „Нађин кутак”, „Васиље-
вић и син”, „Данијела ко-
мерц”, „М-маркет”, „Амбијент
подови”, „Цар-гас”, „Банат
превоз”, „Нова Бојана”, Дамир
Тасо, породица Милорадовић
и Ратко Шарац.

Наша саговорница је најави-
ла и акцију кречења вртића,
која ће бити спроведена овог
викенда (28. фебруара и 1.
марта), а у њој ће учествовати
запослени у вртићу „Славуј”.

Глобализација, појам који
се веома често спомиње ка-
да говоримо о светским еко-
номским и друштвеним
приликама, готово у једна-
кој мери утиче и на здрав-
ствену ситуацију појединих
земаља. Ма колико нам бо-
лест као што је eбола или
психоактивна супстанца
звана „шарп блубери” –
биљни тамјан изгледају да-
леко, географски положај
наше земље и интензиван
транзит људи и робе брзо су
нас уверили у супротно.

Појављивање пацијента
тамне пути из државе Конго
у једној панчевачкој амбу-
ланти било је довољан знак
за узбуну медицинских рад-
ника који су дежурали тог
дана. Повишена температу-
ра, малаксалост и неспеци-
фичне промене на кожи још
више су пробудили сумњу у
до јуче тако егзотичну бо-
лест. Иако је у консултацији
са епидемиологом и инфек-
тологом сумња у смртоно-
сну болест отклоњена, по-
трудили смо се да медицин-
ска екипа употреби сва рас-
положива средства заштите
како би се отклонила и нај-
мања могућност евентуалне
заразе. Ни особљу инфек-
тивне клинике није било са-
свим свеједно када је виде-
ло чланове наше екипе „ма-
скиране” од главе до пете.

Уследила је процедура сме-
штаја у карантин, утврђива-
ње идентитета, епидемио-
лошка анкете и преглед.
Иако су колеге са инфек-
тивне клинике отклониле
могућност заразе вирусом
еболе, стекли смо утисак да
је у оваквим ситуацијама
боља и лажна узбуна него да
се ситуација отме контроли.

Биљни тамјан је назив за
психоактивну супстанцу ко-
ја се под разним именима
појављује на тржишту као
легална замена за марихуа-
ну. Та супстанца се продаје
као освеживач простора, на
етикети је написан садржај
биљних састојака, али глав-
ни састојци – синтетички
канабиноиди су изоставље-
ни. Они изазивају стимула-
цију централног нервног
система, халуцинације, хи-
пертензију, мучнину, по-
враћање и срчане аритмије.

Млада особа којој је наша
екипа указивала помоћ би-
ла је изразито немирна, не-
комуникативна, у неком
чудном бесвесном стању,
праћеном гримасама на ли-
цу које су указивале на ха-
луциногено дејство дроге.
Да поред девојке није био
младић широких зеница,
али у свесном стању, који је
упознао лекара са стварним
узроком њене „интоксика-
ције”, вероватно би се по-
мислило на нешто друго.

Забрињавајуће је да је на
лицу места затечена већа
група младих људи, иако њи-
хова повезаност са самим до-
гађајем може бити сасвим
случајна. Треба јасно рећи да
се ове супстанце праве ис-
кључиво ради профита на
тржишту наркотика и да
представљају велику опа-
сност по здравље. Никакве
друге мере не могу бити до-
вољно ефикасне осим забра-
не промета биљног тамјана и
сличних производа, уз упо-
знавање јавности с тешким
последицама по здравље.

Лажна узбуна 
због еболе

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ
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ПРОГРАМ „МОНТЕСОРИ” ПОЧЕО ДА СЕ СПРОВОДИ У ВРТИЋУ „КЕКЕЦ”

УЧЕЊЕ УЗ ИГРУ И ПРИРОДНЕ МАТЕРИЈАЛЕ
Код деце се развијају
самосталност,
стрпљење, пажња и
моторичке активности

Програм „Монтесори” је по-
себна метода едукације деце, а
заснива се на принципу „помо-
зи ми да урадим сам”. Њеном
применом се подстиче осамо-
стаљивање детета, негује се
дечја индивидуалност и по-
штује ритам сваког малишана
у усвајању знања. Програм је
основала Марија Монтесори,
педијатар, 1907. године. Она је
заступала принцип отвореног
система васпитања и истакла
четири развојна циља код деце:
ред, координацију, концентра-
цију и самосталност. Сматрала
је да малишани од рођења па
до своје шесте године имају
„упијајући ум” – до треће годи-
не они несвесно упијају оно
што интензивно доживљавају у
својој околини, а од треће до
шесте године показују свесну
глад за знањем и стицањем
сложенијих вештина.

Метода „Монтесори” се од-
носи на развој детета у пред-
школском добу, али се користи
и у основним и средњим шко-
лама. У нашој земљи засад се
спроводи само у вртићима. У
Предшколској установи „Дечја
радост” Панчево елементи по-
менутог програма примењују
се дуги низ година. Међутим,
од почетка ове године у вртићу
„Кекец” у једној групи мали-
шана од три године у потпуно-
сти је уведена метода „Монте-
сори”. Вртићи који раде по том
програму морају бити и про-
сторно прилагођени њему, што
значи да је потребан посебан
намештај, као и едукативни
материјал. Како је за наш лист
објаснила васпитачица Алек-
сандра Фишер, реч је о комо-
дама које су довољно ниске да
дете може да дохвати предме-
те с њих, јер је један од важних
принципа методе да се дете
осамостаљује, а то учи и тако
што само узима играчке и вра-
ћа их на место. Део намештаја
установа је добила на поклон

Мали Влада Ђорђе-
вић се прошлог петка,
20. фебруара, с поро-
дицом вратио из Тур-
ске с редовне контро-
ле срца. Новац је при-
купљан месецима у
акцијама у којима су
учествовали и наши
суграђани. Дечаков
отац Синиша захва-
љује свим људима ко-
ји су учествовали у
сакупљању помоћи и
истиче да је контрола
на клиници „Ациба-
дем” у Турској добро
прошла.

– Срце лепо зара-
ста, ткиво је прекри-
ло имплантат и хва-
ла богу нема нових
проблема. Контрола
је заказана за годину
дана и Влади сада, с обзи-
ром на то да је са срцем све
у реду, може да се изврши
захват на мозгу. Ове неде-
ље треба да нам стигне до-
пис за два снимања која
ћемо урадити овде, а ре-
зултати ће показати коли-
ко је операција цисте на
мозгу хитна – објаснио је
Синиша Ђорђевић и додао
да захват који треба да се
обави у Русији кошта
40.000 евра.

Требало је да та операци-
ја буде изведена још 2013.
године, али је она, због не-

достатка средстава и других
здравствених тегоба који су
се појавили код Владе, од-
ложена до даљег. Сви људи
добре воље који желе да по-
могну малом дечаку да у
потпуности оздрави, могу
поклонити новац путем
СМС броја 7427 (цена пору-
ке 100 динара), или упла-
том на рачун породице Ђор-
ђевић код „Ерсте банке”,
број: 340-32110017-94. За
уплате из иностранства до-
ступан је рачун ибан:
РС35340000003216654566,
сиф-код: ГИБАРС22, на име
Станка Ђорђевић.

њихову иницијативу одржали
већ једну заједничку радио-
ницу. Дакле, они нису само
посматрачи, већ и директни
учесници програма и често
нам помажу и кад треба да
направимо одређене играчке
– истакла је Љиљана Марков.

Следећи корак регистрација вртића
Према речима Љиљане Војнов,
заменице директорке ПУ „Дечја
радост”, елементи програма
„Монтесори” примењују се у ско-
ро свим вртићима, а има их 22.
„Кекец” је, како она каже, иза-
бран за будући вртић „Монтесо-
ри” због конфигурације – поседу-
је два дворишта, има три мешо-
вите групе, а ту раде и две васпи-
тачице које су недавно завршиле
други део курса „Монтесори”.

– Како бисмо испунили све
критеријуме за увођење поме-
нуте методе, морали смо да
створимо услове за то, у чему
су нам много помогли родите-
љи. Наша идеја је да се реги-
струјемо као вртић „Монтесо-
ри”, којих има свега неколико
у Србији, али процедура није
нимало лака – објашњава Љи-
љана Војнов и додаје да се већ
дуги низ година обезбеђују
услови у радним собама и да је
већина њих усклађена с  прин-
ципима „Монтесорија”.

Машта може свашта: куће од кукуруза

ВЛАДА ЂОРЂЕВИЋ СЕ ВРАТИО С КОНТРОЛЕ

Добре вести из Турске

ДЕЦА, ВАСПИТАЧИ И РОДИТЕЉИ ЗАМЕНИЛИ ПОД У ВРТИЋУ „СЛАВУЈ”

Сами своји мајстори

другог. Како је рекла Алексан-
дра Фишер, одређену вежбу
васпитач показује детету и за-
тим оно покушава само то да
уради. Док дете ради вежбу,
остали малишани седе с њим
за столом, гледају и чекају свој
ред и тако се уче стрпљењу.

Како би се припремили за
реалан живот, малишани бара-
тају природним материјалима
из окружења и домаћинства,
наравно под надзором васпи-
тачица. Вода, зрневље, дрво,
стакло, гриз и вуна саставни су
део игре у вртићу „Кекец”. Вас-
питачице наводе да се деци ве-
ома допада нови концепт игре
и да су она превазишла њихова
очекивања. Они се већ сада,
иако имају само три године,
сами облаче, постављају сто,
сипају сами ручак, бришу кр-
пом сто и чисте метлицом под
уколико нешто проспу. С обзи-
ром на то да дете учи додири-
вањем и укључивањем чула,
многе игре „Монтесори”, како
каже Љиљана Марков, обухва-
тају вежбе селекције на основу
боја, облика, мириса и осећаја.
Програм се допао и родитељи-
ма и, према речима васпитачи-
ца, сарадња с њима је одлична.

– Они показују велико ин-
тересовање да се упознају са
овом методом, па смо тако на

Страну припремила 

Ивана 
Предић

од једне панчевачке фирме, а
материјале „Монтесори” (по-
себни дидактички материјали
за едукацију), који су иначе ве-
ома скупи, углавном праве
вредне васпитачице Алексан-
дра Фишер и Љиљана Марков.

Родитељи активни учесници
Метода „Монтесори”, како ис-
тиче Љиљана Марков, допри-
носи развоју фине моторике
код деце, што доводи до разво-
ја можданих функција, чиме се
подстиче развој свих вештина.

– Један од циљева „Монте-
сорија” јесте да се дететова ин-
телигенција и потенцијал мак-
симално искористе. Парола
„помози ми да урадим сам”
провлачи се кроз све сегменте
програма. За ову методу је
специфично то да је важан
процес, а не резултат, и да не-
ма такмичења, јер свако дете
има свој темпо развоја. Тако-
ђе, особеност програма је што
се с малишанима ради инди-
видуално и допуштено им је да
се играју одређеним предме-
том онолико дуго колико желе
– објашњава Љиљана Марков.

Важно је напоменути да се у
овом програму детету не указу-
је на грешке, већ је нагласак на
томе да оно само дође до реше-
ња, ако не тог дана, онда неког

Представници Завода за јавно
здравље Панчево одржали су у
понедељак, 24. фебруара, у
Градској управи, презентацију
годишњег извештаја о реали-
зацији Програма јавноздрав-
ствене контроле у предшкол-
ским и школским установама
у 2014. години. Како је рекао
Миодраг Радојковић, члан
Градског већа задужен за
образовање, тај програм се
спроводи већ десет година, а
за његову реализацију су из-
двојена четири милиона ди-
нара из градског буџета. Изве-
штај о јавноздравственој кон-
троли представила је prim. mr
sc. med. dr Радмила Јовано-
вић, супспецијалиста за ис-
храну здравих и болесних љу-

ди. Она је објаснила да је
основни циљ пројекта очува-
ње и унапређивање здравље
деце, спречавање и сузбијање
болести које се евентуално по-
јаве, као и превентивне мере
за унапређивања личне хиги-
јене.

У току прошле године
стручњаци Завода за јавно
здравље контролисали су хи-
гијенско стање у вртићима и у
школским објектима, узима-
ли узорке с радних површина
(брисеве), проверавали ми-
кробиолошку исправност хра-
не и енергетску вредност
оброка, узорковали воду и ис-
питивали њену исправност и
спроводили санитарне пре-
гледе. Након извршене кон-

троле Завод за јавно здравље
упутио је предлог мера за по-
једине објекте које треба извр-
шити како би се побољшали
хигијенско-санитарни услови.

Према речима Радмиле Јо-
вановић, од укупно 22 објекта
Предшколске установе „Дечја
радост”, у пет вртића није би-
ло предлога мера, док је у њих
седамнаест утврђено да је
неопходно да се реконструи-
ше кров, поправе справе за
игру и санирају ограде. Према
извештају, хигијенско-сани-
тарно стање у вртићима било
је задовољавајуће. Примера
ради, од 260 брисева узетих с
радних површина, само у че-
трнаест су пронађене сапро-
фитне, а у три патогене бакте-

рије. Анализа квалитета на-
мирница које деца конзуми-
рају у вртићима показала је да
је безбедност хране на висо-
ком нивоу, а енергетска вред-
ност оброка је задовољавајућа.
Међутим, као и претходних
година, утврђена је повећана
количина соли у јелима, те су
стручњаци Завода за јавно
здравље дали препоруку пред-
школској установи да се коли-
чина соли смањи.

Од деветнаест објеката
основних школа у којима је из-
вршена контрола, за њих пет-
наест су предложене мере које
се односе на замену столарије
и санитарних чворова, изола-
цију влаге и уређивање двори-
шта и фискултурних сала.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ

Хигијенско-санитарни услови задовољавајући



У ЦЕНТРУ ГРАДА

Од 2. марта ће важити нове, ви-
ше цене гаса, а повод за поску-
пљење тог енергента је пораст
курса долара према динару.

Нова цена гаса за домаћин-
ства биће 51,74 динара за куб-
ни метар и то ће бити четврти
раст цена од септембра про-
шле године. Гас је тада ко-
штао 45,2 динара за кубни ме-
тар, а само два месеца касније
поскупео је на 49 динара.

Због све чешћих поскупље-
ња гаса расту и рачуни наших
суграђана који користе тај

енергент за грејање. Према
неким прорачунима, за потро-
шњу гаса у стану величине 60
квадрата током прошле зиме
требало је издвојити попри-
личну суму – од 54.000 до
65.000 динара, а након поску-
пљења она ће бити за око
3.400 динара виша.

Зато је све више оних који
одлучују да потпуно престану
да користе гас и да се преори-
јентишу на грејање на дрва
или угаљ. Добро је што се ова
зима ближи крају, па они који-
ма је поглед на рачуне „Срби-
јагаса” стварао главобоље, ви-
ше неће морати да мисле о то-
ме. Међутим, према подацима
објављеним у медијима, током
прошле године је више од сто

хиљада корисника услуга „Ср-
бијагаса” у нашој држави за-
тражило да буду искључени с
мреже.

Како смо сазнали од неких
наших суграђана који су се
грејали на гас, до ове године је
постојала могућност да се ра-
чуни за његову потрошњу пла-
ћају у две рате – 63 одсто од-
мах, а други део током летњих
месеци, када је потрошња гаса
мања. Међутим, таква могућ-
ност је укинута.

Као последица предстојећег
поскупљења гаса у неким гра-
довима у Србији је већ поску-
пело грејање. Крајем прошле
године то је затражило и ЈКП
„Грејање”, али тај захтев није
усвојен.

Предраг Патић, члан Град-
ског већа задужен за стамбено-
комуналне послове, поводом
тога је изјавио да грејање неће
поскупљивати докле год сада-
шња цена буде обезбеђивала не-
сметано пословање „Грејања”.

Додао је да је то став град-
ске власти и да ће он бити
преиспитан једино ако гас по-
ново буде поскупео, као најве-
ћи трошак у пословању „Греја-
ња” и енергент који користи
то јавно комунално предузеће.
Према његовим речима, и ова
зима је, као и прошла, била
блага, изузев хладног таласа
који је почео крајем прошле
године, тако да је „Грејање”
поново могло да смањи потро-
шњу гаса и оствари уштеде.

– Стара Вајфертова пивара је
за Панчево од непроцењивог
значаја иако је један део ње
страдао у пожару, а други је из-
дат закупцу. Шеф Делегације
Европске уније у Србији Мајкл
Девенпорт, који је и почасни
грађанин Панчева, након посе-
те нашем граду и обиласка Вај-
фертове пиваре сам је предло-
жио да му се обратимо када бу-
де завршен главни пројекат за
њену реконструкцију, да би нас
упутио од кога ћемо за то тра-
жити новац. Волео бих да од-
мах можемо да обновимо пи-
вару, али то захтева огромне
паре, па ће тај посао морати да
се ради корак по корак – изја-
вио је градоначелник Павле
Раданов на пријему за ауторе
најбољег идејног решења за ре-
витализацију пиваре, који је
приређен 25. фебруара.

Јелена Батинић, чланица
Градског већа задужена за

привреду и инвестиције, рекла
је да је лепо што су аутори пр-
вонаграђеног решења афир-
мисане архитекте иза којих
стоји више запажених решења
и идејних пројеката.

Ненад Станојевић, дирек-
тор Дирекције за изградњу и
уређење града, истакао је да је
избор најбољег идејног реше-

ња за реконструкцију старе
Вајфертове пиваре почетак у
обнови и уређењу тог вредног
објекта.

Дејан Миљковић, представ-
ник трочланог тима архитека-
та који су добили прву награду
на конкурсу за најбоље идејно
решење за реконструкцију
Старе пиваре, изјавио је да су

он и његове колеге спремни да
и даље сарађују с градском
влашћу у Панчеву да би се
Стара пивара обновила и да би
паралелно с њеном рекон-
струкцијом био направљен но-
ви културни центар Панчева
са услужним делатностима.

Говорећи о томе на чему је до
сада радио с колегама,  рекао је
да су они, између осталог, били
ангажовани на изради идејних
решења за реконструкцију згра-
де Југословенског драмског по-
зоришта, Ботаничке баште и
Куле Небојша у Београду.

Зоран Ђукановић, професор
Архитектонског факултета и
један од чланова жирија,
предложио је да градска власт
ангажује ауторе најбољег идеј-
ног решења и за израду глав-
ног пројекта и друге докумен-
тације која је неопходна за ре-
конструкцију старе Вајферто-
ве пиваре.

ПРИЈЕМ ЗА АУТОРЕ НАЈБОЉЕГ РЕШЕЊА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПИВАРЕ

Почетак важног посла
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ступак легализације. Због тога
је директорова изјава изазва-
ла велики бунт грађана. Поред
тога, ми, грађани Мисе, не
знамо ни ко би био у обавези
да нам исплати новац ако би
наше куће морале да буду сру-
шене и да ли би то урадили
покрајински или републички
органи. Понављам, наша је
жеља да се будућа железничка
обилазница уради тако да
прати ауто-пут, а никако да
пролази кроз наше насеље –
изјавио је Тончев.

Он је додао и да је Удруже-
ње грађана МЗ Младост не-
давно тражило од заштитника
права грађана Саше Јанкови-
ћа информацију о томе да ли
је локална власт у Панчеву
урадила нешто на спровођењу
закључка Скупштине града

који је донет 14. августа про-
шле године да се од надле-
жних републичких институ-
ција захтева да се у насељу
Миса не гради нова пруга.

Према речима Денка Тон-
чева, заштитник грађана је
поводом тога контактирао с
локалном влашћу и Мини-
старством грађевине, саобра-
ћаја и урбанизма и тамо му је
одговорено да панчевачка ло-
кална власт од тада није пред-
узела ништа.

Тончев је рекао и да је
Удружење грађана МЗ Мла-
дост захтевало састанак с
градским функционерима и
да је та иницијатива прихва-
ћена.

На питање новинара шта је
одлучено на састанку с грађа-
нима Мисе, Славе Бојаџиев-

ски је изјавио да ће почетком
идућег месеца поводом тог
проблема бити одржан саста-
нак представника локалне
власти с надлежнима у Мини-
старству грађевине, саобраћа-
ја и урбанизма.

– Испуњавање захтева гра-
ђана Мисе да кроз њихово на-
сеље не пролази будућа пруга
немогуће је без измене план-
ских докумената. Да би дошло
до тога, неопходно је да се ис-
пуни законска процедура, а то
подразумева сагласност Ми-
нистарства и измену простор-
них планова Војводине и Ср-
бије. Да бисмо добили сагла-
сност за подношење таквог
захтева, тражили смо од Ми-
нистарства да одржимо зајед-
нички састанак – додао је Бо-
јаџиевски.

С реконструисаног хотела
„Слобода” последњих дана
отпадају делови фасаде.
Изгледа да никога није
брига за то, будући да нико
не чисти шут и малтер који

остају на тротоару. Све се
то дешава у центру града,
на неколико десетина ме-
тара од Градске управе, у
којој је седиште надлежних
служби.

Љушти се „Слобода”
Све извесније да ће
кроз насеље 
пролазити нова 
пруга

Предвиђено рушење
шездесет кућа

Информација коју су крајем
прошле недеље објавили поје-
дини београдски листови да
ће пре почетка грађења желе-
зничке обилазнице око Бео-
града морати да се сруши ше-
здесет кућа на Миси и да ће
око пруге која ће пролазити
кроз то насеље са обе стране
бити подигнут жичани зид ви-
сине неколико метара – узне-
мирила је и уплашила наше
суграђане који живе у том де-
лу града.

Поводом тога у Градској
управи је 24. фебруара одр-
жан састанак којем су у име
локалне власти присуствова-
ли Филип Митровић, пред-
седник Скупштине града,
Славе Бојаџиевски, помоћник
градоначелника у области ур-
банизма, као и Денко Тончев
и Сотир Ђоровић, представ-
ници Удружења грађана МЗ
Младост.

– Информација о планира-
ном рушењу кућа нас је све
узнемирила, нарочито због
тога што је објављена и изјава
директора ЦИП-а да ће на
новчану накнаду моћи да ра-
чунају само власници кућа
које су легализоване. Добро је
познато да је на Миси ситуа-
ција таква да је само пола ку-
ћа легализовано, а власници
осталих кућа су започели, али
још увек нису завршили по-

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Једна тета ил’ два 
факултета?

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас колика је
истинска вредност породич-
них веза. „Панчевац” и из-
давачка кућа „Вулкан изда-
ваштво” припремили су по
један примерак књиге „У
сенци старог храста” Ке-
тлин Грисом за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговори-
ли на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„О вредности најбоље све-
дочи народна изрека: ’Више
вреди једна тета од два фа-
култета’.” 063/7417...

„Рођаци се међу собом
ништа не разумеју, иако
причају на свом матерњем
језику. Више их Кинези раз-
умеју шта причају.”
065/6672...

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

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

питање: који је најједно-
ставнији, а који најтежи пут
до истине? Они ће освојити
по један примерак књиге
„Тројанско сестринство” Ен
Фортије.

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

„Најједноставнији и ујед-
но најтежи пут до истине
добро је познат нашим по-
лицајцима, као и онима ко-
ји њима треба да дају изјаву
о почињеним (не)делима.”
060/0134...

„Најједноставнији – ми-
лом, најтежи – силом, па ти
бирај.” 062/3210...

С добитницима ћемо
контактирати наредних да-
на, како бисмо њихове по-
датке проследили спонзо-
рима.

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

Д. К.

НОВЕ ЦЕНЕ ГАСА

Четврто поскупљење од прошле јесени

Да ли ће се поред ове градити још једна пруга?

Овако би убудуће требало да изгледа Пивара

Ивичњаци чекају 
поправку 

Крајем прошле недеље на
друштвеној мрежи „Феј-
сбук” појавиле су се фото-
графије четири поломљена
бетонска ивичњака у Град-
ском парку. 

„Надам се да ће се наћи
један дан и један радник да
се они поправе, јер су поло-
мљени већ годину дана”, је-
дан је од коментара уз те
фотографије.

„Панчевац” је проследио
те фотографије Миловану
Ћировићу, секретару град-
ског Секретаријата за ин-
спекцијске послове, и он је
одмах реаговао. Обавестио
је Комуналну инспекцију о
томе, а она треба да затражи
реакцију Дирекције за из-
градњу и уређење града, ко-
ја је, како нам је речено,
надлежна за Градски парк. 
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» Наставак са стране 1

– Кад су ме сви отписали, одлу-
чио сам да кренем са уљем ка-
набиса, што је одмах дало од-
личне резултате. У то време био
сам принуђен да свака два дана
одлазим на испумпавање воде
из плућа и стомака, међутим,
после неколико недеља ситуа-
ција се драстично поправила. Ја
се данас осећам као здрав човек,
захваљујући канабису – каже др
Предраг Николић.

Поред уља канабиса, он је
користио и друге алтернатив-
не методе које су код нас и у
свету, како каже, неоправдано
запостављене.

– Тзв. народна медицина
нуди много препарата који су
потцењени и гурнути у други
план. Ту је читав низ алтерна-
тивних метода што дају од-
личне резултате и надам се да
ће се у будућности српски ле-
кари више заинтересовати за
њихову примену, науштрб
тзв. западне медицине, која,
сада се то јасно види, има ве-
лике недостатке. Да није тако,
не би људи у оволиком броју
умирали и поред лекова које
им преписују – тврди Нико-
лић, те констатује да би уба-
цивање природних препарата,
на првом месту уља канабиса,
у терапије и лечење уштедело
много новца српском здрав-
ству.

Антоније Ковачевић при-
знаје да се и сам успешно лечи
канабисом од реуматоидног
артритиса и каже да ускоро
очекује позив из Владе, јер је
она најавила формирање рад-
не групе која ће размотрити

моделе будућег коришћења
канабиса у медицинске сврхе.

– Тражићемо да држава пре-
узме контролну улогу у овом
процесу, да би спречила евен-
туалне злоупотребе, али ћемо
инсистирати на решењу које се
неће ограничити само на до-
зволе за увоз неких препарата.
Циљ је да од измена закона нај-
више користи имају пацијенти,
а не фармацеутске компаније –
истиче Ковачевић, који очекује
да забране, када је канабис у
питању, „падну” пре лета.

Завиримо мало и у бекграунд
ове приче. Бројна истраживања
показују да уље канабиса има
лековито дејство, осим на скоро
све облике малигних обољења,
и на болести попут мултипле
склерозе и других аутоимуних

и неуродегенеративних боле-
сти. Има података који говоре у
прилог томе да је тим уљем мо-
гуће лечити и дијабетес, леуке-
мију, глауком, депресију…

Занимљиво је да су канабис
као лек користиле неке старе
цивилизације, попут Кинеза и
Индијаца, још пре 5.000 годи-
на, а да је у САД до 1936. годи-
не канабис био састојак скоро
трећине регистрованих леко-
ва. Потоњој забрани је претхо-
дила велика кампања америч-
ких таблоида, у којима је кана-
бис први пут назван „марихуа-
ном”, док су његова својства
добила атрибут „ђаволска”.

Демонизација конопље по-
чела је у издањима медијског
могула Вилијема Херста, моћ-
ног индустријалца, који се, по-

ред издавачких, бавио и дру-
гим пословима, а имао је у вла-
сништву и велика шумска про-
странства. Пошто се у то време
папир производио углавном од
конопље, Херст је кренуо у
кампању против биљке која му
је избијала велики новац из џе-
па. Остаће забележено да му је

Након усвајања Закона о
оружју и муницији, који је
крајем прошле недеље добио
зелено светло у Скупштини
Србије, ових дана треба да бу-
де проглашен почетак легали-
зације наоружања, друге по-
сле 2000. године.

Панчевци који у својим ку-
ћама и становима чувају пи-
штоље, аутоматске пушке, ре-
волвере и друго ватрено оруж-
је, а немају за то одговарајуће
дозволе, имаће рок од три ме-
сеца да га без страха од хапше-
ња, подизања оптужби и кри-
вичног гоњења донесу у про-
сторије Полицијске управе.

Последња легализација је
спроведена 2003. године, на-
кон атентата на Зорана Ђин-
ђића, ванредног стања које је
проглашено после тог догађа-
ја у Србији и операције „Са-
бља”, и изазвала је велико ин-
тересовање Панчеваца и ста-
новника других места на те-
риторији јужног Баната.

У Полицијску управу Пан-
чево тада је, према подацима
које је објавио „Панчевац”,
донето: 68 аутоматских пуша-
ка „калашњикова”, 31 обичан
пиштољ, два аутоматска пи-
штоља марке „шкорпион”, се-
дам гасних пиштоља, 10 ло-

НАКОН УСВАЈАЊА НОВОГ ЗАКОНА О ОРУЖЈУ И МУНИЦИЈИ

Колико су Панчевци наоружани?

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Притвор осумњиченом
за убиство

У Вишем јавном тужила-
штву у Панчеву почела је
истрага против Милана
Грујичића (39) из Беле Цр-
кве и одређен му је тридесе-
тодневни притвор због
основане сумње да је ових
дана убио Павела Анку (75)
из истог места. Како је про-
шле недеље објављено у
свим медијима, уз цитира-
ње извора из полиције, он га
је најпре усмртио хицем из
пиштоља, а потом искаса-
пио, ставио делове његовог
тела у кесе и сакрио их у за-
мрзивач.

Више јавно тужилаштво
правно је оквалификовало
Грујичићев злочин као те-
шко убиство из користољу-
бља, иако је осумњичени
према извештајима медија
на првим саслушањима по-
сле хапшења изјавио да је
Анку лишио живота како би
му се осветио због погре-
шног лека који је пре више
година донео његовом оцу
из иностранства, због чега је
он умро. Поред убиства,
осумњиченом ће бити ста-
вљено на терет и незакони-
то поседовање пиштоља.

Како су медији објавили,
Грујичић није могао да обја-
сни одакле му 1.500 евра, ко-
лико су полицајци пронашли
код њега. Он се првобитно
бранио речима да је тај новац
добио од недавне продаје јед-
ног аутомобила, али утврђе-
но је да је ту трансакцију оба-
вио још пре годину дана, за
знатно мање новца.

У медијима је наведено и
да је осумњичени познавао

убијеног одраније и да је
знао да је он колекционар
намештаја, па је претпоста-
вио да код себе има више
новца. На основу провере
листе телефонских позива
осумњиченог на дан када је
убијени седамдесетпетого-
дишњак последњи пут ви-
ђен, полиција је утврдила
да је Грујичић телефонирао
Анки и позвао га да дође
код њега да би му продао
комад старог намештаја и
да је овај пристао. Та одлука
га је коштала живота.

Према извештајима у ме-
дијима, осумњичени је то-
ком првог саслушања пред
полицајцима признао да је
убијени долазио код њега,
али је додао да је након то-
га отишао и да не зна шта је
касније радио. Позвао је по-
лицајце да дођу код њега и
да му претресу кућу. Међу-
тим, када су се они појави-
ли на капији његове куће,
он се уплашио, што је, пре-
ма информацијама у меди-
јима, полицајцима био први
и поуздани сигнал да је по-
чинио убиство.

Тешко убиство за које је
Грујичић осумњичен најте-
же је кривично дело у Кри-
вичном законику. Наведено
је једанаест разлога због ко-
јих лишавање живота другог
лица може да се окарактери-
ше као тешко убиство (један
је и користољубље), а казне
које се изричу за то крећу се
у распону од двадесет годи-
на до максималне казне у
нашем правосуђу, која изно-
си четрдесет година.

вачких пушака и карабина, 13
ваздушних и шест малокали-
барских пушака, један ручни
бацач са гранатом, два бацача
„зоља”, 12 тромблонских ми-
на, 284 ручне бомбе, 15.000
метака различитих калибара
и 670 грама пластичног екс-
плозива!

Подсећамо, министар уну-
трашњих послова Небојша
Стефановић ових дана је изја-
вио да ће легализација наору-
жања бити спроведена како би
било мање нелегалног оружја
у Србији, јер се процењује да

има између 200.000 и 900.000
комада, а можда и више!

Иако је досадашњи Закон о
оружју и муницији предвиђао
ригорозну и компликовану про-
цедуру за добијање дозвола за
држање и ношење оружја, то у
пракси није значило ништа, јер
је у већини кривичних дела која
су се догодила последњих годи-
на коришћено нелегално оружје.

Процедура за издавање до-
звола за ношење оружја убу-
дуће треба да буде поједноста-
вљена, јер се најављује да ће
моћи да га добије свако ко ар-

гументовано докаже да му је
угрожена лична безбедност.

Међутим, у новом Закону о
оружју и муницији пише и то
да они који добију дозволу за
његово ношење, неће моћи да
га носе и користе тако да тиме
узнемиравају остале грађане.
У Закону се наводи и то да је
полицији остављено дискре-
ционо овлашћење да одузме
једном издате дозволе за но-
шење и држање оружја ако
процени да би његов власник
могао да га злоупотреби.

Важно је и то да се, поред
већ постојећих предуслова за
добијање дозволе за оружје
(неосуђиваност за кривична
дела, пословна способност,
положена обука за руковање
оружјем и неосуђиваност код
судија за прекршаје), уводи и
здравствена способност. Под-
носилац захтева за добијање
дозволе за оружје мораће да
пре разматрања његовог зах-
тева обави лекарски преглед
код неуропсихијатра, који ће
се понављати на сваке три го-
дине. Више неће бити могуће
– као што је то било до сада –
да кандидати за возачке до-
зволе морају на лекарске пре-
гледе, а да заинтересовани за
оружје не морају. М. Г.

Канабиноиде, о чијим лековитим својствима говоре бројне
студије, осим конопље, садржи још само мајчино млеко

ПОСЛЕ СЛУЧАЈЕВА ТРОВАЊА 

НОВОМ ДРОГОМ

Опоравља се девојка
која се предозирала

Седамнаестогодишња К. Ј.
Панчева, која је 23. фебруа-
ра пребачена на ВМА у изу-
зетно тешком стању због
ушмркивања нове, изузетно
јаке и све популарније дро-
ге (биљног тамјана или
„шарп блуберија”, како је
позната међу младима), бо-
ље се осећа и након указане
лекарске помоћи пуштена
је кући.

Како је „Панчевац” обаве-
штен, из Опште болнице у
Панчеву затражено је да се
њено пребацивање на ВМА
обави уз пратњу полиције.

– Затечена је у Народној
башти у друштву једног
младића, који је такође био
под дејством те дроге, али је
био свестан и комуникати-
ван. Међутим, за разлику од
њега, она је била изузетно
агресивна, хиперактивна и
правила је чудне покрете
рукама, па је због тога пре-
бачена на ВМА уз асистен-
цију полиције. Чуо сам да је
чак и тамо била агресивна,
па је зато морала да буде ве-
зана – изјавио је наш саго-
ворник, добро упућен у овај
случај, који је затражио да
остане анониман.

Поводом све чешћих слу-
чајева тровања биљним та-
мјаном Министарство здра-
вља Србије је 23. фебруара
саопштило да ће постојећу
листу психоактивних суп-
станци чија је употреба
строго забрањена прошири-
ти новом дрогом. Та одлука

је образложена тиме да је у
последњих шест недеља у
Национални центар за кон-
тролу тровања, који се нала-
зи у просторијама ВМА,
примљено 26 младих из
свих крајева Србије с јаким
симптомима тровања биљ-
ним тамјаном и да су се они
жалили на вртоглавицу, лу-
пање срца, повраћање и из-
узетно висок притисак.

Како незванично сазнаје-
мо, ова одлука Министар-
ства је изузетно важна јер
након ње биљни тамјан ви-
ше неће бити, као до сада, у
слободној употреби. Поли-
ција ће убудуће моћи да го-
ни и хапси оне који су ту
дрогу увозили из Хрватске и
Босне и по изузетно ниским
ценама (кесица је коштала
између хиљаду и две хиљаде
динара) продавали млади-
ма. Да би избегли евентуал-
ну реакцију полиције, ре-
кламирали су је као мири-
шљави освеживач просто-
рија и продавали у кесица-
ма у неким београдским
продавницама!? 

Биљни тамјан или „шарп
блубери” изгледом подсећа
на дуван који се може купи-
ти у слободној продаји и за-
вија се као цигарета. Према
неким објашњењима која се
могу прочитати на интерне-
ту, по својим хемијским са-
стојцима је идентичан ма-
рихуани, али је од ње више-
струко јачи и опаснији.

М. Г.

„Политичари морају
да забораве на 
страначке поделе 
и рејтинге и да стану
на страну оболелих
грађана. Немају чега
да се плаше, не желимо
да од Србије правимо
Холандију”, каже 
Антоније Ковачевић,
председник удружења
„Лекализација Србије”.

Оболео сам од тешког и ретког карцинома, давали
су ми шест месеци живота. А онда сам кренуо са
уљем канабиса и резултати су били сјајни. 

Др Предраг Николић, клинички фармаколог

ХРОНИКА

главни партнер у криминали-
зацији конопље био још један
тајкун – Рокфелер, који је тих
година ударао темеље фарма-
цеутским корпорацијама какве
данас познајемо.

Највећи проблем који фар-
мацеутска индустрија има с
канабисом јесте чињеница да
га, с обзиром на то да је при-
родни лек, није могла и не мо-
же патентирати, те на тај на-
чин ни профитирати.

С. Трајковић

Панчевачка саобраћајна поли-
ција поднеће кривичну пријаву
против деветнаестогодишњака
из Глогоња због постојања осно-
ва сумње да је изазвао саобра-
ћајни удес 13. фебруара у ве-

черњим часовима у Улици мар-
шала Тита у том селу, када је
погинула Зорица Петровић
(1964), такође из Глогоња.

Према изјавама очевидаца,
он је, услед брзине неприлаго-

ђене стању пута и условима
саобраћаја, предњим делом
аутомобила марке „пунто” ко-
јим је управљао ударио у Зо-
рицу док је прелазила Улицу
маршала Тита ван обележеног

пешачког прелаза. Глогоњци
који су били сведоци тог удеса
рекли су и да деветнаестого-
дишњак који је осумњичен да
је изазвао удес није имао во-
зачку дозволу. М. Г.

ЗБОГ НЕДАВНОГ УДЕСА У ГЛОГОЊУ

Кривична пријава против деветнаестогодишњака



За пчеларе је 2014. година
била лоша, што се пре свега
односи на изгубљену багремо-
ву пашу – чуло се на редовној
годишњој скупштини Дру-
штва пчелара Старчево, одр-
жаној у суботу, 21. фебруара, у
Дому културе.

О томе председник старче-
вачких произвођача меда Паја
Орешковић каже:

– Имали смо среће да су гу-
бици били релативно мали, а
извукли су нас, пре свега, ли-
па и сунцокрет. Морам да ис-
такнем и једну критику на ра-
чун чланова удружења. Наи-

ме, досад је увек важила прак-
са да онај ко има, помогне
другоме – болесној деци, си-
ромашним људима..., а нажа-
лост то је последњих година
изостало.

Било је речи и о приливу
младих људи, углавном оних
који су остали без посла.

– Појавили су се и откупљи-
вачи на велико, који нас,
правдајући се ниском свет-

ском ценом меда, терају да
произведемо што више квали-
тетнијег меда и да га продамо
што јефтиније. И то доноси
неку зараду, премда не оноли-
ку као од трговине на мало,
која је скочила тек недавно у
сезони грипа – навео је Оре-
шковић.

Шездесетак активних стар-
чевачких пчелара углавном је
било оријентисано на пашу у
Делиблатској пешчари, Кучеву
и ближој околини. У годи-
шњем извештају је набројано и
неколико организованих екс-
курзија, едукација, трибина...

Након свега закључак је да
места у пчеларству има до-
вољно, али да новопридошли
треба да знају да тај посао
захтева одговорност и стр-
пљење.

Чланови Скупштине Месне
заједнице Ново Село – Сини-
ша Којић, Ромулус Штефан и
Василије Крајњан поднели су
захтев за хитно одржавање
седнице с једном једином тач-
ком дневног реда: има ли опа-
сности од даљег ширења епи-
демије трихинелозе у Новом
Селу?

Према наводима поменуте
тројице, најпре су пре неколи-
ко недеља медији пренели
вест да је у једној новосељан-
ској породици дошло до зара-
зе трихинелом, када је неко-
лико особа завршило у болни-
ци; потом су по селу почеле да
се шире непроверене инфор-
мације да је још једна породи-
ца страдала од ове опаке боле-
сти, као и то да су сеоски вете-

ринарски трихинелоскопски
прегледи меса (приликом
клања свиња) недовољни, од-
носно неефикасни.

Како се нико од меродав-
них градских структура за све
ово време није обратио јавно-
сти, Којић, Штефан и Крај-

њан моле председника Скуп-
штине Месне заједнице да
хитно закаже ванредну сед-
ницу на којој би се о новона-
сталој ситуацији разговарало
с ветеринарима из села,
представницима Ветеринар-
ског института Панчево, чла-

ном Градског већа задуже-
ним за здравство и са струч-
њацима из Завода за јавно
здравље.

Они закључују да би након
тог састанка ширу јавност и
мештане требало обавестити о
свим узроцима и последица-
ма појаве ове болести у селу,
као и о предузетим активно-
стима и поступцима меродав-
них служби на спречавању
ширења епидемије.

Док се то не догоди, важно
је истаћи савет стручњака да
грађани преконтролишу месо
сваке свиње, што је најсигур-
није обавити на Ветеринар-
ском институту, као и да месо
мора да буде термички обра-
ђено, јер се тако уништавају
паразити.

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц::  У по-
ступку јавне набавке за из-
вођење радова на асфалти-
рању делова улица Соње
Маринковић и Бранка Ра-
дичевића ЈП Дирекција за
уређење и изградњу града
Панчева посао је доделила
фирми ПЗП Београд, а до
почетка радова треба да ис-
текне жалбени рок.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Три
члана Скупштине Месне за-
једнице поднела су захтев
за одржавање ванредне сед-
ница поводом могуће епи-
демије трихинелозе у селу.
Изложба ручних радова и
народних ношњи новофор-
мираног удружења жена
„Новосељанке/Бобоаћеле”
биће постављена у недељу,
1. марта, од 10 до 19 сати, у
Дому културе.

ДДооллооввоо:: Пољопривредници
су се данима састајали у ве-
зи с договором о лицитаци-
ји државне земље. Tрибина
под називом „У име наро-
да!” одржана је у суботу, 21.
фебруара, у Дому културе.
Тог дана је званично отво-
рен нови геронтолошки
центар и одржана је још
једна едукација пољопри-
вредника, која ће бити на-
стављена у суботу, 28. фе-
бруара, од 10 сати, у сали
Месне заједнице. У истом
простору, од 18 сати, биће
приређено стручно преда-
вање неуропсихијатра.

ГГллооггооњњ:: Трибина о здравој
исхрани уз коришћење са-
мониклог биља из природе,
под називом „Сунчева трпе-
за”, одржано је у четвртак,
19. фебруара, у Дому култу-
ре. На истом месту биће
приређено предавање Алек-
сандре Нинковић Ташић о
животу и делу Михајла Пу-
пина у понедељак, 2. марта,
од 13.30, а том приликом ће
најбољим ученицима бити
додељене књиге.

ИИввааннооввоо:: Међународни дан
матерњег језика одржан је у
суботу, 21. фебруара, у До-
му културе, када су фолкло-
раши су први пут приказа-
ли игре из Тракије. На по-

четку припрема за предсто-
јећу полусезону „Стрела” је
победила омољичку „Мла-
дост”.

ЈЈааббууккаа: Према незваничним
сазнањима, блокада у раду
месне скупштине треба да
буде премошћена још јед-
ним ванредним изборима.

Изгредници су у суботу, 21.
фебруара, исписали графи-
те неприкладне садржине
на неколико места у селу,
што је у најкраћем року
прекречено.

ККааччааррееввоо: Представници
Скупштине Месне заједни-
це су грађанима из Виногра-
дарске улице и Улице Бори-
са Кидрича саопштили да
ће буџетом за наредну годи-
ну бити обухваћено асфал-
тирање тих улица. Покрену-
те су јавне набавке за одр-
жавање биваторијума, уре-
ђење фудбалског стадиона и
реконструкцију Дома омла-
дине. Промоција књиге рок
критичара и књижевника
Александра Жикића под на-
зивом „Место у мећави”, по-
свећена Милану Младено-
вићу, одржана је у петак, 20.
фебруара, у свечаној сали
Месне заједнице.

ООммоољљииццаа:: Новоформирана
организација „Наша Поња-
вица” тренутно ради на ре-
гистрацији удружења у
АПР-у. Одржана је годишња
скупштина УСР-а „Шаран”,
а за пецароша године иза-
бран је Милан Јосимов.

ССттааррччееввоо::  Редовна годишња
скупштина локалног пче-
ларског друштва одржана је
у суботу, 21. фебруара, у про-
сторијама Дома културе. Из-
ложба слика Ђерђа Ереша,
израђених у уљу, биће отво-
рена у четвртак, 26. фебруа-
ра, у галерији „Боем”.
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Представило се 
седам националних
заједница

Феноменалан наступ
палћенског 
фолклорног 
ансамбла

Међународни дан матерњег
језика одржан је осми пут у
суботу, 21. фебруара, у ивано-
вачком Дому културе, а орга-
низовали су га Еврорегионал-
ни центар за развој друштва у
мултиетничким срединама
„Ин медијас рес”, Месна за-
једница Иваново и друге ин-
ституције из тог места, уз по-
дршку Града Панчева.

Језик као темељ
Ова манифестација, настала
пре шеснаест година (1999),
чији је циљ неговање матер-
њих језика свих етничких за-
једница, отворена је химном
„Боже правде”, а затим је Све-
тлана Николин, координатор
Еврорегионалног центра „Ин
медијас рес”, поред осталог,
истакла да је језик темељ очу-
вања интегритета сваког наро-
да. Она је пожелела добродо-
шлицу свим посетиоцима и
поздравила госте, пре свега, из
бугарске амбасаде и румун-
ских места Старог Бешенова и
Брешће, као и представнике
града – председника Скупшти-
не града Филипа Митровића и
Миодрага Радојковића, члана
Градског већа задуженог за
образовање, који је и званично
отворио овогодишње издање
Дана матерњег језика.

Након тога је почео програм
на језицима националних за-
једница из околине, када се

ОДРЖАН ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

ИВАНОВО ОСМИ ПУТ НА МАПИ СВЕТА

„СУНЧЕВА ТРПЕЗА” У ГЛОГОЊУ

О самониклом 
јестивом биљу

најпре громко зачуо хор
Oсновне школе „Моша Пија-
де”, а песмом и рецитацијом на
словачком језику представили
су се чланови Словачког кул-
турно-просветног друштва „Ђе-
тван”. Деца из Скореновца, Вој-
ловице и Иванова чинила су ве-
лики регионални хор, који је
певао на мађарском језику, што
су потом учинили и ученици
поменуте ивановачке школе.
Ђаци из јабучке основне школе
„Гоце Делчев” су на македон-
ском језику извели рецитал и
чувено „Македонско девојче”, а
даме из МКУД-а „Боназ Шан-
дор” представиле су се мађар-
ским народним песмама. 

Друштво грчко-српског при-
јатељства „Кантакузина” из
Смедерева отпевало је неколи-
ко песама и приказало игре на-
рода с југа Балкана, а на ром-

ском језику су рецитовали
Александра Чабрило и Мили-
ца Будак из дома „Споменак”. 

Ледена сала
Потом су бину напунили уче-
ници из школа „Мирослав
Мика Антић”, „Моша Пијаде”
и „Доситеј Обрадовић” из
Омољице, који су се предста-
вили сплетом песама на бу-
гарском језику. Све време сво-
је пулене је на гитари здушно
пратио њихов професор бу-
гарског језика Огњан Цветков.

За сам крај је остављен на-
ступ чланова Удружења банат-
ских Бугара „Иваново–Банат”,
који су најпре интерпретирали
песме на палћенском, бугар-
ском и македонском језику, а
фолклорни ансамбл наведеног
друштва својим играчким тач-
кама никог није оставио рав-
нодушним. За феноменалан

наступ је стигла и награда у
виду бурних овација и аплауза
од публике, којој је то, у неку
руку, дошло као спас, будући
да се цео програм одвијао у си-
бирски хладној великој сали
ивановачке културне установе.
Чак су се и многи извођачи до-
словце тресли приликом на-
ступа, па би организатори сле-
дећег пута морали о томе више
да поведу рачуна.

То ипак није умањило вред-
ност догађаја, који даје немер-
љив допринос очувању можда
највећег војвођанског блага –
вишејезичности.

У холу Дома културе била је
постављена изложба фотогра-
фија везана за тему манифе-
стације, а након официјелног
дела наставило се мултинаци-
онално дружење у просторија-
ма ивановачке школе.

Београђанка Мирјана Пе-
тровић, велики заљубљеник
у природу, представила је
своју књигу „Сунчева трпе-
за” у четвртак, 19. фебруа-
ра, у глогоњском Дому кул-
туре.

Том приликом је ауторка
с бројном публиком поде-
лила веома обимно и кори-
сно знање које је стицала
трагајући за јестивим би-
љем. Најбогатија искуства
носи са Старе планине, а
публици су биле интере-
сантне врсте које се могу
наћи на панчевачком наси-
пу или у градским паркови-
ма, попут маслачка, беле

раде, љубичице, јагорчеви-
не, дивљег мотовилца, ки-
селице…

Све биљке представљене
у „Сунчевој трпези” су је-
стиве – неке као састојци у
храни, неке као зачини, али
је закључак да је то још увек
мали део онога што се може
наћи у Србији.

Предавање је било интер-
активно и на њему су се мо-
гле чути  многе анегдоте.
Организатор овог веома по-
сећеног програма била је
Асоцијација младих „Јуве-
нис”, у сарадњи с Домом
културе и Удружењем жена
„Глогоњке”.

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Премијера игара из бугарске Тракије у изведби ивановачких фолклораша

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА У НОВОМ СЕЛУ

Има ли трихинелозе?

Страну припремио

Јордан
Филиповић

СКУПШТИНА СТАРЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА

Релативно лоша година



У дворани „Аполо” у четвр-
так, 26. фебруара, у 19 сати,
биће одржана промоција
књиге Александра Жикића

„Место у мећави, прича о
Милану Младеновићу”. О
књизи ће говорити публици-
ста Иван Ивачковић, уред-

ник издања Слободан Губе-
ринић и аутор, а одломке из
књиге читаће Лора Орло-
вић.

Како се наводи у опису
„Места у мећави”, то је
истинита прича о великом
ствараоцу, атмосфери у ко-
јој су настајале необично
значајне песме, бенду изу-
зетних музичара трагичне
судбине. Она је, притом, по-
тресна, али лишена патети-
ке, лирска и драматична у
исто време, поткрепљена ау-
тентичним сведочанствима
и посебно одабраним аутор-
ским фотографијама Небој-
ше Бабића.

КЊИГА О МИЛАНУ МЛАДЕНОВИЋУ

Место у мећави

Уместо улазнице, 
по пет празних 
лименки за рециклажу

На репертоару четири
квалитетна позоришна
комада за децу

Панчевци, посебно они нај-
млађи и њихови родитељи
и/или старатељи, имају добар
разлог да већ од данас почну
да прикупљају алуминијумске
лименке од пића, пошто ће им
оне бити улазница на четири
представе за децу током мар-
та. Реч је о „Мартовском реци-
клажном позоришном матине
програму”, у оквиру којег ће
сваке суботе у 12 сати у двора-
ни Културног центра бити из-
ведена по једна дечја предста-
ва позоришта „Чарапа” из Бе-
ограда. Прва је планирана већ
за наредну суботу, 7. март, ка-
да ће најмлађи суграђани мо-
ћи да погледају комад  „Како
су дрво и цвет спасли свет”, а
следе представе „Пипи Дугач-
ка Чарапа”, „Девојчица са ши-
бицама” и „Три прасета”. Сва-
ко ко буде желео да их погле-
да, има обавезу да понесе по
пет коришћених празних ли-
менки (то се односи и на ро-
дитеље/пратиоце), које ће за-
једно са Ли Меном, човеком
са Алу планете, припремити
за рециклажу у фоајеу Култур-
ног центра. Ко буде донео де-
сет прзних лименки, може до-
бити и „Илустровани речник”
издавачке куће „Школа плус”
или цегер од еколошког мате-
ријала.

Млада Елизабет живи по
суровим правилима које је
одредила њена мајка – све
док једне вечери не одлучи
да збаци наметнуте окове.

Опојно узбуђење првог
изласка разбудиће сва ње-
на уснула чула, а мистери-
озни младић са очаравају-
ћим руским акцентом пот-
пуно ће јој завртети ум.
Журећи да одбаци све за-
бране, Елизабет ће забора-
вити на опрез и донети
кобну одлуку због које ће
жалити у остатку живота.

Дванаест година касније
у раскошној лепоти једног
планинског градића свој
дом проналази млада жена
по имену Абигејл Лоуери.
Повучена и неповерљива
према свима, Абигејл се
држи подаље од својих су-
грађана – али не слути да
управо тиме привлачи па-
жњу. Тајанствена Абигејл
нарочито ће заинтригира-
ти локалног шефа полици-

је, младог Брукса Глисона,
који ће убрзо схватити да
се иза њене хладне споља-
шности, оштрог ума и крај-
ње необичних животних
навика крије злокобна тај-
на. Док Бруксова непо-
средност и топлина полако
почињу да руше зидове ко-
је је Абигејл око себе поди-
гла, прошлост прети да на-
покон узме свој данак…

Четвртак, 26. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Књижевност
Четвртак, 26. фебруар, 19 сати, „Аполо”: промоција књи-
ге Александра Жикића „Место у мећави, прича о Милану
Младеновићу”.

Програм за децу
Субота, 28. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Мачак у чизмама”, у продукцији позо-
ришта „Пођи туда” КЦП-а.

Представе
Четвртак, 26. фебруар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Солунци говоре” Антонија Ђурића, у извођењу
Академије уметности из Београда.

Изложбе
Петак, 27. фебруар, 19 сати, фоаје Културног центра: из-
ложба фотографија „Осамдесете” Александра Бренђана. 

Филм
Уторак, 3. март, 19 сати, дворана Културног центра: „Дан
домаћег филма” – сатирична документарна бајка „Довиђе-
ња, како сте?” Бориса Митића. Улаз је слободан. 

Тематски програм
Четвртак, 26. фебруар, 19.30, Градска библиотека: промо-
ција књиге Драгољуба Збиљића, аутора и председника
Скупштине удружења „Ћирилица”.

Културни телекс

„Срце од стакла” 
Норе Робертс

СВАКЕ СУБОТЕ У МАРТУ – ПОЗОРИШТЕ КОЈЕ РЕЦИКЛИРА

ПОНЕСИТЕ ЛИМЕНКЕ И ГЛЕДАЈТЕ ПРЕДСТАВЕ

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

Два читаоца који до среде, 4. марта, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„По чијим је правилима најтеже живети?”, наградићемо
по једним примерком књиге „ Срце од стакла” Норе Ро-
бертс. Имена добитника ћемо објавити у наредном бро-
ју „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.

Панчево се испоставило као
добар партнер у реализацији
овог програма, јер овде већ по-
стоји тенденција да се установи
редован и квалитетан позори-
шни репертоар за децу. Према
речима Бранислава Радовано-
вића, уредника дечјег програма
у Културном центру, термин
суботом у 12 одабран је пре Но-
ве године и показао се као иде-
алан за овакву врсту програма.

Јелена Киш је нагласила да
ове представе могу пратити
деца различитог узраста, па
чак и они најмлађи узраста
изнад две године, којима би
то могла да буде прва позори-
шна представа у животу.

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

БИЋЕМО ПРВАЦИ СВЕТА
18.30
21.00 

Представници КЦП-а, фондације „Recan” и позоришта „Чарапа”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

– Деца и родитељи могу до-
ћи до лименки на различите
начине. Није неопходно да
уђу у радњу и купе пиће у ли-
менкама, наш је предлог да
уђу у први угоститељски обје-
кат и љубазно замоле коноба-
ра да не баци лименке, већ да
их стави у кесицу и сачува их
за њих. Деца то могу рећи сво-
јим рођацима, пријатељима,
комшијама или другарима
који славе рођендан и брзо ће
прикупити довољно лименки
за све наше представе – обја-
снила је Јелена Киш из фон-
дације „Recan”.

Валентина Павличић, ди-
ректорка позоришта „Чара-

па”, рекла је да је концепт ве-
ома једноставан. Деца уче-
ствују у процесу рециклира-
ња лименки, а заузврат доби-
јају културу. Уз то, малишани
едукују одрасле, јер они вуку
за рукав своје баке, деке, ма-
ме и тате да прикупљају ли-
менке.

– Овај програм је брзо пре-
растао у традицију, и то без
посебног улагања у кампању и
бављења маркетингом, већ уз
рекламу „од уста до уста”. То-
ком 2014. наше представе је
погледало 6.400 малишана,
махом из Београда, али и из
других места у Србији – рекла
је Валентина Павличић.

У ПРОДУКЦИЈИ „ПОЂИ ТУДА”

„Мачак у чизмама”
Прошле недеље, у издању „Ла-
гуне”, објављена је нова књига
нашег суграђанина Вулета
Журића, под насловом „Тајна
црвеног замка”. Реч је о при-
чама у којима се, између оста-
лих, појављују: Милош Цр-
њански, Иво Андрић, Бора
Станковић, Петар Кочић, Ти-
то, Владимир Назор и Шабан
Бајрамовић...

И ово дело карактерише
Журићева способност да на
малом простору изгради увер-
љиве књижевне светове на ру-
шевинама наше недавне про-
шлости.

„Спортским језиком рече-
но, Журић је и овог пута са-
ставио најбољу репрезентаци-
ју књижевних ликова, који за-
хваљујући пишчевој машти и
умећу дају све од себе у испу-
њавању сопствених судбина”,

наводи се у опису књиге, уз
напомену да је то духовито,
разиграно и оригинално шти-
во које се до краја не испушта
из руке.

У дворани Културног центра у
суботу, 28. фебруара, премијер-
но ће бити изведена представа
за децу „Мачак у чизмама” у
режији Драгише Косара и у
продукцији позоришта „Пођи
туда” Културног центра Панче-
ва. Главне улоге тумаче наши
суграђани: Алиса Лацко, Јован
Поповић и Јелена Ђулвезан, а
специјалан гост је Бане Радова-
новић. Драматизацију потпису-
је Игор Бојовић, сценографију,
лутке и костиме су урадили Зо-
ран Мисита и Снежана Ђорђе-
вић, а композитор је Алексан-
дар Саша Локнер. Овој махом
панчевачкој екипи придружио
се и Иван Алексијевић, који је
направио сонг за Дива.

Мултимедијални уметник Да-
ниел Ковач, рођен у Панчеву,
одржао је промоцију своје но-
ве књиге „Клара и лексикон
минималног живота” у среду,
18. фебруара, у новом просто-
ру – књижари Културног цен-
тра Панчева. Поред тога што
се бави писањем (објавио књи-
ге: „Логика реке, пруге и отпа-
да”, „Царство” и „Узводни
блуз”), Ковач свира у „Јарбо-
лима” и „Јесењем оркестру” и
црта у програму „Paint”, а по
струци је електроинжењер. На
питање модераторке разговора
Марије Самарџић из КЦП-а
како у свим тим областима
успева да се оствари, Ковач је
објаснио да је одлучио да се
бави стварима које нису јалове
и глупе. Како је рекао, свако-
дневно смо изложени инфор-
мацијама, дневнополитичким
и сличним, разговарамо и раз-
мишљамо о њима, љутимо се,
згражавамо и нервирамо, и

најзад искулирамо, а онда на
ред дође нова вест и тако
укруг. Његов идеал је мини-
мална информисаност и по-
свећивање ономе што вреди.

Као једну од главних тема
романа „Клара и лексикон ми-
нималног живота” он је озна-
чио дефокусираност савреме-
ног човека. На питање зашто
смо изгубили пажњу, он није
желео да одговори кроз рома-
нескну жалопојку или причу
каквих већ има напретек.

– Једини начин да о тој те-
ми напишем књигу био је да
она сама личи на тај проблем,
да буде дефокусирана. Морао
сам да урадим нешто у књизи
самој како би читалац и сам
био изложен том процесу, да
му не буде лако. А важно ми
је било и да он остане будан,
али да притом повремено мо-

же и сам да буде дефокусиран
– објаснио је Ковач.

Пред панчевачком публи-
ком је открио да пре него што
почне да пише, он најпре
осмисли у ком правцу ће се
роман кретати. Само писање
је дуготрајан процес, тако да
је то промишљање неопходно
пре но што уђе у тај процес.

Догађају је присуствовао и
Данило Лучић, оснивач Изда-
вачке куће „Контраст”, која је
као прву у едицији домаће књи-
жевности објавила „Клару и
лексикон минималног живота”.
Према  његовим речима, Дани-
ел је послао добро упакован, за-
нимљив и модеран роман, али и
предлог за дизајн корица, илу-
страције Ана Марије Рудан, та-
ко да њему као уреднику издања
није преостало много посла.

ПРЕДСТАВЉЕН НОВИ РОМАН ДАНИЕЛА КОВАЧА

Дефокусираност у средишту пажње

НОВА КЊИГА ВУЛЕТА ЖУРИЋА

Тајна црвеног замка



Пијанисткиња Милена То-
мић, наша суграђанка, извела
је у среду, 18. фебруара, кон-
церт „Плаво четвртком” (што
је уједно и назив њеног другог
албума) у Музичкој школи
„Јован Бандур”. На репертоа-
ру су том приликом били рег-
тајм, блуз и аранжмани попу-
ларних џез стандардa за соло
клавир, односно композиције
Р. Чарлса, Д. Елингтона, Д.
Брубека и других аутора. Бу-
дући да се и сама бави компо-
новањем, одсвирала је своју
композицију „Предах”.

Млада композиторка је ау-
торка трију албума насталих
током претходне две године
(„Kinda Piano Patchwork”,
„Blue оn Thursday”, „The Book:

Old Music Tunes of  Wonders”)
објављених и у норвешкој из-
давачкој кући „Petroglyph Mu-
sic Netlabel”, а сарађивала је и
са страним музичким проду-
центима.

– Пре четири године сам
почела да се бавим продук-
цијом, тако што сам преко
интернета мало-помало учи-
ла, уз помоћ колега продуце-
ната. Моји, тада већином
виртуелни пријатељи пружи-
ли су ми подршку и охрабри-
ли ме да издам први албум са
својим композицијама, али
су ми и помогли да откријем
свет џеза – изјавила је Миле-
на Томић.

Поред клавирске амбијен-
талне музике и минијатура са
елементима џеза и наше фол-
клорне традиције, она компо-
нује и за оргуље и мање камер-
не саставе. Ауторка је и мулти-
медијалних инсталација, а за
композицију „Lee Scratch Pe-
rry” освојила је другу награду

на конкурсу „Donne in Musica”
2012. у Крагујевцу.

– Још увек градим свој аутен-
тични стил. Желим да будем пре-
познатљива. Видим да људи лепо
реагују, да одмах препознају да
сам то ја. Што се тиче ритма, мо-
је клавирске минијатуре каракте-
ришу елементи џеза, меланхоли-
ја је доста присутна, има и етна и
необарокног стила... – објаснила
је млада композиторка.

Заинтересована је и за визу-
елну уметност и посебно за ко-
стимографију. Дипломирала је
на одсеку костимографије на
Академији лепих уметности у
Београду, у класи проф. Љиља-
не Драговић, и досад је имала
две самосталне изложбе, две
ревијe и учествовала на више
групних изложби.

– Гајим љубав према умет-
ности, некад је то слика или
музика, некад прича... На фа-
култету сам увек тражила везу
између разних тенденција у
одевању, друштвених промена
и, наравно, музичких стилова
– рекла је Милена Томић.

Тренутно завршава трип-
хоп албум који ће издати у са-
радњи с битмејкером Олегом
Брнићем Огијем (Ogi Feel The
Beat) из Параћина који иза се-
бе већ има преко двадесет ал-
бума. М. М.

Остварење „У сну свет”
први је српски анимира-
ни филм који ће уче-
ствовати у званичној се-
лекцији престижног фе-
стивала „Cartoon Movie”
у Лиону.  Аутор тог фил-
ма је Панчевац Брани-
слав Бркић, успешни
илустратор књига за де-
цу. Он је, заједно са Ива-
ном Чолићем, технич-
ким уредником филма,
осмислио причу о Тесли,
који се после неуспешног про-
јекта на Лонг Ајленду запо-
слио као електричар, и девој-
чици Ади, што сазнаје да је део
сна великог научника и да од
ње зависи хоће ли Тесла оства-
рити свој сан и направити ма-
шинерију чуда.

Иако у свету на филмовима
какав је „У сну свет” раде чита-
ви тимови, и то с великим буџе-
том, Бркић, Чолић и Марко Ко-
вачевић, којима су се касније
придружили још неки таленто-
вани људи, успели су да уз вели-
ки труд и ентузијазам отелотво-
ре занимљиву идеју и направе
одличан анимирани филм.

Отварање фестивала у Лиону
заказано је за наредну среду, 4.
март, а захваљујући Бркићевом
филму Србија ће бити једна од
40 земаља заступљених на тој
манифестацији.

Четвртак, 26. фебруар 2015.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 4. марта, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање: „Које особине одликују човека свог вре-
мена?”, наградићемо по једним примерком књиге „Сен-
ке на зиду” Радославa Петковићa. Имена добитника ће-
мо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Биљана Јањић, програмска

сарадница МДРИ-С

ГГРРААФФИИЧЧККАА  ННООВВЕЕЛЛАА „Ћер-
ке” по сценарију Мери М.
Талбот и дизајну њеног су-
пруга, стрип-цртача Браја-
на Талбота јесте биографија
Луције, ћерке Џејмса Џојса,
и сценаристкиње Мери,
ћерке Џејмса Атертона, по-
знаваоца Џојсових дела.
Прати испреплетене приче
двеју жена о тражењу по-
тврде од очева, борби за
равноправност, препрекама
за испуњење жеља и талена-
та, страховима и суочавању
са сликама о томе шта
„приличи жени”. Једна је
завршила у психијатријској
болници, а друга је постала
међународно призната на-
учница у области рода, јези-
ка и моћи. Остаје још дуго у
вама, а мене је подстакла да
даље истражујем туробан
живот Луције Џојс и да Џеј-
мса Џојса видим другачи-
јим очима. 

ГГООВВООРР „Опасност поједи-
начне приче” списатељице
Чимаманде Нгози Адичи на
„TED Talks-у”, о честом за-
немаривању вишеструкости
и комплексности идентите-
та, односно како једностра-
на и стереотипна прича о
једном народу или особи ис-
причана из позиције моћи с
временом постаје једина
прича. Овај говор је добар
подсетник да поједноста-
вљивањем укидамо слично-
сти међу нама и истичемо
само разлике и да равно-

правност не можемо тражи-
ти само за себе, а негирати
је другим особама. 

ИИЗЗЛЛООЖЖББАА:: За ову годину
мој избор је и изложба „Sle-
epless: Кревети у историји и
савременој уметности” у га-
лерији „21er” у Бечу. У опи-
су стоји да изложба прика-
зује „иконографску и исто-
ријску важност кревета као
објекта и ’територије рађа-
ња, љубави, болести и смр-
ти’ у сликама, скулптурама,
цртежима, фотографијама и
видео-записима старих мај-
стора и савремених ствара-
лаца”. Без намере да препо-
рука за изложбу у иностран-
ству звучи претенциозно, у
реалним животним околно-
стима у Србији, ако ипак у
периоду до 7. јуна ове годи-
не путујете у Беч, запишите
овај догађај у свој календар.
Као што каже један билборд
у Бечу, „додајте мало култу-
ре уз фотографију шницле
на вашем Инстаграм про-
филу”.

Туробан живот 
Луције Џојс

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић www.pancevac-online.rs

Роман „Сенке на зиду”
описује снове и лутања за-
несењака Ивана Ветручи-
ћа, који на размеђи 19. и
20. века машта о фотогра-
фији и филму.

Путујући Европом у вре-
ме Првог светског рата и
почетака Југославије, он
среће припаднике „Црне
руке”, неуспешне уметни-
це, шарлатане и мистике.
To je роман који покретне
слике дочарава речима.

„Дело сложене структуре
и необичне стилске пер-
фекције, са елементима
пикарске фабуле, борхесов-
ске фантастике и технике
других медија – овај роман
показује сигурност владања
сложеним техникама са-
временог романа и усавр-
шеност књижевног заната”,
написао је Јован Деретић.

„’Сенке на зиду’ припо-
ведају, уз неколико сенови-
тих личних прича неодво-
јивих од духа времена у ко-
јем се одвијају, о историји
немих слика и немог фил-
ма, о организацији ’Црна

рука’ и читавом низу дру-
гих симболичких детаља
српске и европске историје
у прве три деценије 20. ве-
ка. Политичка и друштвена
историја откривају се из
угла неколико приватних
историја, као и из угла не-
колико великих личних,
али и колективних фасци-
нација какве су неме слике,
потом и неми филм”, сма-
тра Гојко Божовић.

„Сенке на зиду”
Радославa Петковићa

„ПЛАВО ЧЕТВРТКОМ” У СРЕДУ

Таленат, друго име Милене Томић

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА ВЛАДИМИРА ЛАЛИЋА

ИЗМЕЂУ ЈЕЗЕ И ГРОТЕСКЕ

и односе ли се заиста само на
копање по себи или он говори
о човеку савременог доба,
уметник одговара: 

– Мислим да је ту реч о ар-
хетиповима. Узимам симболе
и архетипове и у њима поку-
шавам да пронађем неку своју
митологију.

Лалића занима и симбиоза
човековог тела са оним што га
окружује, као и трансформа-
ције лица када на површину
испливају дубинске емоцио-
налне ране.

– Неке унутрашње каракте-
ристике је могуће уочити на
лицу. Рецимо, када је човек

знатижељан, често има јако
отворене очи или неко ко је
био целог живота стиснут, па
му се то одрази на спољашњи
изглед. Све су то емоционал-
ни продужеци човека и може
се рећи да су то унутрашњи
ожиљци које видимо споља –
објаснио је уметник. 

Како је рекла Ивана Маркез
Филиповић, уредница ликов-
ног програма Галерије савре-
мене уметности, овом изло-
жбом је практично отворена
нова излагачка сезона.

– О квалитету рада Влади-
мира Лалића говори и награ-
да за цртеж из Фондације Вла-

димира Величковића из 2014.
И сами можете проценити о
каквим је радовима реч. Мо-
жда сами призори неће бити
по свачијем укусу, али они
свакако побуђују на разми-
шљања о ономе што се крије
испод површине свакога од
нас – изјавила је Ивана Мар-
кез Филиповић.

Лалић је 2008. године ди-
пломирао на Факултету при-
мењених уметности у Београ-
ду. Досад је имао 13 самостал-
них изложби у Србији и ино-
странству. Добитник је три
значајне награде за визуелно
стваралаштво.

„Интроспекција” 
илити када оно 
скривено исплива 
на површину

Шокантни и 
изненађујући призори
као последица 
бруталне искрености

Пишући о представама на цр-
тежима Владимира Лалића,
књижевник Михајло Пантић
оценио је да се они крећу од је-
зовитости до гротеске и откри-
вају драму човека нашег доба.
Радови овог аутора, предста-
вљени на изложби „Интро-
спекција” у Галерији савреме-
не уметности, у понедељак, 23.
фебруара, уз то пoказују и како
се уз неколико потеза угље-
ном, на истој површини, за
трен стиже од зачећа до смрти
и распадања, и све то кроз спој
анатомије, историје уметно-
сти, еволуције, фантазије...
Све што се (ус)постави, на цр-
тежима овог младог уметника
из Београда, склоно је преи-
спитивању, деформисању, де-
конструкцији, усложњавању. 

– Мој циљ није да шокирам,
нити да изненадим некога.
Кроз цртање успевам да изне-
надим самог себе и што сам
искренији у томе, призори су
све шокантнији – каже Лалић.

На питање да ли су његови
цртежи његова интроспекција

Владимир Лалић: „У архетиповима покушавам да пронађем неку своју митологију”

Драган Протић (Прота Шка-
рт), Никола Џафо и наш сугра-
ђанин Саша Ракезић (Алексан-
дар Зограф) добитници су но-
воуспостављене награде – По-
хвале за појединачни допринос
сцени савремене визуелне
уметности у Србији, која им је
уручена у четвртак, 19. фебруа-
ра, у галерији „Ремонт” у Бео-
граду. На јавни конкурс је сти-
гло 56 предлога, а жири који су
чинили Снежана Стаменковић,
Жарка Радоја, Стеван Вуковић,
Живко Грозданић и Игор Бу-
рић проценио је да она треба

да оде у руке људи који већ две
деценије континуирано раде на
развоју домаће савремене ви-
зуелне сцене. У њиховом обра-
зложењу се наводи да Ракезић
„ненаметљиво и постојано ра-
ди на промовисању нових ви-
дова уметничке праксе, интер-
национализацији локалне сце-
не, подршци иновативним иде-
јама и иницијативама, а поред
свега успева да одржи висок
квалитет сопственог уметнич-
ког рада”. Средства за награду
обезбедила је сама ликовна за-
једница.

Награда за Зографа

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

ФИЛМ БРАНИСЛАВА БРКИЋА У ЛИОНУ

„У сну свет” – прича 
о Тесли и Ади
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Због „свађе” 
бирократије са 
српским језиком 
нејасно шта је 
Агенција пресудила

Постоји један стари штос који
на најбољи начин описује ло-
ше новинарство, а садржано
је у краткој вести која гласи:
„Дете је ујело прасе”. Чиње-
нице ту нису спорне, али на-
чин на који су пренете јесте,
јер у тој реченици није јасно
ко је кога ујео, па је збуњеној
јавности остављено да закљу-
чи шта јој је воља. Тај пример
из новинарства на најбољи
начин осликава став који је
Агенција за борбу против ко-
рупције изнела у свом решењу
у вези с постојањем сукоба
интереса у коме се у једном
тренутку нашла Вања Раки-
џић док је обављала функције
председнице Надзорног одбо-
ра Градске стамбене агенције,
где је иначе запослена, и од-
борнице Скупштине Панчева.

Ракиџићева се одмах након
добијања одборничког манда-
та 29. децембра прошле годи-
не, не чекајући да то званично
уради Скупштина, обратила
Агенцији са захтевом да јој бу-
де дозвољено обављање обеју
јавних функција. Одговор тог
органа написан две недеље ка-
сније веома је изричит и исто
толико двосмислен. Он је зато
изазвао опречна тумачења
различитих заинтересованих
страна, о чему смо писали у
претходном броју „Панчевца”.

Већ у преамбули решења ко-
је је потписала Татјана Бабић,
директорка Агенције, наводи

се како се „одбија захтев Вање
Ракиџић, члана Надзорног од-
бора ЈП ГСА Панчево, за дава-
ње сагласности за обављање
друге јавне функције одборни-
ка Скупштине града Панчева”.

И онда је на сцену ступила
рашомонијада о томе коју ду-
жност Ракиџићева не може
више да обавља. Тачније, шта
је прва, а шта друга функција.
Нова одборница и странка у
коју је недавно прешла, Срп-
ска народна партија, сматрају
да је одборничка дужност „пр-
ва”, јер се стиче на изборима,
где бирачи преносе свој суве-
ренитет на политичке пред-
ставнике у парламенту. Према
истом тумачењу, чланство у
НО се стиче постављењем у
Скупштини, те је то због тога
„друга”, односно мање важна
функција. Следећи то тумаче-

ње, Ракиџићева се повукла из
Надзорног одбора ГСА.

Друге две заинтересоване
стране у спору – ДСС и Миро-
слав Гогић заступају станови-
ште да ствари стоје обрнуто,
јер је ова одборница најпре
постала чланица тог органа
предузећа, а тек годину дана
касније је ушла у локални
парламент. У прилог томе
они наводе део образложења
решења у коме се наводи да
Агенција неће дати сагла-
сност за обављање друге јавне
функције уколико је она у су-
кобу с дужношћу коју функ-
ционер већ обавља. На крају
образложења је констатовано
да су послови одборника и
члана НО у супротности.

То је одговор упућен Раки-
џићевој на њен лични захтев,
али Скупштина је од Агенције

добила само захтев да јој про-
следи одлуку о смени члана
НО ГСА, а не и коначан став
према целом случају.

Рашомонијада је могла да
буде избегнута да се неко у
Агенцији потрудио да буде ја-
сан и напише како се одбија
захтев Вање Ракиџић, члана
НО ГСА, да обавља функцију
одборника или пак да се од-
бија давање сагласности да
она као одборница остане и
на дужности у Надзорном од-
бору. Али бирократија је ва-
зда била у сукобу са српским
језиком, па се те лоше тради-
ције држе и правници у Аген-
цији за борбу против коруп-
ције. Могуће је да ћемо се на-
чекати док неко разреши пи-
тање ко је у овом случају „из-
уједана” страна.

Д. Вукашиновић

Будимка Богданов, Петко
Бабић, Илијана и Василија
Радуловић направили су
најбоље и најукусније руске
салате, одлучио је жири
традиционалне, треће по
реду, манифестације „Фе-
стивал руске салате”, која је
одржана 21. фебруара у До-
му Војске Србије.

У категорији школа прво
место су освојили ученици
Угоститељске школе из
Панчева, другу позицију су
заузели њихови вршњаци из
Беле Цркве, а трећу ђаци
Основне школе „Васа Жив-
ковић” из нашега града који
су учествовали први пут.
Такмичили су се и чланови
бројних удружења грађана и
актива жена из целе Србије,
а за најбољу руску салату је
проглашена она коју су при-
премили чланови екипе До-
ма „Срце” из Јабуке.

Трећи „Фестивал руске
салате” одржан је у прису-
ству више од шест стотина
домаћих и страних гостију,
као и представника Војске
Србије, Српске православне
цркве и амбасада Руске Фе-
дерације и Белорусије.

Међу гостима су били и
представници друштава
српско-руског пријатељства
из више градова Србије.
Учеснике фестивала је, по-
ред организатора, поздра-
вио и Мирослав Васин, пот-

председник Извршног већа
Војводине. Он је рекао да
му је драго што ова мани-
фестација сваке године оку-
пља све већи број учесника
и посетилаца.

– „Фестивал руске салате”
је прерастао локалне и ре-
публичке оквире и то је сада
међународна манифестаци-
ја. Идеја да се организује
овако нешто је најориги-
налнија коју сам до сада ви-
део и очекујем да ће фести-
вал следеће године имати
много већу подршку локал-
них и покрајинских инсти-
туција – истакао је Васин.

Иако нису ушли у најужи
избор, на фестивалу су се
такмичиле и екипе из Пољ-
ске, Чешке и Русије, чији су
чланови најавили долазак
још већег броја учесника из
њихових земаља идуће го-
дине. Они су изјавили и да
су били пријатно изненађе-
ни тиме што је велики број
Панчеваца посетио фести-
вал јер је то потврда да је
руска салата изузетно оми-
љен специјалитет у Србији.

Председник Друштва срп-
ско-руског пријатељства и
организатор „Фестивала ру-
ске салате” Предраг Обрадо-
вић најавио је за идућу годи-
ну бројна изненађења на овој
манифестацији и за посети-
оце и за такмичаре.

Р. Т.

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ РУСКЕ САЛАТЕ

Специјалитет 
„пар екселанс”

Две године након послед-
њег гостовања у нашем гра-
ду шабачки бенд „Гоблини”
је 21. фебруара напунио
дворану „Аполо”. Због вели-
ког интересовања организа-
тори су у продају пустили
додатни број карата. Као
предгрупа је наступио субо-
тички постхардкор бенд
„Небо је црвено”.

Чланови „Гоблина” још
једном су показали да је
време за њих стало: зрачили
су оном истом, препозна-
тљивом енергијом, подсећа-
јући публику на то да панк
никада неће бити мртав.
Озарена лица фанова и њи-

хови позитивни коментари
најбоља су потврда сјајног
наступа панкера. У запаље-
ној атмосфери шутке су би-
ла нормална појава, а хито-
ви су се низали.

Фронтмен бенда Бранко
Голубовић рекао је да због
невероватно пријатељске
атмосфере Панчево дожи-
вљава као свој град, коме се
увек радо враћа. Он је додао
да ће се бенд након турнеје
повући у илегалу како би
спремио нови албум и још
једном све подсетио: „Када
мислиш да си сам, ми смо
овде, има нас гомила”.

А. Б.

ЈОШ ЈЕДНОМ О ОДБОРНИЧКОМ МАНДАТУ ВАЊЕ РАКИЏИЋ

РАШОМОНИЈАДА У РЕЖИЈИ ДРЖАВЕ

НАЗАБОРАВАН НАСТУП „ГОБЛИНА”

Панк је још увек жив

Са нестрпљењем очекују разрешење скупштинске заврзламе

Када се спомене Миодраг
Илић, размишљања крену у
неколико праваца. Машински
инжењер, експерт за многе
„Утвине” летилице. Полити-
чар, један од оснивача панче-
вачке филијале експерата
„Г17 плус”,  када амбиција ни-
је била борба за политичку
превласт, некада у Лабусово
време. Професор и директор
Машинске школе.

За оне занесењаке који сма-
трају да је рок вечан, Мића је,
пре свега, музичар од тамо не-
ке давне ’67. прошлог века.
Случајно или намерно – нема
разлике. Готово пола века ка-
сније његово бубњарско умеће
биће трајно утиснуто у диги-
талну плочу, попут оних  баке-
литских с рупицом у центру.
Уз умеће вечитих пријатеља,
кумова, музичких истоми-
шљеника и противника свр-
станих у најбољу клупску гру-
пу на овим просторима –
„Баш-Челик”.

– Биће то први забележени и
трајно сачувани снимци, са-
свим различити од музике с
почетака. Наравно, ми то нази-
вамо „американа стајл” – не-
што што садржи и кантри звук,
али не музику Нешвила или
групе „Д бенд”, која је код нас
познатија као пратилац Џенис
Џоплин, уз нешто Боба Дилана
и Нила Јанга. Моје деонице за
три нумере су већ снимљене у
„Аполу”, а следе снимања код
Фирчија у Новом Саду. Да не
откривам све адуте, реч је о
музици ослобођеној свега сем
музике, уз остварење жеље да
звучимо другачије, посебно,
нама својствено. А после пло-
че... Па, наставићемо утаба-
ним стазама, јер наше време
тек долази: клупске свирке,
концерти и задовољна публика
као награда – прича Мића.

У животу све има узрок и
последицу. Да отац хармони-

каш није набавио скромни
комплет бубњева за потребе
властитих наступа, Миодраг
Илић вероватно не би био ро-
кер, а можда ни његов син, ко-
ји наставља породичну тради-
цију. Први оркестар – „Ле-
минзи” основан је 1967. у
Основној школи „Жарко Зре-
њанин”. За млађе читаоце, то
је данашња Електротехничка
школа. А какав би то оркестар
био без бубњара и бубњева?

– Тај сиромашни комплет је
био моја предност, али сам
имао и  музичко знање. Хар-
монику сам савлађивао у
основној музичкој, али сам
осећао да ми је интересовање
негде изван ње. После поделе
школе одабрао сам „Бранкову”
уместо „Змајеве”, а пресудно
је било другарство које ми је
много значило током свих
ових година – и музички и жи-
вотно. У „Бранковој” је посто-
јао пријатељско-конкурентски
састав „Раблеси”, а нека тада-
шња дружења настављена су
све до „Баш-Челика”. Сећам се
утркивања ко ће пре „скинути”

неки хит. Ноћу начуљиш уши
на Радио Луксембург, па онда
у рано јутро, у једном атом-
ском склоништу преко пута
школе, вежбамо и препиремо
се док не „ухватимо” песму и
речи. И све те вежбе, школске
игранке, а било их је, и непро-
спаване ноћи, значиле су ко-
рак ка проналажењу музичког
израза, властитих компози-
ција, учвршћивању пријатељ-
става, уз све оне, углавном,

музичке препирке, аргументе
и контрааргументе. Новац? 
Он никога тада није занимао –
истиче Мића.

Поред монопола над бубње-
вима, има још неколико врло
битних детаља у музичкој би-
ографији Миодрага Илића:
сарадња с бендом „Амбасадо-
ри”, који су чинили студенти
музичке академије, и готово
четири године радости музи-
цирања, али још више учења и
усавршавања кроз силна уве-
жбавања и наступе на ексклу-
зивним местима. Све то уз не-
прекидну везу с музичарима-
пријатељима из гимназијског

оркестра, а то су: Иван Пелић,
Миленко Дабић, Борислав
Познатов, Миодраг Милано-
вић. Оркестар је ту био само
фиктивно, јер у то време ни-
када нису наступили заједно,
у пуном саставу, мада су о то-
ме маштали и за то непрекид-
но вежбали.

– Тек двадесет година после
„гимназијске” ’68. бенд се са-
стао, тог пута као професор-
ски бенд Гимназије, мада сам
већ предавао у Машинској
школи, а панчевачка рок сце-
на је била нешто сасвим друго
и много значајнија за град и
регион, групе су се стварале,
нестајале, оживљавале под но-
вим називима и саставима...
Променио се музички афини-
тет, делимично због година,
делимично због музичког екс-
периментисања у фазону
„Пинк Флојд”, а помало и због
новог таласа и звука ослобође-
ног догми и примеса које не-
мају везе с музиком. Све је то
довело до „Баш-Челика” 1977.
године, уз убацивање још дво-
јице клавијатуриста – Саше и
Гојка, а десет година касније
дошли смо до препознатљивог
звука и, без претеривања,
створили један од врхунских
клупских састава на овим
просторима. Све су то прија-
тељи, људи који другују од ’67,
који су прошли кроз многе ор-
кестре и имали разне покуша-
је. Наше време тек долази... –
завршава сигурно причу Мио-
драг Илић.

Да би дошао до дипломе вр-
хунског специјалисте у авио-
-индустрији, морао је да поло-
жи седамдесетак испита, да
преко „Утве”, „Техномаркета”,
политике и школства стекне
рутину. И да музику ослободи
примеса.

Проверићемо. Плоча тек
што није.

С. Зенг

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА: МИОДРАГ ИЛИЋ

Плоча од пола века



Због све чешћих саобраћај-
них удеса у којима страдају
млади, последњих месеци
се много говорило о изме-
нама Закона о безбедности
саобраћаја које треба да
ограниче младе возаче.

Помињало се да новопече-
ни возачи неће моћи да возе
аутомобиле који имају снагу
мотора већу од 76 „коња” по
тони. Међутим, према наја-
вама из Министарства уну-

трашњих послова, то ће ипак
изгледати мало другачије: ја-
чина возила којим неће сме-
ти да управљају биће фик-
сна, а износи до 107 коњских
снага (80 киловати).

Такође, нове измене по-
менутог закона спуштају до-
звољену количину алкохола
у крви са 0,3 на 0,2 промила,
а возачима који буду имали
више од два промила, биће
одузета возила.

- - - - - - - АКТУЕЛНО - - - - - - - 

Сунђер користите 
само једанпут

Мотор препустите
стручњацима

С доласком лепшег времена
многи возачи одлучују да са-
ми оперу своје аутомобиле.
Неки то раде да би уштедели
новац, а неки једноставно из
љубави према аутомобилима.
Лоше спољашње одржавање
возила повећава вероватноћу
да дође до оштећења фарбе и
појаве корозије. Овом прили-
ком даћемо вам неколико са-
вета како да лакше оперете
своје возило и избегнете могу-
ће компликације.

Никако кућна хемија
Основно средство за прање је
сунђер. Немојте користити
груб сунђер, јер он оставља
трагове на фарби. Користите
један сунђер за прање сајтни,
а други за остале делове ауто-
мобила. Сајтне су најпрљави-
ји део возила, па коришћењем
посебног сунђера нећете ши-
рити прљавштину када откри-
јете да сте пропустили да опе-
рете неко место.

Такође, било би пожељно
да сунђер користите само јед-

-  -  -  -  -  -  -  С А В Е Т И -  -  -  -  -  -  -  

ЗА ПРАВИЛНО И ЛАКО ПРАЊЕ

ном јер се у њему скупљају
ситне честице и нечистоће,
које је немогуће у потпуности
испрати из њега. Због тога по-
стоји могућност да изгребете
слој фарбе при наредном
прању. Немојте употребљава-
ти средство за прање судова
или другу кућну хемију. Њи-
ховом употребом проузроко-
ваћете прерано матирање
фарбе или неко друго оште-
ћење. Користите шампоне и
препарате који су намењени
искључиво за употребу на ау-
томобилима. Можете их на-
бавити у већим маркетима

или у продавницама ауто-де-
лова.

Када се не уклоне на време,
птичји измет и инсекти оште-
ћују фарбу. У најбољем случа-
ју остаће светле мрље на лаку,
док се у тежим случајевима,
када они предуго стоје, може
скинути и лак. Зато, чим угле-
дате неку од поменутих мрља,
одмах је уклоните крпом, вла-
жном или обичном марами-
цом. Ако то не урадите, ка-
сније ћете, уз то што ћете се
намучити при скидању, мора-
ти да прибегнете скупим хе-
мијским средствима за чи-
шћење тих мрља. Инсекти се
током вожње скупљају и на
фаровима. Њих ћете најлак-
ше скинути уз помоћ старих
женских најлон чарапа. До-
бро поквасите и фар и чарапе
и трљајте. Мрље ћете лако
скинути без бојазни да ћете
оштетити пластику фара.

Заштита пластике је битна
Све више возача користи ком-
пресор за прање возила, без
обзира на то да ли је реч о пра-
њу на пумпи или у ауто-перио-
ници. При прању моторског
простора компресором тврда

ИПАК ДО 80 КИЛОВАТИ

вода може оштетити елек-
тричне инсталације и компју-
тер. Такође, током прања це-
лог возила не усмеравајте ком-
пресор директно у решетку
хладњака, већ перите постран-
це. Ако већ морате, мотор пе-
рите у специјализованом ауто-
сервису (без компресора) или
набавите посебан антикоро-
зовни спреј за чишћење мото-
ра. Пре прања мотора увек за-
штитите електричне инстала-
ције и склопове неким непро-
мочивим материјалом, а пра-
шину и лишће усисајте.

Никако не перите седишта
сунђером натопљеним водом
и детерџентом, поготову уко-
лико се у аутомобилу пуши.
На тај начин се сунђери који
се налазе у седишту натопе
водом и касније из њих почну
да се шире изузетно непријат-
ни мириси од влаге која се за-
држала. За прање седишта у
аутомобилу искључиво кори-
стите спреј-пену за суво пра-
ње ентеријера. Такође, ако сте
текстилне патоснице прали
водом, потпуно их осушите
пре него што их вратите у ка-
бину. Кожна седишта усиса-
вајте искључиво додатком у
виду меке четке или, још бо-
ље, одржавајте их меком кр-
пом и посебним заштитним
кремама за кожни ентеријер.

Пластика избледела од сун-
ца, разне флеке од неадекват-
них средстава за чишћење,
огреботине, напрснућа… Све
ово пре зиме мора да се реши,
иначе ће бити још горе када
напољу постане хладно. Само
ако током лета користите алу-
минијумску заштиту од сунца
у кабини, пластика неће из-
бледети и изгледати ружно.
Огреботине пре зиме уклони-
те специјалном пастом за по-
лирање пластике, која није
абразивна.

Велики сервис спада у редов-
но одржавање у животном ве-
ку возила и неопходно је при-
државати се тог правила. На-
кон одређене пређене кило-
метраже потребно је замени-
ти дотрајале делове: сет зуп-
частог каиша (зупчасти каиш,
ролери, шпанери и остали де-
лови сета за зупчење), као и
водену пумпу.

Сервисери из „Ауторемонта
Пивашевић” објашњавају да је
зупчасти каиш један од витал-
них делова мотора јер он пове-
зује брегасто и коленасто вра-
тило и обезбеђује тачан међу-
собни однос броја обртаја по-
менутих вратила. Каишеви
имају свој радни век, а на њега
утичу: годиште производње во-
зила, електролитичка корози-
ја, пређена километража, ква-
литет уља у мотору и затегну-
тост каиша. Просечан век тра-
јања, ако говоримо о киломе-
тражи, креће се од 60.000 до
120.000 километара зависно од
типа мотора, након чега је по-
требна замена свих делова који
су везани за зупчасти каиш.

Једна од заблуда је да ако
не возите аутомобил, не треба
да промените ове делове. Ка-
иш је направљен од синтетич-
ког каучука, материјала који с
временом постаје порозан
услед температуре мотора и
атмосферских утицаја. Тако
није искључено да зупчасти
каиш пукне иако је возило

РЕДОВАН СЕРВИС – МАЊЕ ПРОБЛЕМА

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

једнако битна као и замена
свих осталих делова, јер због
евентуалног блокирања пумпе
нећете имати хлађење мотора,
а то ће драстично утицати и на
рад самог зупчастог каиша.

Када су у питању делови ко-
ји се мењају током великог
сервиса, не треба бити ште-
дљив, већ ваља купити ориги-
налне делове.

Делови лошијег квалитета
могу додатно да закомпликују
ствари – поправке у случају
пуцања или спадања су пето-
струко скупље у односу на це-
ну замене свих делова у сету
за зупчење. Веома је битна и
заштита мотора одоздо, јер је
то један од битних услова за
његов дуготрајнији век и спре-
чавање механичког оштећења
каиша и затезача.

Страну припремио

Немања 
Урошевић

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

Осигуравајуће куће у Сједи-
њеним Државама су веома
ригорозне када су у питању
исплате премија осигурања
приликом саобраћајних не-
згода. То и не треба да чуди
када прочитамо званичне
изјаве возача о томе како је
заправо дошло до судара.
Навешћемо неке од њих:

– Кренуо сам на посао у
седам сати јутрос, као и сва-
ког дана. Испаркиравао сам
аутомобил уназад и закуцао
сам се у аутобус. Превоз је
данас поранио пет минута...

– Цео дан сам разгледао и
куповао биљке за башту и
собу. Када сам завршио,
кренуо сам кући. Пузавица
је у међувремену порасла и
нисам могао да видим вози-
ло које долази у сусрет.

– Враћао сам се кући и
покушао да се паркирам ис-
пред погрешне куће. Тада
сам ударио у дрво које ина-
че немам у дворишту.

– Мислио сам да је прозор
затворен. Тек када сам про-
турио главу кроз њега, са-
знао сам да је ипак отворен.

– Кочио сам, али се испо-
ставило да је саобраћај спо-
рији него што сам мислио.

– Кола испред мене су
ударила пешака, он је устао
тако да сам га ја ударио још
једном.

– Индиректан узрок не-
згоде је ситан лик у малом
аутомобилу са дугачким је-
зиком.

– Сударио сам се с парки-
раним камионом који ми је
ишао у сусрет.

– Инцидент се догодио
док сам махао човеку којег
сам ударио прошле недеље.

– Оборио сам човека ко-
лима... Он је признао да је
његова кривица, али је пре
тога побегао.

– Налетео сам на бандеру
која је била заклоњена пе-
шаком.

ИЗГОВОР ЗА ГЛУПОСТ

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

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

прешло веома мали број ки-
лометара.

Напомињемо да уколико
каиш спадне или пукне, може
доћи до теже хаварије мотора
(кривљење вентила, пуцање
главе мотора и клипова, оште-
ћење лежајева радилице...).
Лежај (шпанер) јесте део који
се такође обавезно мења при-
ликом великог сервиса јер
има улогу да затеже и води ка-
иш, чиме се спречава преска-
кање или спадање са зупчани-
ка. Уколико каиш прескочи
један зуб („презупчи”), мотор
ће радити веома нестабилно и
имаће отежано стартовање.
Узроци зарибавања лежаја мо-
гу бити нечистоће у његовом
кућишту или неправовремена
замена, с обзиром на чињени-
цу да је тај део под великим
оптерећењем, а мотори раде и
на неколико хиљада обртаја.

Део на који возачи најмање
обраћају пажњу при замени
зупчастог каиша јесте водена
пумпа. Она обезбеђује крета-
ње расхладне течности кроз
магистрале, чиме се обезбеђу-

је адекватно расхлађивање
мотора. Водена пумпа нема
своје напајање, већ користи
пренос зупчастог каиша.

У „Ауторемонту Пивашевић”
наводе да је замена пумпе под-

Четвртак, 26. фебруар 2015.
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ПРАВО ЈЕ ВРЕМЕ ЗА

„ВЕЛИКИ” СЕРВИС

ППооссттааввииттее  ппииттаањњее  ссееррввииссееррииммаа  „„ААууттооррееммооннттаа  ППиивваашшееввиићћ””
ннаа::  aauuttoommoobbiilliizzaamm@@ppaanncceevvaacc--oonnlliinnee..rrss,,  аа  ооддггооввоорр  ппррооччииттаајјттее
уу  ннаарреедднноомм  ббрроојјуу..  

„Ауторемонт Пивашевић” сво-
јим клијентима нуди јединстве-
ну прилику за замену сета зуп-
частог каиша. У оригиналном
сету су: зупчасти каиш, ролери,
шпанери и пумпе за воду. Цена
сета делова  износи 11.031,00
РСД с ПДВ-ом, а уградњa стаје
4.800 РСД.

ААККЦЦИИЈЈАА  ВВААЖЖИИ  ЗЗАА  ВВООЗЗИИЛЛАА::

„фијат стило” 1.9 ЈТД

„фијат пунто” 1.9 ЈТД

„фијат мултипла” 1.9 ЈТД

„фијат добло” 1.9 ЈТД

„фијат идеа” 1.9 ЈТД

„фијат страда” 1.9 ЈТД

„фијат нови браво” 1.9 ЈТД 

„фијат либри” 1.9 ЈТД

„ланча муса” 1.9 ЈТД

Акција траје до истека залиха 

резервних делова.

Позовите „Ауторемонт Пивашевић” 

и на време закажите сервис.



Нови начин обрачуна
доприноса за уређење
грађевинског 
земљишта

Градско веће је одржало сед-
нице у петак и среду, 20. и 25.
фебруара, и на њима је усво-
јило један број одлука, међу
којима је најважнија она о пр-
вом овогодишњем ребалансу
буџета. Њиме ће из прошло-
годишњих прихода локалне
касе бити пренето нешто ви-
ше од 377 милиона динара у
ову годину. Највећи део тог
новца је наменски, те ће он
током 2015. бити трошен у
складу са законским могућно-
стима. Тако је градска власт
планирала да 43 милиона ди-
нара од еколошке таксе иско-
ристи да умањи нека ранија
кредитна задужења, па ће за-
хваљујући томе бити подиг-
нут нови кредит од 140 мили-
она за куповину вртића на Ко-
тежу.

Дирекција за изградњу и
уређење Панчева добиће до-
датна 24 милиона из реба-
ланса за различите пројекте,

ДРУШТВО

– Наша актулена економ-
ско-политичка ситуација
траје већ добрих десет го-
дина. Ни претходне вла-
сти Демократске странке
и Демократске странке
Србије, а посебно сада-
шње Српске напредне
странке, нису се просла-
виле када је реч о инве-
стицијама на територији
Панчева. И на последњој
седници Скупштине има-
ли смо прилику да чујемо
помпезно најављен низ
инвестиционих пројеката
у граду, а између осталог да-
та је сагласност за локацију
за изградњу једног супермар-
кета. Панчево није Лас Вегас
да би могло да живи од услу-
жних делатности, а никада
то неће ни бити – рекао је Јо-
ван Петровачки, потпредсед-
ник Градског одбора Лиге со-
цијалдемократа Војводине,
на конференцији за штампу,
која је одржана у среду, 25.
фебруара.

Поређење с Лас Вегасом
Петровачки је направио по-
лазећи од чињенице да се у
нашем граду у последње вре-

ме отварају углавном само
коцкарнице. А оно што је
Панчево развијало, према
његовим речима, то је инду-
стрија која је сада „у потпу-
ном умирању”. Озбиљнијег
погона, који би запослио
200-300 радника, нема, а не-
ће га ни бити, јер га „нема ни
у назнакама”. Због тога отва-
рање неког супермаркета,
који ће ангажовати 20-30
људи, није никакво решење
и само ће одвлачити новац
из Панчева, закључио је Пе-
тровачки.

З. Сп.

Четвртак, 26. фебруар 2015.
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ПРОЈЕКАТ „У ИМЕ НАРОДА!”

Занимљива трибина 

СА СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ВЛАДЕ

Усвојен ребаланс буџета
Од 1. марта на снази ће бити

нова Одлука о утврђивању до-
приноса за уређивање грађе-
винског земљишта – одлучили
су чланови Градског већа на
седници одржаној у петак, 20.
фебруара. Тиме је тај локални
акт усклађен с новим Законом
о планирању и изградњи који
ступа на снагу истог датума.

Новина ће бити начин об-
рачуна те накнаде, али ће ове
године њена висина бити иста
као 2014. Дирекција за из-
градњу и уређење Панчева по-
трудила се да направи такву
калкулацију како би бар то-
ком 2015. олакшала инвести-
торима. Убудуће ће тај допри-
нос пре свега зависити од це-
не некретнина, јер ће основа
за његово израчунавање бити
просечна цена квадрата ново-
градње у Панчеву, укупна не-
то површина будуће зграде, те
коефицијенти њене намене и
зоне у којој се гради. Инвести-
тори ће ову обавезу моћи да
плате у 36 једнаких месечних
рата, а уколико је буду изми-
рили одједном, оствариће по-
пуст од 40 процената.

Д. В.

девет милиона биће дато
основним школама, 9,5 ми-
лиона за социјалну заштиту,
а ЈКП „Младост” може рачу-
нати на субвенције у висини
од 21 милион динара. Кому-
нална предузећа у селима
добиће укупно 3,8 милиона
више него што је раније пла-
нирано. Предлог ребаланса
наћи ће се пред одборници-
ма највероватније наредне
недеље, а детаљније ћемо га

представити у наредном бро-
ју „Панчевца”.

Већници су усвојили и
предложене измене Плана ге-
нералне регулације за делове
Кудељарца и Новосељанског
пута иза Надела. Предлагач је
нагласио како је намера да се
на тај начин створе бољи
услови пословања за предузе-
ћа која тамо већ постоје, као и
за привреднике који би ту за-
почели неки посао.

ПОНОВО ОПЉАЧКАН СТР „БОМБОНЧИЋ”

КРАДЉИВЦИ НАЧИНИЛИ 
ФАТАЛНУ ГРЕШКУ

Наоружани 
„омладинци” покрали
радњу и ножем 
напали пролазника

Извршиоци ухапшени
у Дебељачи

„Цех”: 37.200 динара
и лакше телесне 
повреде

У среду, 25. фебруара, у ра-
ним поподневним сатима, на
углу улица Иве Курјачког и
Светог Саве одиграла се сцена
попут оних у акционим фил-
мовима. Двојица лопова нао-
ружаних ножевима упала су у
СТР „Бомбончић 2”, који се
налази на овој локацији, и
украла 37.200 динара.

Међутим, ово ипак није био
њихов дан за пљачку. Када су
изашли из продавнице, саче-
кало их је непријатно изнена-
ђење. У том тренутку туда је
пролазио бициклиста који је
схватио шта се дешава, те је
брже-боље покушао да спречи
нападаче у бекству.

Дошло је до кошкања и ло-
пови су том приликом човеку
посекли руку и нанели му
лакше телесне повреде, те је
интервенисала Хитна помоћ.
У међувремену је радница по-
звала и власника радње Бори-
са Лукића, који је, срећом,
био у близини, те је и он наи-
шао баш у моменту кад су
крадљивци поново покушали
да побегну и појурио аутомо-
билом за њима.

Нож имаш, а личну карту...
Када су видели да им прети но-
ва „опасност”, лопови су разба-
цали део украденог новца, а ус-
пут им је испао и ранац. Како
незванично сазнајемо, управо
тај руксак драстично је скра-
тио њихов боравак на слободи,
будући да је полиција у њему
пронашла њихове мобилне те-
лефоне и лична документа.

Само неколико сати касни-
је починиоци су ухапшени на
територији Дебељаче, где и
живе. Код њих је пронађен ве-
ћи део украденог новца и они
су приведени у ПУ Панчево.

кође наоружан ножем, опљач-
као СТР „Благо” на углу улица
Жарка Фогораша и Максима
Горког. Како незванично са-
знајемо, пре извесног време-
на опљачкана је и радња истог
власника у Лењиновој улици.
Извесно је да то нису једине
радње које су „страдале” у по-
следње време, с обзиром на то
да власници многих од њих
не желе да говоре о блиским
сусретима с крадљивцима,
плашећи се за своју безбед-
ност.

„Панчевац” се овом темом
бавио и крајем прошле годи-
не. Тада смо од ПУ Панчево
добили званичан податак да
је у октобру за само 21 дан по-
лицији пријављено чак 11 из-
вршених и три покушаја ору-
жаних пљачки у продавница-
ма. Очигледно је да се овај
тренд наставља несмањеним
интензитетом. Стога, будите
на опрезу када се затекнете у
продавници, било да сте ку-
пац или продавац. Наоружа-
ни лопови су, без сваке сумње,
и даље међу нама.

Д. Кожан

Није уобичајено да лопови
у пљачку крећу наоружани
огромним ножевима и – лич-
ним картама. Но, управо то су
учинила ова, могло би се сло-
бодно рећи – деца. Према из-
јавама очевидаца, младићи
нису били маскирани и веро-
ватно су у раним двадесетим
годинама или чак млађи.

Но, ту овој ружној причи
није крај. Судећи по изгледу
нападача, власник радње сум-
ња да би то могле бити исте
особе које су прошлог четврт-
ка, 19. фебруара, у вечерњим
сатима, опљачкале његову
продавницу „Бомбончић 3” у
Синђелићевој улици. Тада су,
опет уз претње ножевима, из
радње однели 9.600 динара.

Није им само 
„Бомбончић” сладак
Као што је „Панчевац” већ пи-
сао, све три радње истог вла-
сника – „Бомбончић” број 1, 2
и 3 биле су на мети пљачкаша
крајем прошле године – про-
давнице су баш тим редосле-
дом оробљене 12, 18. и 19. ок-
тобра, а лопови су „Бомбон-

чић 2” посетили и 30. новем-
бра и потом изнова прошлог
четвртка.

Лукић тврди да су починио-
ци прошле године били раз-
личитих физичких каракте-
ристика, те се пљачке не могу
приписати истој особи, али
могуће је да је реч о истој кри-
миналној групи.

– Због учесталих пљачки
које су се дешавале у вечер-
њим сатима почели смо сами
да дежурамо у радњама пред
затварање и да склањамо па-
зар из касе у то време. Међу-
тим, лопови су то схватили, па
су кренули с нападима и у то-
ку дана. Но, овог пута су, за
разлику од свих претходних,
направили кобну грешку, те је
задатак за полицију био са-
свим лак – навео је Лукић, до-
давши да ни сам не зна због
чега су баш његове продавни-
це толико „интересантне” ло-
повима и да је очајан јер не
зна како да се заштити.

Но, да није само „Бомбон-
чић” тако „слатка” мета напа-
дачима, сведочи и чињеница
да је 23. фебруара лопов, та-

Овде је у среду било посла за полицију и Хитну помоћ

Tрибина под називом „У име
народа!” одржана је у суботу,
21. фебруара, у доловачком
Дому културе. Том приликом
је представљен истоимени
пројекат, започет пре годину
дана и заснован на истражи-
вању периода након Другог
светског рата, којим се већ ду-
же време баве историчар др
Срђан Цветковић и координа-
тор Зорица Маринковић.

Поред аутора, гошћа је би-
ла и принцеза Јелисавета
Карађорђевић, која је на не-
себичан начин помогла реа-
лизацију поменутих актив-
ности. Рад на њима започет
је пре годину дана, а базиран
је на истраживању страдања
људи под комунистичким
режимом у Србији у првим

годинама након Другог свет-
ског рата.

На мултимедијалан и ин-
терактиван начин изложба је
приказивала дугогодишње
табу теме, попут ликвидације
и суђења „народним неприја-
тељима” на Голом отоку и у
другим логорима, мукама се-
љака у време принудног от-
купа и колективизације, као
и о стаљинистичкој политич-
кој култури у Србији и Југо-
славији до средине педесе-
тих година прошлог века.

Поред представнице кра-
љевске лозе, окупљенима су
се обратили и историчар Пе-
ро Симић и директни или
индиректни актери немилих
догађаја из средине прошлог
века. J. Ф.

КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ У НОВОМ СЕЛУ

Из школских читанки
Дом омладине Панчево
ових дана организује серију
књижевних сусрета за децу
са идејом да буду предста-
вљени списатељи чије су пе-
сме ушле у читанке.

Тим поводом, након град-
ске основне школе „Васа
Живковић”, неколико песни-
ка – чланова Удружења књи-
жевника Србије посетило je и
основце у новосељанској
школи „Жарко Зрењанин”.
Малишани су чули стихове
Бранка Стевановића, а про-
грам је водио Миљурко Вука-
диновић. Најављен је био и
Игор Коларов, али је он изо-
стао због болести. Песнички
сусрет је трајао око 45 мину-
та, а деца су уживала и имала
потпуну интеракцију с књи-
жевницима, који су неколико

својих књига поклонили
школској библиотеци.

Маја Георгиевска, уредни-
ца дечјих програма у Дому
омладине, навела је да је та
установа одлучила да први
пут реализује ову врсту садр-
жаја у основним школама, и
то по принципу: једна град-
ска, једна сеоска.

– Током књижевног сусре-
та упознали смо ђаке с неким
активностима Дома омлади-
не, како бисмо их подстакли
да нас посете кад год су у
прилици или заинтересовали
за неки од наших програма.
Захваљујемо директорима
школа на лепом пријему,
што нам отвара могућности
за даљу сарадњу – истакла је
Маја Георгиевска.

Ј. Ф.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Ми нисмо Лас Вегас



КАДЕТ лимузина, 1990.
годиште, регистрован,
гас, бензин. 063/812-65-
20. (СМС)

ПРОДАЈЕМ ситроен
xсару, ХДИ, 2002. годи-
ште, тек регистрована.
063/874-70-77. (СМС)

ПРОДАЈЕ се Фиат пунто,
III ,1.3, мулти џет, 2003.
годиште, у солидном
стању, цена 1.750 евра.
064/040-84-49. (СМС)

НА ПРОДАЈУ Фиат пун-
то III,1.3, мулти џет,
2003. годиште, цена
1.750 евра. Тел. 064/404-
74-14. (СМС)

НИСАН алмера, 20 Д,
ГX, 1998 годиште, 1.200
евра, нерегистрован.
063/821-37-77. (СМС)

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

ПЕЖО 205, тек реги-
строван, одличан, без
улагања. 064/887-14-12.
(190285)

ОПЕЛ астра 1.7 ТДЦИ,
2009, караван. 066/412-
677. (190338)

ФИЈАТ пунто, стило,
мултипла, сеићенто,
палио, браво, брава, кро-
ма, у деловима. Најпо-
вољније, сви мотори и
модели. 063/289-350.
(190342)

СИТРОЕН Ц 5, 2.0 ХДИ,
2003. годиште, караван,
на име купца, перфект-
но стање. 062/822-96-09.
(190348)

ТОМОС аутоматик,
1987, одличан, реги-
строван, 250 евра.
064/171-22-13. (180356)

МИЦУБИШИ лансер 1.5
с плином, 1991. годиште,
регистрован, 530 евра.
060/383-40-41. (190393)

ЈУГО ин 2004, бензин-
плин, власник, регистро-
ван до октобра. 065/403-
58-43. (190385)

ОПЕЛ мерива 1.7 ЦДТИ,
2004. годиште, 74 кв, алу
фелне, на име купца.
063/883-47-65, 063/838-
25-22. (190379)

МИЦУБИШИ карисма,
1998. годиште, гаражи-
ран, регистрован до
новембра, клима.
064/125-23-22, 062/863-
76-72. (190405)

ПУНТО, 1.1, 1997. плин
+ 5 В, 850 евра. 064/240-
67-56. (190431)

ЛАДА ваз, 112, 1.500, 16
В, петора врата, цена по
договору. 063/813-29-
42. (190452)

ЛАДА самара, 1999.
годиште, нерегистрован,
исправан, повољно,
може замена. 063/732-
82-16. (190456)

МЕРЦЕДЕС 123/200 Д,
1983. годиште, реги-
строван, 850 евра. Тел.
063/372-162. (190467)

ФОРД фокус караван 1.8
ТДЦИ, регистрован,
добар. 063/372-162.
(190467)

ПРОДАЈЕМ фијат уно
1.1, ие, цена по догово-
ру. Тел. 063/808-56-85.
(190497)

БМВ 316, 1988, власник,
у одличном стању, 1.000
евра. 064/028-94-13.
(190503)

НА ПРОДАЈУ голф 3,
дизел. 064/264-01-49.
(190506)

ФИЈАТ браво 1.6 и, 2000,
плин, металик, 3 В, алу
фелне, одличан.
066/123-646. (190508)

ОПЕЛ корса 1.2 и, 2002,
3 В, металик, клима,
зимске гуме, власник.
062/286-031. (190508)

ОПЕЛ вектра 1.8, 16 В,
2000. година, караван,
дигитална клима, први
власник, никад уда-
р а н . Т е л -
. 063/420-201. (190514)

ГОЛФ 4, 1.4, крај 1998,
214.000 км, регистрован
до октобра 2015.
064/330-88-38. (190581)

КАДЕТ, регистрован,
први власник, плин ате-
стиран, у добром стању.
063/205-427. (190648)

ПРОДАЈЕМ голф 3
дизел, 28. августа 1996,
у добром стању.
060/533-35-75. (190656)

ЈУГО темпо 1.1, 1999,
реатестиран плин, тек
регистрован. 064/856-
60-65. (190676)

ГОЛФ 2, 1985. годиште,
регистрован, бензин,
плин. 065/414-38-84.
(190378)

АСТРА 1.7 дизел, лиму-
зина, 1992. годиште, прва
боја, фабричко стање.
064/130-36-02. (190678)

КАДЕТ суза 1.3, 1989,
петора врата, атестиран
плин до 2018. 064/130-
36-02. (190678)

СТИЛО 1.9, мултиџет,
2002, троја врата, кожа,
дигитална клима.
064/130-36-02. (190678)

ПОВОЉНО продајем
заставу пик-ап, 2008,
очувано, регистровано.
063/725-99-37. (190680)

КИЈА рио, караван, 1.4,
2001, клима, серво, АБС,
музика. 063/304-608.
(190706)

ПУТНО 1996. годиште, 5
В, 1.7 дизел, дуго регистро-
ван, 900 евра, може заме-
на. 062/628-097. (190716)

НА ПРОДАЈУ тојота
јарис, 2000. годиште,
1.0, 1.850 евра. 063/600-
944. (190719)

ФИЕСТА, 2007, бензи-
нац, немац, као нов, на
име купца. 065/833-91-
62. (190721)

БМВ 316 и, 1989, лиму-
зина, 5 В, плин, власник,
одличан. 060/010-35-35.
(190744)

АУДИ А 4, 1.6, 1995,
лимузина, алу фелне,
ксенони опрема, вла-
сник. 062/286-031.
(190744)

МЕГАН, 2001, бензин,
плин, петора врата, кли-
ма, музика, регистрован.
061/254-73-76. (190748)

ИБИЦА дизел, 1.4, 2004,
клима, регистрован, вла-
сник. 065/455-07-08.
(190748)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила
и катализатора, неис-
правних, исправних,
хаварисаних, продаја
половних, резервних
делова, ауто-механичар-
ске услуге. 064/552-31-
19, 069/203-00-44.
(190224)

НАЈПОВОЉНИЈИ стал-
ни откуп свих врста
возила, страних, дома-
ћих, хаварисаних, неис-
правних. 066/409-991,
063/782-82-69. (190224)

КУПУЈЕМ старе аутомо-
биле, искључиво за
отпад. 060/521-93-41.
(190360)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
500 евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (190507)

КУПУЈЕМ голф 2, бен-
зин, може нерегистро-
ван, мало хаварисан.
066/322-780. (190630)

КУПУЈЕМ возила у било
ком стању, од 80 до 650
евра. 062/193-36-05.
(190697)

ПРОДАЈЕМ трактор
зетор 4911. 062/667-262.
(190388)

ПРОДАЈЕМ сетвоспре-
мач рау солингенове С
опруге, ширина 2,9 м.
064/125-23-22, 062/863-
76-72. (190405)

ПРОДАЈЕМ мотокулти-
ватор хонда ф-600, и
прекрупар. 069/193-51-
98. (4598)

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

ГАРАЖА иза робне куће,
бившег „Симпа”, изда-
јем, продајем. 061/202-
13-35. (189993)

ИЗДАЈЕМ две гараже,
свака је 8 х 5 х 3 метра,
на Јабучком путу.
060/318-95-50. (190428)

КУПУЈЕМ „Радову”
гаражу на Котежу 1,
исплата одмах. 063/289-
336. (190498)

ГАРАЖУ монтажну
и/или стан продајем,
трособан, на Котежу 1.
063/304-608. (190706)

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

ТВ половни, 37, 55, 72,
82. 348-975, 066/348-
975. (190444)

ОГРЕВНО дрво: багрем,
цер, храст. По цени од
3.800 дин. 061/251-07-
50. (СМС)

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

БРИКЕТ, висококалори-
чан огрев, 4.000 цена.
Преостале количине.
061/296-91-67. (СМС)

ПРОДАЈЕМ нове,
бежичне слушалице,
4.000 динара. 066/415-
241, 354-967. (СМС)

ПЕЛЕТ врхунског квали-
тета, преостала количи-
на. 065/251-03-57.
(189518)

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

БРИКЕТ буков преоста-
ли, 4.400 динара кубик,
достава. 064/482-65-53.
(190236)

ДОБРО очувана крека
весо и каљева пећ,
повољно. 061/171-00-93.
(190336)

КАЛАЈ 60 %, остатак,
херц, једноцевац, ком-
плет осам комада, урон-
ске четири комада.
Видети на купујем-про-
дајем под Качарево.
063/130-04-07. (190251)

ПРОДАЈЕМ два пони
бицикла, скоро нови и
мали калорифер.
063/720-20-22. (190288)

ПРОДАЈЕМ ендлерицу
јуки с пет конаца, у
одличном стању, трофа-
зна струја, 400 евра.
060/322-40-22. (190294)

ПРОДАЈЕМ кревет од
парене букве и дормео
душек. 367-087,
062/769-070. (190322)

ПРОДАЈЕМ трпезарију –
дворкилна стаклена
витрина, комода 2,20 м.
Тел. 064/616-47-67.
(190352)

ПРОДАЈЕМ шиваћу
машину кабинет, багат,
вишња 706. 064/616-47-
67. (190352)

ПРОДАЈЕМ ловачку
пушку две цеви хоризон-
талне, ц. застава М- 70,
кал. 16, лицима са
дозволом. Тел. 064/616-
47-67. (190352)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2,80, мотор меркур 40
кс. 060/312-90-00.
(190368)

АГРЕГАТ ломбардини,
дизел, јачине 10 килова-
та. 063/743-29-54.
(190389) 

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет комбиновани,
шиваћу машину багат
ружа, нова. Тел.
063/802-54-44. (190415)

ЖЕНСКИ бицикл 4.000
и акумулатор 12 в /55
Ах, гаранција, 3.000.
066/804-46-38. (190417)
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СТЕПЕНИШТА, храст,
буква, јасен, прозори,
врата, израда/монтира-
ње. 063/732-82-16.
(190456)

ПРОДАЈЕМ iphone 5,
нов. 065/822-48-22.
(190488)

ЈУНЦИ, црвени хол-
штајн, оматичени, на
продају. 064/133-32-02.
(190543)

ПРОДАЈЕМ инвалидска
колица, теренска.
013/371-747, 060/393-
71-84. (190518)

ПРОДАЈЕМ кошнице ЛР
са пчелама. 064/149-68-
35. (190502)

ВЕШ-МАШИНА, ел.
шпорет и половни дело-
ви од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (190513)

ПРОДАЈЕМ четири бал-
конца дрвена, 2 х 1,60,
дупло стакло, 2.000
динара комад. 064/151-
20-08. (190568)

ЗАМРЗИВАЧ, веш-
машина, фрижидер,
телевизор, регал, разни
лежајеви, орман, трпеза-
ријски сто са столицама,
шиваћа, бојлер 80 л, ТВ
сточић, кухињски висе-
ћи, писаћи сто. Тел.
063/861-82-66. (190554)

КАВКАЗАЦ, крупни
штенци од оштрих роди-
теља, 100 евра. 060/444-
55-03. (190557)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну горење у одличном
стању. 064/174-46-68.
(190555)

ПРЕОСТАЛЕ багремове
сеченице, продајем,
3.500 динара метар.
Златко. 061/627-06-54,
064/227-68-03. (190587)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, продајем мини-
кухињу, 10.000 динара.
371-568, 063/773-45-97.
(190588)

ПРОДАЈЕМ мотор
монофазни 1,5 кв, 2.800
и трофазни, дизалицу
трофазну грађевинску.
066/322-780. (190630)

ПРОДАЈЕМ сув храст,
цер, багремове сечени-
це. „Топлина”, 063/364-
310. (190640)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, регале, гарни-
туре, витрине, комоде,
сто + четири столице,
спаваћу собу, комбино-
вани фрижидер, фрижи-
дер, замрзивач, дечја
колица, телевизоре, дво-
седе, електрични шпо-
рет, ТА пећи, машину за
веш, суђе, мост регале,
тепихе... разно. 063/107-
78-66.

ПРОДАЈЕМ венчаницу
немачке производње.
063/893-28-65. (190658)

РАСПРОДАЈА: регали,
ТА пећ 6 кв, 80 евра, сто-
лови, фрижидер, замр-
зивач, тросед, баштен-
ске столице, шпорети,
дневни сточићи, косили-
ца, ормани, судопера,
етисон, тепих. 060/055-
38-13. (190667)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност услужног
клања, Новосељански
пут 175-б. 064/303-28-
68. (19713)

ФРИЖИДЕР, замрзива-
чи, веш-машине, суши-
лице, шпорети из
Немачке. Гаранција.
062/824-23-21. (190720)

ПРОДАЈЕМ прасиће,
меснате, могућност кла-
ња, печења, доставе и
младо јаре, 20 кг.
060/322-47-42. (190726)

КАМИН блист ромео,
тучани, исправан, кори-
шћен четири зиме,
20.000 дин. 063/808-95-
53. (190731)

ТОВНЕ пилиће прода-
јем, живе и очишћене.
064/404-73-04. (190736)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинаци-
ју, веш-машину, шпорет
електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-
73-60. 

ПРОДАЈЕМ пијанино
клавир некоришћен,
може замена за ауто.
060/632-60-10. (190797)

ТОПЛОТНЕ пумпе, греј-
не снаге 7–27 кв, 70–400
м2, од 2.000 евра.
062/118-26-81. (190746)

ПРОДАЈЕМ кухињски
сто 110/70 и факс апа-
рат панасоник. 064/150-
20-78. (4598)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, дуње, јастуке,
замена за лио. 061/137-
98-10. (190274)

КУПУЈЕМ очувано
покућство, стилски
намештај, белу технику,
плинске боце. 066/900-
79-04. (190274)

КУПОПРОДАЈА ремон-
тованих ТА пећи, доста-
ва, монтирање, гаранци-
ја, 110 евра. 062/974-14-
04. (190274)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, старе веш-
машине, фрижидере,
замрзиваче, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (190360)

КУПУЈЕМ старије деск-
топ рачунаре, исправне
и неисправне. Долазим.
Слађан, 065/573-86-54.
(190373)

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
бојлере и остало старо
гвожђе. Тома. 061/301-
64-94. (190510)

КУПУЈЕМ веш-машине,
шпорете, бојлере, фри-
жидере, све од старог
гвожђа, добро плаћам.
Златко. 061/627-06-54,
064/227-68-03. (190587)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(190641)

КУПУЈЕМ половне кре-
вете, регале, технику
комплет покућство у
стану, кући, добро очу-
вано. 063/107-78-66. (ф-
317)

КУПУЈЕМ мотокултива-
тор с пратећом опремом
или без, може неиспра-
ван, купујем круњач-
прекрупар. 063/739-76-
72. (190644)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
обојене метале, акуму-
латоре, долазим на кућ-
ну адресу. 061/322-04-
94. (190686)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
бакар, месинг, акумула-
торе, долазим на кућну
адресу. 061/206-26-24.
(190686)

КУПУЈЕМ перје старо,
ново, дуње, јастуке, нај-
боље плаћам. 062/148-
49-94. (190694)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, књиге,
разгледнице, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (190707)

КУЋА на продају 88 м2 +
40 м2, 5 ари, летњиковац,
млади воћњак, кудељар-
ски насип. Тел. 064/902-
10-30. (СМС)

ГОРЊИ град, 30 м2,
новоградња, власник,
17.000. 065/866-24-41.
(СМС)

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

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

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

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

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

У ВОЈЛОВИЦИ прода-
јем кућу с плацем од 14
ари. Тел. 367-118.
(190328)

ЗАМЕНИТЕ вашу стару
кућу у граду за нови
стан. Тел. 064/267-71-
74. (190313)

ХИТНО продајем кућу у
Долову с помоћним
објектима, одмах усељи-
ва. 062/176-94-86.
(190275)

ПРОДАЈЕМ кућу у Кача-
реву, 6 ари плаца, 60 м2,
12.000 евра. 062/175-94-
09. 

КУЋА, Горњи град, 180
м2, комфорна, гас, два
купатила, може замена,
83.000. 013/341-217.
(190295)

ПРОДАЈЕМ кућу 350 м2,
16 ари, плац, башту 15
ари и башту-њиву 17
ари, Сефкерин, све
25.000. 063/878-40-52. 

ПРОДАЈЕМ плац-башту
у Баваништу, 14 ари,
4.000. 063/878-40-52.
(190296)
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ПРОДАЈЕМ кућу у Гор-
њем граду. Тел. 069/737-
479. (190304)

ПРОДАЈЕМ кућу, две
стамбене јединице на
истом плацу. Војловица.
060/366-73-51. (190330)

ПРОДАЈЕМ кућу, 14 ари
плаца, 200 м2, Новосе-
љански пут 365, цена
33.000. 063/311-915,
013/347-621. 

ПРОДАЈЕМ кућу у
Долову, 95 м2, нова град-
ња, плац 23 ара.
0 6 3 / 7 1 6 - 2 2 - 8 0 .
(1890345)

ПРОДАЈЕМ плац на Зла-
тибору, 3 ара, с темељом
и папирима за градњу.
060/312-90-00. (190368)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара, прода-
јем/мењам. 063/768-96-
43. (190374)

ИЗДАЈЕМ башту, воћ-
њак и виноград.
065/515-99-22. (190395)

ПРОДАЈЕМ плац на Ста-
ром Тамишу, повољно.
063/870-69-20. (190397)

ЊИВА 11 ари, прве класе,
Кудељарац, 2.000 евра.
069/526-39-52. (190414)

КУЋА у Владимировцу
58 м2 + 25 м2, 17 ари,
воће, власник. Тел.
064/214-96-63. (190408)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, укњижена,
добра локација.
063/879-51-40. (190440)

СТАРИ црепајски пут,
башта, воћњак, викенди-
ца, укњижени, 20 ари.
063/879-51-40. (190440)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру Панчева, власник,
1/1, 3 ара плаца, 112
легализованих квадрата,
урађена конверзија
земљишта, дозвољена
надоградња, без посред-
ника, 70.000 евра. Тел.
065/310-02-76. (190422)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, кол-
ски, 7,5 ари, укњижена,
продајем/мењам, одлич-
на. 063/890-29-56.
(190426)

ЦЕНТАР, кућа 140 м2,
7,5 ари, 70.000, договор.
„Гоца”, 063/899-77-
00.(190432)

ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ари,
57.000; 85 м2, 3 ара, сре-
ђена, 66.000. „Гоца”,
063/899-77-00.(190432)

ВЕЛИКИ избор кућа у
свим селима. „Гоца
некретнине”, 063/899-
77-00.(190432)

МИСА, 240 м2, 3 ара,
70.000. „Гоца”, 063/899-
77-00.(190432)

ЈАБУЧКИ пут, до пута,
кућа двособна, 61 м2,
уредна, 7,2 ара плаца,
плоча, 26.500. „Кров”,
060/683-10-64. (190434)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа на 14 ари грађевин-
ског плаца. Тел.
064/665-89-64, 064/549-
08-78. (190433)

НОВА Миса, 80, трособ-
на, 7 ари, 40.000; замена
за једнособан уз допла-
ту. „Медиа” 315-703,
064/223-99-20. (190436)

ПРОДАЈЕМ воћњак,
башту крај Надела, 28
ари. Тел. 063/771-18-49.
(190462)

ПРОДАЈЕМ, Бавани-
штански пут 328, без
посредника, повољно.
013/231-69-90, 061/297-
88-25. (190448)
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ПРОДАЈЕМ кућу 140 м2,
на 4 ара плаца, ближе
центру. Тел. 351-607.
(190453)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, покривена, грађевин-
ска дозвола, власник.
065/258-87-77. (190455)

ПЛАЦ 5 и 10 ари, грађе-
вински, стара Миса.
062/830-85-42. (190457)

КУЋА на продају, за
рушење, 2,3 ара, близу
Народне баште, „Авив
парка”, Првомајска,
22.000 евра. 061/293-16-
73. (190458)

ПРОДАЈЕМ кућу,
мењам за мању, доплата,
договор. 063/748-72-63.
(190460)

КНИЋАНИНОВА 33,
120 м2, 5 ари, 50.000.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (190483)

ЦРЕПАЈА, кућа 130 м2,
може замена за стан,
45.000. 064/668-89-15,
„Тесла некретнине”.
(190483)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 200
м2, 5 ари, новија, 75.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (190483)

МИСА, кућа, две одвоје-
не јединице, грејање.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (190504)

ГОРЊИ град, дворишна
кућа, 67 м2, колски улаз,
35.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (190504)

КУЋА, Баваништански
пут, 112 м2, 10 ари,
42.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (190504)

СТРЕЛИШТЕ, дворишна
кућа, 53 м2, мало двори-
ште, ЦГ, 31.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(190504)

МИСА, плац 22 ара, до
пута, 16.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, 334-090.
(190504)

НА ПРОДАЈУ викендица
25 ари под воћем и два
ланца земље. 064/078-
69-06. (190512)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омо-
љици, одмах усељива.
062/815-87-90. (190647)

ТУРСКА глава на 3 ара
за рушење или рекон-
струкцију, 55.000; Илан-
џа, новија кућа 100 м2,
на плацу 30 ари, 13.500.
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (180526)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова
Миса, подрум, призе-
мље, спрат, може замена
за стан. 013/371-747,
060/393-71-84. (190518)

ПРОДАЈЕМ кућу са 10
ари плаца, Горњи град.
064/133-32-02. (190544)

ПРОДАЈЕМ кућу, 130
м2, 14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (190561)

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу 3,5 ари, центар,
52.000. 064/488-38-39.
(190566)

ЦРЕПАЈА, 137 м2, 15,5
ари, помоћни објекти,
гаража, 25.000. „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (190570)

ТОПОЛА, 80 м2, колски
улаз, чврст материјал,
15.500. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(190570)

НОВА Миса, две етаже +
подрум, поткровље, гра-
ђевинска дозвола,
45.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (190571)

САМОСТАЛНА, 5 ари,
квалитетна, 130 м2,
салонска, близу центра,
75.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (190571)

Б А В А Н И Т Ш А Н С К И ,
новија, плоча, 90 м2, 10
ари, до пута, 40.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(190571)

БАНАТСКО Ново Село,
приземна, квалитетна,
комфорна, самостална,
15 ари, фронт 30 м,
40.000, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(190571)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2. 064/902-
28-80, повољно, могућ
договор. (190573)

КОД Дубоке баре прода-
јем један ланац земље,
кратка дуж. 062/137-81-
16. (190576)

ЖАРКА Зрењанина, 5
ари, 95 м2, ЕГ, 37.000,
договор. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(190581)

СЕФКЕРИН, одлична,
200 м2, 16 ари, трособна,
18.500. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(190581)

СТАРЧЕВО, добра тро-
собна, паркети, 86 м2, 5
ари, 23.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(190581)

АГЕНЦИЈА „Мустанг”
продаје повољне куће у
околним селима. 331-
341, 062/226-901.
(190581)

ПРОДАЈЕМ башту од 16
ари, у Војловици, Улица
братства–јединства. Тел.
061/151-93-36. (190620)

КУЋА код старе „Утве”,
70 м2, сређена, мањи
плац, 30.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(190615)

ПРОДАЈЕМ кућу у Пер-
лезу, 150 м2 и 40 ари
земље, укњижено.
063/267-173. (190632)

ГОРЊИ град, две нове
куће, 210 м2, плац 5 ари,
одмах усељив, 75.000
или замена. 066/355-
154, 332-522. (190636)

ДЕО куће, Содара, соп-
ствено двориште и улаз,
86 м2, 2,6 ари. 063/779-
72-93. (190606)

ГОРЊИ град, кућа 110
м2, на 5 ари плаца, дого-
вор. 063/720-55-66.
(190651)

ХИТНО продајем кућу у
Старчеву, повољно,
може и на рате. 061/237-
73-76, 063/734-14-68.
(190659)

ТЕСЛА, кућа, две стам-
бене јединице, 4 ара,
реновирана комплетно.
064/218-15-72. (190671)

ЦЕНТАР, улични део
куће, 63 м2, реновирано,
високи таван, власник.
063/722-31-93. (190646)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена град-
ња, 13 ари. 064/921-01-
57. (190693)

КУЋА на продају, Д.
Туцовића 117, са двори-
штем које излази на
Тамиш. Тел. 064/914-73-
65. (190696)

ПРОДАЈЕМ део куће на
почетку Стрелишта +
анекс, све укњижено.
064/952-19-80. (190749)

КАЧАРЕВО, кућа 130 м2,

на 4 ара, спрат, помоћни

објекти, 27.500.

064/271-74-67. (190750)

ЦРЕПАЈА, ПР + пот.,

само 17.000; Долово 30

м2, нова, 11.000; Дебеља-

ча, 15 ари, 72, 10.000.

063/744-28-66, „Милка

М”. (190743)

ПРОДАЈЕМ кућу, Ива-
ново, 7 ари, двособан,
18.000. 060/745-05-75,
„Ковачевић”. (190708)

ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу,
струја и вода код плаца.
060/344-73-93. (190712)

КВАЛИТЕТНО обрадиво
земљиште, укњижено,
близу села, пута, 19.000,
договор. 060/709-72-99.
(190718)

ПРОДАЈЕМ комплетно
реновиран трособан
стан, 64 м2 + 6 м2, тера-
са, две спаваће, дневна,
кухиња са трпезаријом,
остава, купатило. Код
школе и вртића, Стрели-
ште, 36.500 евра.
069/214-41-49. (188917)

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

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

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

ВОЈВОЂАНСКИ буле-
вар, 1.5, 41 м2, VII, тера-
са, власник, 22.000.
064/220-10-92. (189928)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н
стан, Котеж 2, веома
добар распоред, интере-
сантан, власник.
062/112-63-25. (190025)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2, цен-
тар, трећи спрат, ЦГ, изу-
зетна локација, власник.
062/112-63-25. (190025)

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

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

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

ВЛАСНИК, Содара, тро-
собан, 71 м2, ПВЦ, рено-
виран. 063/325-916.
(189853)

НОВОГРАДЊА, стан 70
м2, Карађорђева Панче-
во, мењам за Београд.
064/897-45-96. (189854)

СТРEЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (190313)

СТАНОВИ на десет
минута од центра града
од 26, 30, 32, 51, 55 и 77
м2. Тел. 064/267-71-74.
(190313)

ЈЕДНОСОБАН стан, 32
м2, Котеж 1. 060/720-20-
78. (190266)

ПРОДАЈЕМ реновиран
двособан стан, строги
центар, Карађорђева 2,
власник, укњижен, 58
м2. 061/145-56-77,
061/301-30-73. (190267)

СОДАРА, 59 м2, дво-
стран, II спрат, две тера-
се. 063/785-60-10.
(190277)

КОТЕЖ 1, I спрат, 57 м2,
ЦГ, реновиран, прода-
јем. Звати од 9 до 13
сати, и после 19.
062/856-61-52. (190280)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
Самачки, гарсоњера код
Болнице, три мање гар-
соњере + гаража.
065/353-07-57. (190286)

МЕЊАМ двособан,
Котеж 1, за мањи једно-
собан, може продаја,
власник. 063/765-83-10.
(190299)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, дво-
риште. 064/938-41-99.
(190302)

НОВ укњижен двособан
стан, 50 м2, II спрат,
школа и вртић 100 м.
Тел. 013/353-067,
063/301-160. (190314)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан на Содари, 75 м2, I
спрат, ЦГ, за мањи 1–
1,5, Тесла, Котеж 1. Тел.
064/616-47-67. (190352)

ПРОДАЈЕМ апартмане
на Копаонику, може
замена. 060/312-90-00.
(190368)

ТРОСОБАН, I спрат, ЕГ,
103 м2, без посредника,
450 евра/м2, хитно.
063/812-48-62. (190366)

КОТЕЖ 1, 66 м2, IV, ЦГ,
без лифта, укњижен,
35.000. 063/115-38-50.
(190387)

ОДМАХ усељив тросо-
бан стан са два мокра
чвора, 78 м2, Стрелиште.
064/340-26-43. (190403)

ПРОДАЈЕМ нов укњи-
жен двособан стан на
Стрелишту. 068/413-16-
80. (190410)

КОТЕЖ 2, најлепши тро-
собан за 43.000; 72 м2,
III, светао. „Кров”,
060/683-10-64. (190434)

СТРОГИ центар, прелеп
двособан, 52 м2, III, ЦГ,
без улагања, 41.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(190434)

ЦЕНТАР, шири, 90 м2,
четворособан нов,
54.000; 110 м2, 60.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(190432)

ТЕСЛА, 25 м2, гарсоње-
ра, 13.000; 30 м2, 18.000;
44 м2, 26.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (190432)

МИСА, 37 м2, једноипо-
собан, 17.000; 48 м2, дво-
собан, 26.000; 52 м2, тро-
собан, 30.000; 100 м2,
44.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (190432)

ЦЕНТАР, 68 м2, тросо-
бан, нов, 43.000; 50 м2,
двособан, намештен,
35.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (190432)

ЦЕНТАР, 40 м2, једнои-
пособан, нов, леп, хитно,
26.500. „Гоца”, 063/899-
77-00. (190432)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двосо-
бан, намештен, 28.000;
трособан 74 м2, 43.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(190432)
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ТЕСЛА, 53 м2, двособан
комфоран, ЕГ, ренови-
ран, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (190432)

ЦЕНТАР, улични део
куће, 58 м2, 25.000; дво-
ришни станови од
12.000–20.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (190432)

СТРЛЕИТШЕ, 53 м2, дво-
собан, 22.000; 56 м2,
26.000; 80 м2 трособан,
37.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (190432)

СОДАРА, 54 м2, двосо-
бан, 26.000; 58 м2,
35.000, 66 м2, трособан,
36.500. „Гоца”, 063/899-
77-00. (190432)

КОТЕЖ 1, 58 м2, 32.000;
71 м2, трособан, 42.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(190432)

МЕЊАМ једнособан
комфоран стан 43 м2, III
спрат, на Тесли, за дво-
собан ниже спратности
уз доплату. Тел.
064/175-34-30. (190429)

СОДАРА, једноипосо-
бан, одличан, велика
тераса, усељив, 26.500.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (190463)

ШИРИ центар, лепа дво-
ришна гарсоњера, 23, усе-
љива, полунамештена,
12.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (190463)

ДВОСОБНИ, Котеж, 60
м2, III, 35.000; Тесла,
30.000; Стрелиште,
26.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (190463)

ДВОСОБАН, II спрат,
лифт, ЦГ, тераса, добра
локација, без посредни-
ка, 38.000, без улагања.
Тел. 063/876-71-47.
(190441)

ПРОДАЈЕМ стан, 37 м2,
власник, центар.
065/408-57-09. (190449)

СОДАРА, без грејања,
двособан, IV, 26.500; јед-
нособан, III, 23.500.
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (180526)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан намештен, II спрат,
29 м2, строги центар.
Тел. 064/327-60-30.
(190520)

СОДАРА, војне зграде,
комплетно реновиран
двоипособан, ЦГ, III,
51.000 и Доситејева,
троипособан, I, ЦГ,
64.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (180526)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
IV, 34.000; Тесла, двосо-
бан, I, TA, 36.000 и тро-
собан, V, ЦГ, 36.000.
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (180526)

ЦЕНТАР, 49 м2, двосо-
бан, етажно грејање,
30.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (190504)

СОДАРА, двособан, 57
м2, III, ЦГ, 34.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50,
334-090. (190504)

ЦЕНТАР, новоградња,
110 м2, ЦГ, 65.000; 73 м2,
43.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (190504)

СОДАРА, трособан, 83
м2, ЦГ, лифт, 48.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (190504)

КОТЕЖ 1, 30 м2, I спрат,
ЦГ, 22.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (190504)

СОДАРА, двоипособан,
63 м2, III, ЦГ, 41.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (190504)

НОВА Миса, новија
зграда трособан, II
спрат, 37.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(190504)

ПРОДАЈЕМ стан на
новој Миси, 68 м2,
30.000 евра, продајем
кућу на Новосељанском
путу, 90 м2, 12,50 ари,
15.000 евра. 063/886-85-
21, 066/941-74-29.
(190515)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру Панчева, 45 м2.
069/217-28-60. (190525)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, нов, ПВЦ стола-
рија, ЦГ на струју, цена
по договору. 065/822-
48-22, 065/811-48-11.
(190488)

ТЕСЛА, станови у
изградњи, разних струк-
тура, екстра сређени,
ЦГ. 065/822-48-22,
065/811-48-11. (190488)

ХИТНО продајем тросо-
бан, 42.000, Котеж 1, 88
м2, замена за мањи.
069/339-29-90. (190471)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
ЦГ, ВПР, 32.000.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (190483)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, IV, 26.500. 064/668-
89-15, „Тесла некретни-
не”. (190483)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
IV, 38.000, договор.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (190483)

КОТЕЖ 2, 47 м2, ЦГ,
ВПР, хитно, 24.000.
064/668-89-15, „Тесла
некретнине”. (190483)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, Котеж 2, двособан,
за мањи, Стрелиште.
063/719-98-87. (190551)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
тераса 5 м2, ТА, III.
064/866-23-83, 236-61-
26. (190536)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, без посредника,
32.000 евра, хитно.
063/837-91-30. (190546)

СТАН, 64 м2, двостран,
укњижен, IV спрат,
лифт, Карађорђева 2-е,
власник. 061/152-51-77.
(190586)

ТЕСЛА, трособан стан,
73 м2, одлична локација,
продајем/мењам. Тел.
069/251-03-54. (190592)

СТАН, Жарка Зрењани-
на 43, први спрат, 83 м2

+ 20 м2, тераса, грејање
ЕТ. 063/865-80-25.
(190591)

КОТЕЖ 1, кружни ток,
гарсоњера функционал-
на и лепа, продајем или
мењам за већи стан. Тел.
013/251-03-54. (190592)

МАРГИТА, стан 53 м2, I
спрат, новоградња, фул
намештен, укњижен,
власник. 063/449-798.
(190593)

ЦЕНТАР, стан 47,5 м2, II
спрат, лифт, новоград-
ња, ЦГ на гас + гаража,
власник. 063/757-47-50.
(190593)

ПРОДАЈЕМ мањи дво-
ришни стан. Тел. 355-
815, 062/816-11-64.
(190556)

СТАНОВИ, нова Миса,
40 м2 17.500; 16.500; 55
м2 22.500 евра, попуст за
кеш. 063/377-835.
(190567)

ТЕСЛА, 60 м2, I, ЦГ, две
терасе, двоипособан,
35.500. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(190570)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, ВП,
ЦГ, тераса, одличан,
21.500. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (190570)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, II,
ТА, тераса, усељив,
24.500. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(190570)

КОТЕЖ 2, 60 м2, III, ЦГ,
двоипособан, 35.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (190570)

ГАРСОЊЕРЕ на Тесли,
Стрелишту, Миси, у Гор-
њем граду, 15.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(190571)

МАРГИТА, за адаптаци-
ју, 45 м2, 14.000, улични,
40 + 15 м2, 15.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(190574)

ХИТНО, повољно, наме-
штен, укњижен, Котеж
2, 2,0, власник, без
посредника. 064/932-60-
78. (190572)

НОВА Миса, 55 + 20 м2,
сређен, ПВЦ, клима,
ниско приземље са ства-
рима, 21.000. 065/237-
10-09. (190575)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (190578)

МИСА, новији, једносо-
бан, 34 м2, тераса, укњи-
жен, 22.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(190581)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, тераса, ВП, 26.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (190581)

ТЕСЛА, двоипособан, I,
60 м2, рађено купатило,
ЦГ, 35.500. „Мустанг”,
064/151-18-93. (190581)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2,
I, ТА, добар распоред,
31.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(190581)

ТИП Станко, приземље,
30 м2, једнособан, сре-
ђен, 22.500. „Мустанг”,
062/226-901. (190581)

НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, 37.000. „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30. (190642)

МАРГИТА, двоипосо-
бан, нов, ВПР, 55 м2, ЕГ
гас, 41.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(190642)

СОДАРА, трособан, I, 67
м2, ЕГ, ПВЦ, 41.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (190642)

СОДАРА, једноипосо-
бан, приземље, 43 м2,
ЦГ, 25.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(190642)

ЦЕНТАР, двособан, II, 46
м2, ТА, реновиран, 31.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (190642)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, V, 38 м2, ЦГ, 22.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (190642)

НОВИ свет, I спрат, 105
м2, за реновирање, засе-
бан улаз, гаражно место,
део дворишта, 48.000.
060/765-66-60. (190618)

НОВИ свет, I спрат,
реновиран, 48 м2 и 57 м2,
600 евра. Власник.
060/765-66-60. (190618)

НОВИ свет, приземље,
100 м2, свој улаз двори-
ште, подрум, реновира-
но, 58.000, укњижено.
060/765-66-60. (190618)

ЦЕТНАР, трособан од
34.000; улично, 43,
13.000; Стрелиште, тро-
собан, 80, 36.000. „Јанко-
вић”, 348-025. (190625)

КОТЕЖ 2, Тесла, двособ-
ни, ЦГ, 30.000; Стрели-
ште, једнособан, 24.000;
двособан, 54, 25.000.
„Јанковић”, 348-025.
(190625)

КОТЕЖ 1, Вршачка,
ВПР, 57, ЦГ, укњижен,
33.000, може замена.
064/266-25-80. (190627)

ХИТНО стан на продају.
064/130-27-34, 062/157-
86-27. (190633)

ТЕСЛА, двоипособан, 68
м2, две терасе, повољно,
36.000 евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (190634)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2 и тераса, хитно,
32.000 евра. „Весна два”,
066/937-00-13. (190634)

ПРОДАЈЕМ нов двосо-
бан у центру, повољно,
700 евра квадрат. „Весна
два”, 066/937-00-13.
(190634)

НОВ стан на другом
спрату, близу центра, 50
м2, грејање на гас, има
лифт, укњижен.
064/049-62-72. (190611)

ШИРИ центар, новија
градња, 43 м2, једнопо-
собан, III, ЦГ, 30.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (190615)

ТЕСЛА, 30 м2, VII, ЦГ,
сређен, 20.000, договор;
29 м2, X, ЦГ, 17.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (190615)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипо-
собан, 39 м2, I, TA, пот-
пуно сређен, усељив,
24.500, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (190615)

СТРЕЛИШТЕ, 41 м2, ВП,
једноипособан, ЦГ,
23.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (190615)

ТЕСЛА, 50 м2, двособан,
новија градња, ЕГ, II,
35.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (190615)

ТЕСЛА, 56 м2, I, ЦГ, дво-
собан, 32.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (190615)

КОТЕЖ 2, 80 м2, тросо-
бан, усељив, III, ЦГ,
41.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(190615)

КОТЕЖ 2, 60 м2, двосо-
бан, усељив, ВП, ЦГ,
30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(190615)

НОВ, неусељен стан,
Тесла, код пијаце, 37 +
12 м2, галерија, дуплекс,
једнособан + галерија,
леп и миран крај, квали-
тетна зграда, IV, нема
лифт, 17.500 евра, без
посредника. 065/567-56-
78. (190603)

ТРОСОБНИ, Стрелиште,
42.000; Котеж 2, 44.000;
центар 45.500. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(190638)

СОДАРА, двособан, 55
м2, ЦГ, паркети, тераса,
VII, 30.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (190638)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, VII, ЦГ, 26.500 и
52 м2, IV, ТА, 22.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (190638)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 37 м2, ЕГ, IV, новија
градња, 27.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (190638)

СТРОГИ центар, гарсо-
њера, III, ТА, зграда
поред Музеја, 20.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (190638)

МАРГИТА, трособан, 62
м2, новоградња, I спрат,
гас, 43.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(190638)

СТРЕЛИШТЕ, хитно,
двособан, 56 м2, IV, ЦГ,
лифт, укњижен, 25.000.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (190638)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 62 м2, III, ЦГ, лифт,
32.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (190638)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, ЦГ,
24.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (190638)

СТРЕЛИШТЕ, киндер,
једнособан, 42 м2, VII,
ЦГ, 25.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(190638)
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ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, 47 м2, Котеж 2,
повољно. 063/844-39-44.
(190675)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 59 м2, у
киндер згради. 063/102-
94-45. (190679)

ЦЕНТАР, троипособан,
83 м2, IV/V, без посред-
ника. 063/255-276.
(190685)

ХИТНО, нова Миса, 2,0,
54 м2, ТА, I, две терасе,
25.500. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (190652)

СОДАРА, 48 м2, ЦГ, екс-
тра, 2,0, сређен, 35.000.
„Трем”, 319-446,
064/130-38-29. (190652)

ТЕСЛА, 2,0, 64 м2, ЦГ,
VI, две терасе, двостра-
но оријентисан.  319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (190652)

СОДАРА, 2,5, 76 м2, ЦГ,
I, укњижен, 45.000. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. (190652)

КОТЕЖ 2, 2,0, 60 м2, ЦГ,
II, тераса, лифт, 36.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (190652)

КОТЕЖ 1, 3,0, 65 м2, ЦГ,
II, Радова зграда, 36.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (190652)

ПЕПЕЉАРЕ, 2,5, 58 м2,
ТА, I, 28.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(190652)

НОВА Миса, 33 м2, ТА,
ПР, тераса, усељив, 1,0,
20.000. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (190652)

КОТЕЖ 2, Булевар, јед-
нособан, 37 м2, III,
24.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (190695)

ТЕСЛА, дворишни, 54 м2

+ Т, ТА, I, одличан,
31.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (190690)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, 36 м2 + Т, ЦГ, ВП,
ново купатило, 26.000.
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (190690)

ТЕСЛА, двоипособан, 64
м2 + Т, IV, леп распоред,
изворно стање, 35.000.
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (190690)

ТРОСОБАН, Котеж 1,

Радова зграда, ЦГ, VI,

кабловска, 42.000.

063/304-608. (190706)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, тро-
собан, III, ЕГ, леп, сре-
ђен, ПВЦ. „Ковачевић”,
060/745-05-75. (19078)

ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
I, ТА, нов, 44, једноипо-
собан, 25.000. „Коваче-
вић”, 060/745-05-75.
(19078)

СТРЕЛИШТЕ, 44 м2, ЦГ,
II, 25.000, Станком, 30,
22.500. „Тина РС”,
060/709-72-99. (190718)

КОТЕЖ 1, 42 м2, ЦГ, V,
три собе, реновиран,
усељив, без посредника,
31.000. 063/808-95-53.
(190731)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, ЦГ, III, тераса,
32.500. 064/130-38-29,
319-446. (190737)

КОТЕЖ 1, I, 50 м2,
26.000, центар, ВП, 34,
26.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (190744)

МИСА, зелена зграда,
вртић, 42, једноипосо-
бан, 24.000; Стрелиште,
ВП, ЦГ, 46, 28.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (190744)

КОТЕЖ 1, ЦГ, 45 м2, 33.000;
Тесла, II, ЦГ, тераса, 31.000
само. 063/744-28-66, „Мил-
ка М”. (190744)

ВИКЕНДИЦЕ: Шума-
рак, 10.000, Новосељан-
ски, 10.000, Бавани-
штански 5.000. 063/744-
28-66, „Милка М”.
(190744)

ДВОРИШНИ, шири цен-
тар, 24 до улице, 12.000;
7. јула, реновиран, дво-
риште, 36, 18.500.
063/744-28-66, „Милка
М”. (190744)

КУПУЈЕМ двособан стан
у згради или кући, без
грејања или са ЕГ, може
и леп дворишни.
069/251-19-55. (190569)

КУПУЈЕМ двособан
стан, нову/новију град-
њу са етажним грејањем.
069/251-19-55. (190569)

ПОЛУНАМЕШТЕН стан
за изнајмљивање у
Мирочкој 22. Тел
066/614-96-35. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, кућа, ТА, центар
Стрелишта, 80 евра,
депозит. 063/819-07-30.
(СМС)

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

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен, двособан стан, на
Стрелишту. 063/231-
712. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, Котеж
1, ЦГ, телефон. 062/116-
24-27. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен, 1,5
стан, Тесла, клима, ТА.
064/221-69-73. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2, ненамештен.
060/633-13-00. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен,
једнособан стан 37 м2 +
тераса, на Котежу 2. Тел.
063/887-82-68. (СМС)

КОТЕЖ 2, издајем дво-
собан стан, 64 м2.
064/823-88-59 (СМС)

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

ДВОСОБАН, полунаме-
штен стан у центру са
ЦГ. 353-825, 064/616-
40-50. (189217)

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

СТАМ ма Миси, новији,
намештен, 50 м2, 110
евра. Позови 064/228-
53-86. (190193)

С А М Ц У / С А М И Ц И
намештена соба са сво-
јим купатилом, посебан
улаз, струјомер.
064/866-23-86. (190249)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан код хотела
„Тамиш”, од 30 м2.
061/282-25-30. (190258)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса.
064/665-86-21, 366-266.
(190264)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, намештен. Тел.
064/324-07-25. (190312)

ИЗДАЈЕМ празан рено-
виран двособан стан,
строги центар, Карађор-
ђева 2. 061/301-30-73,
061/145-56-77. (190267)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу код Дома Војске,
употреба кухиње и купа-
тила, кабловска, интер-
нет. Тел. 069/230-60-31.
(190276)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Миси.
370-032, 065/681-31-47.
(190282)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Стрелиште, ЦГ, 80
евра. 062/896-22-83.
(190289)

ИЗДАЈЕМ собе за самце
и теренце. 064/305-73-
01. (190297)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан у строгом
центру, Карађорђева 13,
IV спрат, лифт, паркет,
клима, интернет, каблов-
ска, видео надзор, цен-
трално грејање, 50 м2.
064/370-79-47. (190298)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом
центру. 064/502-50-11,
065/643-69-11. (190301)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на дуже време.
064/466-82-54. (190333)

ИЗДАЈЕМ стан са греја-
њем, Миса. 373-020,
063/784-22-70. (190337)

ИЗДАЈЕМ стан, једнои-
пособан, ТА, Тесла, згра-
да, ненамештен. Тел.
231-56-00, 065/468-76-
27. (190341)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан (соба, кухиња и
купатило) у центру гра-
да. 064/076-86-67.
(190344)

ИЗДАЈЕМ стан на Сода-
ри, без грејања, 41 м2,
гарсоњеру са грејањем.
063/617-421. (190347)

ИЗДАЈЕМ трособан
стан, намештен, Улица
цара Лазара 121, IV
спрат, 150 евра. Тел.
038/64-268. (190349)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу самцу, употреба
кухиње и купатила. нова
Миса. 060/444-76-83.
(190351)

ИЗДАЈЕМ стан 40 м2,
посебан улаз, клима,
телефон, централно гре-
јање. Тел. 013/313-576,
062/965-95-07. (190355)

НАМЕШТЕН стан, Тесла
код пијаце, клима, ТА
пећ, 40 м2. 065/387-27-
50. (190367)

НАМЕШТЕН стан, 42 м2,
ЦГ, II спрат, на Тесли.
060/170-70-99. (190391)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ наме-
штен једноипособан,
Содара, три собе, 130
евра, депозит. 064/438-
12-35. (190394)

ПРАЗАН двособан стан
за издавање на дужи
период, Стрелиште.
061/286-41-00, 064/267-
45-05. (190404)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, 53 м2, на Стрели-
шту. Тел. 064/247-76-33.
(190375)

ИЗДАЈЕМ стан у центру
на четвртом спрату,
изнад Робне куће.
061/277-62-37. (190379)

ДВОСОБАН стан, каблов-
ска, интернет, ТА греја-
ње, повољно, Банијска 6.
Тел. 378-093. (190384)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, Котеж 1,
на кружном току.
064/228-98-90. (190383)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Котежу 2, 50 м2,
II спрат. 063/735-44-45.
(190409)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
полунамештен стан, 63
м2, на Содари. Тел.
063/876-19-81. (190420)
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ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

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

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

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

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

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

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

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

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

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

надокнаду трошкова.

СТАНОВИ 

ПОНУДА 

СТАНОВИ 

ПОТРАЖЊА 

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 



ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан и гарсоњеру,
намештено, центар,
засебан улаз. 061/131-
79-04. (190419)

ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан на Тесли.
062/849-24-41. (190423)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан и двособан стан,
грејање + клима, интер-
нет, центар. 063/776-16-
77. (190425)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, кућа у центру гра-
да, СББ кабловска, ТА
пећ. Тел. 063/866-59-58.
(190430)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, Котеж 2. Тел.
251-07-96, 065/910-36-
52. (190435)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан код Стоматолошког
и локал 70 м2. 060/367-
27-50, 061/756-55-50.
(190438)

ИЗДАЈЕМ комфоран
стан у центру града. Тел.
063/195-02-63. (190450)

САМАЧКИ, гарсоњеру,
намештену, у приземљу,
издајем на дуже, 80
евра. 064/453-16-19.
(190451)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан на Миси на
дуже време. 013/371-
077, 064/274-00-63.
(190466)

ГАРСОЊЕРУ, намеште-
ну, женској особи изда-
јем, у центру, са свим
трошковима, све 10.000
динара месечно.
065/520-53-00.(190527)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 013/342-319,
061/153-07-43. (190528)

ИЗДАЈЕМО нов тросо-
бан стан, комплет наме-
штен, кабловска, клима,
спрат. Миса. 060/357-
82-21. (190490)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештен стан,
Котеж 1, Ослобођења,
ЦГ, клима. 064/311-41-
02. (190491)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, 37 м2, Котеж 1, Ул.
Моше Пијаде. 064/247-
76-64. (190492)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан полунаме-
штен/намештен, центар,
ТА, телефон. 013/234-
74-22, 063/810-27-74.
(190493)

ИЗДАЈЕМ намештену
кућу у Војловици.
064/928-90-38, 062/167-
67-69. (190499)

ИЗДАЈЕМ у центру
Стрелишта намештену
гарсоњеру, реновирану,
дуг период. 064/817-94-
99. (190506)

ИЗДАЈЕМ стан, Миса,
1,5, ТА, у згради, сређен.
Тел. 060/095-83-05.
(190509)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештен стан, ЦГ,
приземље, тераса, на
дуже. 061/195-19-10.
(190511)

ИЗДАЈЕМ стан код
Аутобуске станице. 252-
13-66, 064/119-64-47.
(190516)

ИЗДАЈЕМ кућу, може
намештену, 100 м2,
Јабучки пут код сервиса
„Пивашевић”. 064/119-
14-22. (190517)

НАМЕШТЕН стан, 43 м2,
за издавање. Тел.
065/205-10-52. (190519)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 27
м2, празну, намештену,
Котеж 2, Стевана
Шупљикца, депозит,
препорука. 063/868-98-
32. (90473)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан, Котеж
2. 064/672-11-74.
(190474)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу 2.
063/224-528. (190480)

КОТЕЖ 2, намештен
двособан стан, ЦГ, ВПР.
062/342-486. (190484)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру, ЦГ.
063/764-16-36. (190466)

КОТЕЖ 2, ненамештен
двособан стан, лифт,
телефон, грејање, интер-
нет, кабловска. 063/765-
84-50. (190539)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
једнособан стан, зграда,
приземље, 39 м2, Миса,
одмах усељив. 062/213-
529. (190542)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру на Котежу 1,
30 м2. Тел. 064/072-06-
92. (и)

КОД нове Поште изда-
јем једноипособан стан,
ЦГ, звати после 15.
064/383-34-85. (190564)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, 50 м2, Иве Курјач-
ког 101/1, Панчево.
063/124-57-76. (190559)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
намештену гарсоњеру
на Тесли. 064/861-22-59,
013/361-199. (190597)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, ЦГ, Тесла, близу
„Авив парка”. 064/163-
59-28. (190589)

СТАН, 42 м2, намештен,
Содара, I спрат, ЦГ,
кабловска. 062/803-76-
76. (190595)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, III, ЦГ,
35 м2. 063/827-23-63,
013/632-046. (190641)

ИЗДАЈЕМ два намеште-
на стана, близу „беово-
за”, цена 60–70 евра.
013/361-292, 063/109-
01-44. (190617)

ИЗДАЈЕМ комфоран
једнособан стан, Стрели-
ште. 061/274-81-39.
(190619)

ДВОСОБАН стан, 54 м2,
Тесла, усељив, потпуно
намештен, ЦГ, КТВ, клима.
065/474-14-74. (190612)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту. 064/970-80-68.
(190626)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан на Котежу 2, IV
спрат. 013/313-458,
062/868-72-17. (190641)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
ноипособан стан на
Стрелишту, Улица Косте
Абрашевића. 060/554-
62-93. (190612)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 1. Тел.
065/386-46-20. (190600)

ИЗДАЈЕМ трособан
стан, празан, са гара-
жом, 200 евра, Котеж 2.
062/836-01-12. (190602)

ГАРСОЊЕРА, ЦГ, 28 м2,
комфорна, двокреветна,
кмплетно опремљена,
лифт, Стрелиште.
061/352-25-25, 063/883-
43-52. (190605)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, строги центар, III
спрат, ТА, телефон.
066/813-46-80. (190607)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Тесли, 25 м2, ЦГ,
телефон, тераса.
064/140-88-36. (190598)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Тесла, ЦГ, кли-
ма, кабловска, итнернет,
телефон. 060/660-24-26.
(190681)

ЈЕДНОСОБАН стан,
Содара, 90 евра, звати
после 16 сати. 064/111-
08-68. (190683)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
ненамештен стан код
Народне баште.
060/582-11-11. (190684)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештен стан на
Стрелишту са ЦГ.
064/180-94-09. (190669)

ИЗДАЈЕМ собу. Тел.
064/034-78-30. (190655)

ИЗДАЈЕ се стан на
Тесли, двособан, 50 м2,
ЦГ. Тел. 629-261,
063/837-49-55. (190660)

ИЗДАЈЕМ стан, 37 м2,
Котеж 1, Вршачка 12.
064/874-02-02. (190667)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу у центру. Тел.
063/761-03-56. (190691)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2 и
локал 30 м2, Цара Душа-
на 38. 062/886-56-07,
013/351-477. (190699)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 1, ЦГ,
кабловска. 063/717-12-
79. (190701)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсо-
њеру намештену, цен-
тар, месечно плаћање,
одмах усељива, повољно.
065/691-88-23. (190703)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан на Тесли,
близу „Авив парка”.
062/600-365, 064/482-
18-14. (4598)

ИЗДАЈЕ се намештен
стан 37 м2, на Содари.
Информације, 064/396-
25-35. (190715)

НАМЕШТЕН стан, 70
евра, новоградња, код
Хотела, јефтино.
064/122-48-07. (190728)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу,
45 м2, намештена, сређе-
на, Горњи град. 064/616-
60-76. (190735)

ГАРСОЊЕРУ, велику,
новије намештену, бли-
зу центра, издајем.
065/870-27-00. (190739)

ИЗДАЈЕМ стан, 88 м2,
поткровље, сређен, 100
евра, после 15 сати.
061/647-50-30. (190740)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
М. Пијаде 4. 063/313-
944. (189499)

ЛОКАЛ на Стрелишту,
нова пијаца, изда-
јем/продајем. Повољно.
063/240-784. (189435)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци,
први на улазу из Змај
Јовине, фиксно 15.000.
Тел. 064/404-91-49.
(189786)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на пијаци Стрели-
ште, бивша рибара. Тел.
064/404-91-49. (189786)

ИЗДАЈЕМ простор пого-
дан за тиху пословну
делатност. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (190343)

ИЗДАЈЕМ кућу 60 м2, за
делатност сходно објек-
ту (кетеринг, играоница,
итд). 060/366-73-51.
(190330)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци и канцеларију
на Корзоу, центар.
063/808-58-16. (190318)

ИЗДАЈЕМ пословно-
стамбени простор, 500
м2. 062/321-763.
(190326)

ЦЕНТАР, 14 м2 + леп
плац 3 ара, издавање.
063/240-817. (190308)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локале на Стрелишту од
39 и 81 м2. Тел. 064/267-
71-74. (190313)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 120 м2, Мите
Топаловића 10 (код
Социјалног). 063/278-
151. (190345)

ИЗДАЈЕМ локал, Бранка
Радичевића бр. 3, пого-
дан за све делатности,
120 м2. 063/847-05-80.
(190353)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, Спољностарчевачка
47, бивши Кафе „Квин”, 80
м2 + башта. Тел. 063/847-
05-80. (190353)

ИЗДАЈЕМ локал, 12 м2,
излог, центар, Војводе
Петра Бојовића 19.
063/314-803. (190376)

ИЗДАЈЕМ нов локал на
Тесли код „Мини-Максија”.
065/272-89-99. (190418)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
Лава Толстоја, близу
пијаце, грејање. 333-058.
(190406)

ИЗДАЈЕМ магацин 360
м2. Тел. 343-652, до 16
сати, 313-100 после 16.
(190407)

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, грејање,
клима, и Карађорђева,
етажно грејање.
063/173-64-93. (190436)

ИЗДАЈЕМ локал 60 м2,
Браће Јовановића 103.
063/314-609. (190442)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, 23 м2. 064/267-72-
17. (190458)

ТЕСЛА, локал за издава-
ње, 15 м2. Тел. 061/153-
34-32. (190476)

ИЗДАЈЕМ локал од 80
м2, у пешачкој зони,
поред Музичке школе.
Тел. 064/324-11-82.
(190484)

ЛОКАЛ за издавање, 21
м2, Браће Јовановића,
близу пијаце. Тел. 333-
811. (190532)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
Његошева, шеталиште,
два излога. 063/745-64-
26. (190537)

ИЗДАЈЕМ локал 80 м2,
на новој Миси. 013/370-
165. (190547)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, центар Стрели-
шта, центар ЈНА 3-а,
стан.  065/966-66-61.
(190552)

ИЗДАЈЕМ локал, Њего-
шева 1. 064/994-13-16.
(190560)

ИЗДАЈЕМ локал 32 м2,
угао Светог Саве и Браће
Јовановића 59. Тел.
063/891-94-49. (180582)

ИЗДАЈЕМ локал на
Тесли, повољно, дого-
вор. 065/669-48-91,
066/027-142. (190594)

ПОВОЉНО продајем
киоск на аутобуској ста-
ници, рено лагуна и
фијат темпра караван.
061/156-26-00. (190616)

ЖАРКА Зрењанина, 27
м2, ТА, 27.000. „Олимп”,
063/274-951. (190615)

ИЗДАЈЕМ локал, Котеж
1, 40 м2, продајем томос
аутоматик. Тел.
064/152-88-46. (190661)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
локал 29 м2, у киндер
згради. 063/102-94-45.
(190679)

ИЗДАЈЕМ ауто-сервис у
раду, Стрелиште.
066/908-66-58. (190702)

ИЗДАЈЕМ нов локал, 90
м2, Димтирија Туцовића
57. 064/178-88-98.
(190733)

САЛОНУ „Доме” потре-
бан фризер. Тел.
064/155-70-57. (СМС)

НОВА каталошка прода-
ја козметике „Фармаси”,
тражи промотере. Буди-
те међу првима.
063/218-661. (СМС)

ПОТРЕБНИ радници за
рад на терену. 062/825-
27-25. (189989)

ПОТРЕБАН радник на
стоваришту са категори-
јама Ц и Е, и управљање,
виљушкаром. 063/234-
278, 063/156-73-55. (ф)

ЗБОГ отварања новог
локала ћевабџиници
потребни радници у
кухињи и на роштиљу.
063/897-55-04. (190303)

ПОТРЕБАН возач за
доставу пица, који
познаје град Панчево.
Звати од 17 до 20 сати на
069/379-220. (190289)

ПОТРЕБНА спремачи-
ца. [RTF bookmark start:
]__DdeLink__145_11083
7 9 0 2 7 0 6 1 / 3 3 1 - 2 9 -
00[RTF bookmark end:
]__DdeLink__145_11083
79027. (190368)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у златари, са иску-
ством. 061/331-29-00
(190368)

ПОТРЕБНА жена за
спремање пословних
просторија. тел.
013/331-299, звати од 9
до 14. (190443)

ПИЦЕРИЈИ „Борнео”
потребна помоћна рад-
ница у кухињи са иску-
ством. Тел. 065/205-10-
52. (190519)

РЕСТОРАНУ „Poco
Loco” потребна помоћна
радница. 064/874-03-01.
(190533)

ПОТРЕБНИ промотери за
рад на терену, продавци.
062/825-27-25. (190563)

ПОТРЕБНО услужно
шивење. 064/127-22-48.
(190622)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустриј-
ским машинама.
064/981-77-65. (190622)

ПОТРЕБНА радница
кафе билијару „Klinch”,
Панчево, Книћанинова
37. 062/227-771.
(190604)

ПОТРЕБНА радница за
рад на Зеленој пијаци,
на тезги. Тел. 063/862-
11-47. (190701)

ПОТРЕБНА четири
сарадника за маркетинг,
ССС или више образова-
ње. 066/908-66-58.
(190732)

НЕГОВАТЕЉИЦА мења-
ла би пелене, дискове
непокретнима на сат.
061/421-05-91. (СМС)

ВЛАГА! Решите се влаге
заувек! Машинско сече-
ње зидова. Постављање
домаћег кондора в3, в4,
руски кондор, 20 година
успешног рада! Тел.
062/427-614. (СМС)

ШЉУНАК, песак сеја-
нац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

МАСАЖЕ, извлачење
реуме, рефлексологија.
Мелеми на бази биља.
Нови Бечеј. Тел.
060/169-77-42. (СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
машински сечемо вла-
жне зидове, дајемо
гаранцију. 060/691-01-
13. (188533)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ сони
плејстејшена 4 , конзоле,
ПС 4, забавите се.
064/914-79-81. (187003)

ОЗБИЉНА жена чувала
би децу, старију особу и
спремам станове.
062/167-67-69. (189233)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, повољно, квали-
тетно. Мајстори из Кова-
чице. Тел. 063/736-12-
24. (188943)

КОМБИ превоз до 2,5
тоне, мањих габарита,
земља–иностранство.
063/849-54-32. (189292)

КОМБИ превоз до 2,5
тоне, макси габарита,
земља–иностранство.
063/849-54-32. (189292)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (188619)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ке, бојлера, шпорета,
индикатора, разводних
табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(189750)

КЕРАМИЧАР, повољан
и квалитетан тражи
посао. 061/203-70-87.
(190257)

ИЗРАДА намештаја по
мери, плакари, кухиње,
ормани, комоде.
063/347-712. (190265)

СРПСКИ, часови, при-
према пријемних за сред-
ње школе и факултете.
064/462-37-64. (190263)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка
инсталација, разводне
табле, индикатори, бој-
лери, ТА пећи, кварцне.
064/130-44-90. (190265)

МАТЕМАТИКА за све
(часови), искусна дипло-
мирана професорка мате-
матике. 343-370. (190269)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-
18, 601-892. (190270)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, бојлера, слави-
на, котлића. 063/836-84-
76. (190274)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
стирпор, фасаде, бето-
нирање, кречење,
повољно. 063/865-80-49. 

БРАВАРИЈА, надстрешни-
це, врата, капије, ограде,
решетке, рукохвати, тера-
се, израда и од прохрома,
ситне поправке, врло
повољно. Тел. 060/140-54-
44, Дуле. (190289)

Н А Д С Т Р Е Ш Н И Ц Е ,
терасе, капије, ограде,
веранде, гараже, тражим
посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (190292)
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РАДИМО све физичке
послове: рушење кућа,
ископи, утовар шута,
одношење непотребних
ствари, сеча дрва, унос
угља, итд. 064/122-69-
78. (190300)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора и монтирање
ТВ и сателитских антена.
064/866-20-70. (190306)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р
ради: одгушење купати-
ла, канализације,
поправке, замена, адап-
тације. 331-657,
064/495-77-59. (190317)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, с иску-
ством, тражи посао.
064/120-77-64. (190331)

МОЛЕРАЈ, фасаде, сто-
ларија, гипс, адаптације,
плаћање на рате.
063/893-39-94. (190334)

НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац тражи
посао. Тел. 317-411,
069/317-41-11. (190339)

НАСТАВНИК математи-
ке помаже ученицима у
припремању за пријем-
ни испит, дугогодишње
искуство. 013/365-254.
(190345)

ДИГИТАЛНИ пријемни-
ци, уградња за све типо-
ве телевизора. 064/437-
64-33. (190365)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправка старе, уградња
нове инсталације,
машинска одгушења
санитарија. 062/382-
394. (190366)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, двадесет година
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (190392)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, поправљам,
уграђујем.  064/181-25-
00. (190377)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније.
065/361-13-13. (190378)

ЕНГЛЕСКИ, италијан-
ски, латински, часови,
превођење. 063/730-69-
06. (190382)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, поправка и лакира-
ње паркета. 602-701,
064/341-79-60. (190437)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, израда и
монтирање ограда, над-
стрешница, застакљива-
ње тераса. 062/816-33-
84. (190433)

ВОДОВОД и канализаци-
ја, ефикасно откривање и
попрвка кварова, демон-
тирање и монтирање
инсталације и комплетне
санитарије. Бојан,
064/242-49-85. (190412)

СЕРВИСЕР свих врста бој-
лера и веш-машина, тра-
жим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (190445)

ДОВОЗИМО песак у
џаковима, на вашу адре-
су и остали материјал.
064/550-23-66. (190447)

КЕРАМИЧАРИ, најпо-
знатији, најквалитетни-
ји, најповољнији, ком-
плетне адаптације, пре-
воз материјала. 063/191-
69-75. (190447)

ЧАСОВИ енглеског.
064/958-95-16. (190454)

ПРАЊЕ тепиха и мебл
намештаја кирбијем.
063/755-76-98. (190541)

ПРЕВОЗ робе, селидбе,
одвоз шута мањим кипе-
ром, радници. Јоца.
060/767-50-62, 013/351-
907. (190544)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, тепиха, душека,
унутрашњости аутомо-
била. Наташа. 361-474,
060/361-47-41. (190548)

ГИПСАРСКО-МОЛЕР-
СКИ радови. 062/726-272,
064/029-27-61. (190550)

ОЗБИЉНА и одговорна
жена чувала би старију
особу или децу. 064/928-
90-38, 062/167-67-69.
(190499)

НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
негу старим, болесним,
непокретним лицима, на
сат. 060/366-63-69.
(190501)

МОЛЕР тражи посао.
Кречење, глетовање,
брзо, квалитетно, повољ-
но. 063/861-49-09.
(190524)

МАТЕМАТИКА: основ-
на, припрема пријемног,
средња; физика, меха-
ника, термодинамика.
Професорка. 064/442-
55-02. (190481)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (190485)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, пријемни,
месечно плаћање, про-
фесор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336,
061/603-94-94. (190639)

МАСЕРКА, масажа
целог тела. Тел.
062/817-17-31. (190629)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (190614)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (190621)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, глетовање,
кречење, гипс, фасаде.
Тел. 064/265-94-21,
061/636-36-48. (190623)

ЧАСОВИ енглеског за
основце и средњошкол-
це, повољно. 062/180-
49-00. (190631)

ЧАСОВИ основцима
I–IV разреда. 064/033-
38-83. (190645)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (190673)

СТРУЧНО орезивање
воћака. 060/431-52-70.
(190654)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, гипс, изо-
лација, ламинат, веома
повољно. 013/372-247,
060/037-22-47. (190657)

ФРЕЗИРАЊЕ баште,
крчење, кошење, сечење
дрвећа, вађење пањева.
064/196-17-32. (190698)

ЧАСОВИ италијанског
језика. Мастер профе-
сор с искуством. Тел.
064/243-81-24. (190683)

СЕЧЕМ и цепам дрва,
повољно. 063/822-97-26,
064/271-56-57. (190724)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, поуздано, повољно.
063/318-780. (190722)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис водокотлића,
славина, вентила, бојле-
ра, фино монтирање,
монтирање туш-кабина,
одмах, повољно. 377-
930, 064/586-85-39.
(190734)

СЕЛИДБЕ Бомбончић –
Борис, већ од 700 дина-
ра...  услуга селидбе пик-
апом, комбијем 1,5 т,
камионима 3, 5 и 7 т,
комбијем 2 т, с радници-
ма или без њих, у свим
правцима, плаћање
могуће чековима 100
дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.sel idbepancevo-
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700
динара, пик-апом, ком-
бијима, камионима,
екипа радника, монти-
р а њ е / д е м о н т и р а њ е ,
паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.sel idbepancevo-
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап, ком-
би 1,5 тона, камиони 3
до 7 тона, утоварна рам-
па, с радницима или без
њих. Гаранција за без-
бедност вашег намешта-
ја, могућност склади-
штења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com-
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ станова, лока-
ла, кућа, магацина, еки-
па радника, све по вашој
жељи, за фирме специја-
ли попусти, бесплатан
долазак и процена
посла. 0–24 сата, за вас
радимо и недељом. Иза-
берите најбоље!!!  Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.sel idbepancevo-
boris.ser.rs. (ф)

КОМБИ превоз робе,
селидбе. Слободан.
064/348-00-08, 062/850-
36-58.

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и пар-
кет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор са
искуством. 062/801-97-
58. (187433)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама,
гаранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (186709)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања. 062/182-74-50,
Славиша. (187271)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Aсqua”,
062/532-346. (188733)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић”, поправља веш-
машине, бојлере,  фри-
жидере, шпорете, елек-
троинсталације – одмах.
060/180-02-83, 013/251-
28-97. (189184)

СЕРВИС за шиваће
машине. 066/210-012.
(189382)

СЗР „Маки”, поставља-
ње, хобловање и лакира-
ње с материјалом или
без. Мајстори из Дебеља-
че. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (189299)

ПОСТАВЉАЊЕ и хобло-
вање свих врста паркета.
063/812-08-51. 

ПОВОЉНО! Превоз
робе и селидбе, комби-
јем. Цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (189534)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, адаптаци-
је, замена, поправке.
331-657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. (189719)

СЕРВИС телевизора плазма-
ЛЦД, долазак на кућну адре-
су. Тел. 061/322-30-75.
(189860)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/317-
10-05, „Саша”. 

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха,
намештаја. Мики,
Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (189996)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље,
цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, адаптаци-
је, замене, поправке.
331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (190316)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, адаптаци-
је, батерије, вентили. 0-
24 сата, долазимо одмах,
пензионерима попуст.
348-139, 064/493-44-63,
063/811-74-89, 061/266-
77-45. (190319)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, адаптација
купатила, замена сани-
тарије, одгушење.
061/322-98-51, 061/264-
18-87. (190335)

ПРЕВОЗ дрва мањим
кипером, повољно,
песак, шљунак, сејанац,
одвозимо шут. 064/354-
69-94. (190364)

ТВ СЕРВИС осталих
електро уређаја, монти-
рање ТВ антена, уградња
рисивера за дигитализа-
цију. 063/800-01-96.
(190363)

ВОДОИНСТАЛАТЕР -
одгушење купатила и
канализације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерије и
санитарије, све за воду.
0-24 сата. Долазим
одмах. Пензионерима
попуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-
20-00. (190416)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (190465)

РОЈАЛ МГ, 10 одсто
попуста - фебруар:
уградња, поправка:
ролетне, венецијанери,
тракасте, римске, панел-
не, роло, зебра завесе,
хармо-врата, туш-каби-
не, комарници, тенде,
роло-заштитна врата.
Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (190477)

ТВ СЕРВИС „Плус”
поправак телевизора,
монитора, даљинских...
Д. Туцовића 28. 353-463.
(190532)

ЗИДАМО куће од теме-
ља до крова. Рдимо све
грађевинске радове,
гаранција на изведене
радове. 064/206-50-91
www.pangradjevina.rs

СЕРВИС беле технике
„Фриготехник”, попра-
вља веш-машине,

фрижидере, замрзиваче,
бојлере, шпорете, са
гаранцијом. 361-361,
064/122-68-05. (190628)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
062/156-02-07, 064/317-
10-05, Саша. (190649)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, фасаде,
фарбање столарије.
062/976-18-42. (190649)

ТЕПИХ сервис, дубин-
ско прање тепиха, суше-
ње у комори. 302-820,
064/129-63-79. (190662)

СЕЛИДБЕ станова,
откуп, складиштење,
екипа радника. 060/055-
38-13. Сале. (190667)

СЕЛИДБЕ, станова,
кућа, чишћење подрума,
тавана, екипа радника.
060/055-38-13, Сале.
(190667)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом
већ од 1.500 динара,
професионална екипа
радника. Све релације
по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-78-
66. (ф)

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу
ролетни, венецијанера,
тракастих завеса, роло-
комарника, хармо-вра-
та, туш-кабина, роло-
врата (челичних,
заштитних), тенди. Ми
смо најквалитетнији,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-
21-80. (190730)

ГОСПОЂИ или господи-
ну, искључиво без наслед-
ника, доплаћујем разлику
смештаја у дому уз
месечни додатак у замену
за некретнину. Тел.
061/249-82-32. (188567)

А У Т О М Е Х А Н И Ч А Р ,
65/182/80, жели да упо-
зна жену без обавеза и
која не гледа материјал-
ну страну, може и стари-
ја, само нормалне нека
се јаве. Тел. 064/340-85-
27, Душко. (190248)

ОЗБИЉНА породица из
Панчева нуди доживот-
но издржавање старијој
особи за стан или кућу.
061/287-46-48. (190356)

БРАЧНИ пар би чувао
старију особу, доживот-
но, договор. 345-874.
(190396)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 годи-
на, ради дружења, изла-
зака, звати око 21 сат.
013/352-203. (190381)

БРАТ и сестра гледали
би, бринули, о старијој
женској особи без
наследника. 063/760-52-
31. (190464)

БРАЧНИ пар тражи
башту за обрађивање, на
откуп, до 6 ари.
Панчeво. 062/963-11-13.
(190538)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом годишњу пензио-
нерску карту издату од
АТП-а на име Нада
Лазарев. (190549)

МУШКАРАЦ, 55 година,
упознао би слободну
жену до 45 година, дру-
жење, озбиљна веза.
064/475-84-25. (190585)

ИЗДАЈЕМ леп апартман
на Златибору, близу
аутобуске. Тел. 064/049-
62-72. (190611)
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, на основу члана 14.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о доношењу Решења о обиму и садржају студије

о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам, гради-

тељство и заштиту животне средине, 23. фебруара

2015. године, донео је Решење о обиму и садржају

Студије о процени утицаја на животну средину за про-

јекат Реконструкција инсталације гаса у фабрици

ПЕВГ после измењивача Е-209А/Б, на к. п. бр. 15940,

15941 и 15942 КО3 Панчево.

Носилац пројекта је „ХИП–Петрохемија” Панчево

у реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82,

у Панчеву.

Решење о обиму и садржају Студије о процени

утицаја на животну средину за предметни пројекат

може се добити на увид радним данима, од 10 до 14

сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објављивања

овог обавештења.

(Ф-310)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО 
ГРАДСКА УПРАВА 

Секретаријат за заштиту животне средине 
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ 

На основу захтева за одлучивање о потреби проце-
не утицаја на животну средину, поднетог од стране
носиоца пројекта „Дама сервис плус” д. о. о., Улица
Доситеја Обрадовића бр. 2, Панчево, Секретаријат за
заштиту животне средине је донео Решење број XV-
07-501-48/2015, којим је утврђено да за пројекат
Постројње за управљање отпадом – складиштење и
третман отпадних ласерских тонер касета на кат. пар-
цели 5835 к. о. Панчево, Улица Доситеја Обрадовића
бр. 2, на територији града Панчева, није потребна
израда студије о процени утицаја на животну средину.
Увид у донето решење може се извршити у простори-
јама Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I
бр. 2–4, канцеларија 615. 

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине,
Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања Оба-
вештења, а преко овог органа. (Ф-313)

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је поднет захтев за одлу-
чивање о потреби процене утицаја на животну среди-
ну затеченог стања пројекта пословно-производно-
складишног објекта „Производња и репарација дрвене
амбалаже” спратности П + 0, на кат. парц. број 3755/3,
к. о. Дебељача, на територији општине Ковачица,
поред локалног пута Дебељача – раскрсница државног
пута II/А, реда број 130, носиоца пројкета „Нови дом –
Промет” а. д., Индустријска бб, Дебељача. 

Увид у податке и документацију уз захтев носиоца
пројекта може се извршити од 27. фебруара до 9. мар-
та 2015. године, од 10 до 14 сати, у просторијама СО
Ковачица, у приземљу, канцеларија бр. 6.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обаве-
штења заинтересована јавност може доставити мишље-
ње о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
предметног пројекта на животну средину овом органу. 

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из
става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли
је за предложени пројекат потребна процена утицаја
на животну средину, о чему ће благовремено обаве-
стити јавност. (ф-318)

„ALMEX” d. o. o. PANČEVO

ORGANIZUJE JAVNU PRODAJU – LICITACIJU

POLOVNE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Datum i vreme: SUBOTA, 28. FEBRUAR 2015. GODINE,

U 11 SATI

Mesto: „STARI TAMIŠ”, KESTENOVA 4, EKONOMSKO

DVORIŠTE

Predviđene mašine za licitaciju: traktori, žitni kombajni,

kukuruzni adapteri, silažni kombajn, mašine za šećernu

repu, prese za slamu i seno i druga mehanizacija.

Razgledanje i sve informacije o mašinama:

26. i 27. februara 2015, od 8 do 12 sati, kao i na sam dan

licitacije, 28. februara 2015, od 8 do 10 sati, u ekonom-

skom dvorištu „Starog Tamiša”.

Opšta pravila licitacije:

Mašine se prodaju u viđenom stanju!

Rok za isplatu celokupnog iznosa i izvoženje izlicitirane

mašine je sedam dana.

Više informacija na: www.almex.rs. (F-267)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВЛАДИМИРУ КРАЧУНУ

од његових другара: СУСЕДА, МАЛОГ ВЛАДЕ, ИВАНА Р., АЦЕ,

ЕМИЛА, МАРТИНЕ, ИВКЕТА, БОЛЕТА, СПАЛЕТА, ИВАНА И., 

МИЛАНА, ЕЛЕНЕ, БАКИЈА и СИНИШЕ

(81/190523)

Последњи поздрав драгој мајци

НИКОЛЕТИ 

КАРАНФИЛОВСКИ
1929–2015.

од сина СЛАВЧА с породицом

(96/190583)

Последњи поздрав милој мајчици

НИОЛЕТИ КЕТИ 

КАРАНФИЛОВСКИ

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Ћерке ЉУБИЦА и ЛОЗАНА с породицама
(102/190609)

19. фебруара 2015. трагично нас је напустио наш вољени

МИЛЕНКО АЦА СТЕФАНОВИЋ
1938–2015.

Заједно смо били цео свет. Хвала ти за њега, за све драгоцене успо-
мене, топле речи, дом и несебичну љубав. Бескрајно ћемо те чува-
ти у срцима.

Ожалошћени: супруга ДРАГАНА и ћерке ТАЊА, СВЕТЛАНА 
и АЛЕКСАНДРА с породицама

(97/190585)

Последњи поздрав дра-

гом зету

од РАДЕ и ЖИКЕ

(98/190585)АЛЕКСАНДАР ЈОВИЋ
1931–2015.

Последњи поздрав драгом оцу од сина

СТАНИМИРА, ћерке ДЕСАНКЕ, снаје 

РОЗАЛИЈЕ, зета РАДЕТА, унука БОРЕ, 

супруге КСЕНИЈЕ, ЈЕЛЕНЕ, супруга 

БОРЕ, САШЕ и ТАЊЕ и праунука 

МИЛОША, НИКОЛЕ, МИНЕ, НЕМАЊЕ,

МЕГ, ЖАК и ЖАН ПЕТРА

(20/190310)

Последњи поздрав ком-

шији

АЛЕКСАНДРУ 

ЈОВИЋУ

од породица САНАДЕР

и СТОИМЕНОВИЋ

(37/190361)

Последњи поздрав ком-

шији

АЛЕКСАНДРУ 

ЈОВИЋУ

Хвала за искрено прија-

тељство и дружење. 

Породица КЕЛЕБУДА

(38/190361)

Последњи поздрав нашем драгом другару

БУЦИ
Недостајаћеш нам пуно.

ДАБА, ЛЕЧКА и АЈДУК

(122/190700)

РАЈКО ВУКОВИЋ БУЦА
13. VI 1948 – 22. II 2015.

Последњи поздрав супругу, оцу, свекру, деди и

великом човеку.

Супруга БРАНКИЦА, деца ЛАЗАР, ВУКАШИН 

и ВАЊА, снаја ЈАСМИНА и његова унука НАЂА
(131/190741)

РАЈКО ВУКОВИЋ БУЦА
1948–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Брат МИРКО и снаја РАДА с породицом

(132/190742)

ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!  ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

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

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

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

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

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

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

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

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

са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав

МИТИ МАРГАНУ
1954–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, ћерка 

СЛАЂАНА, син ДАРКО, зет МИОДРАГ, снаха

СЛАВИЦА и унуци ТИЈАНА, ТОМИСЛАВ, 

ТЕОДОРА и ДИМИТРИЈЕ
(51/190421)

С тужним срцем и бо-

лом опраштамо се од

нашег драгог оца

МИТА 

МАРГАН

Заувек у срцу, хвала ти

за све.

Твоји: ћерка СЛАЂАНА,

зет МИОДРАГ и унуци

ТИЈАНА, ТОМИСЛАВ 

и ТЕОДОРА

(52/190421)

23. фебруара напустио

нас је наш драги

МИТА 

МАРГАН

1954–2015.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Супруга ГОРДАНА, син

ДАРКО, снаха 

СЛАВИЦА и унук 

ДИМИТРИЈЕ

(53/190421)

Драгом оцу

МИТИ 

МАРГАНУ

последњи поздрав од

ћерке СЛАЂАНЕ и сина

ДАРКА с породицама

(54/190421)

Последњи поздрав

МИТИ МАРГАНУ

од колега из Енергетике, „ХИП–Азотара” 

Панчево
(55/190424)

Последњи поздрав поштованом колеги

ВЕЛИМИРУ БАЈАГИЋУ

од пријатеља и колега из Синдиката „Правда”, „Петрохемија”.

(58/ф-312)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВЕЛИМИРУ ВЕЉИ БАЈАГИЋУ

Почивај у миру!

ВЕЛИБОР, НАТАША, ЉИЉАНА и ЛУКА 

ВЕЛИМИРОВ
(59/190439)

РАДМИЛА 

ДЕЈАНОВСКИ

1929–2015.

Мајко, остаћеш заувек у

нашим срцима.

Твоји синови ДОБРЕ и

ДАНЕ

(83/190534)

РАДМИЛА 

ДЕЈАНОВСКИ

1929–2015.

Драга бако, хвала ти за

све.

Унук ДАРКО, снаја 

НЕВЕНА и унуци 

ОГЊЕН и СТЕФАН

(84/190534)

РАДМИЛА 

ДЕЈАНОВСКИ

1929–2015.

Бакице, волеће те 

и памтити твој унук 

ДЕЈАН.

(85/190534)

Последњи поздрав драгом колеги

ВЕЛИМИРУ БАЈАГИЋУ
рођ. 1964.

Остаће заувек у нашем сећању.

Запослени „ХИП–Петрохемије” а. д. Панчево

(87/ф-314)

ВЕЛИМИР БАЈАГИЋ
22. XII 1964 – 22. II 2015.

Надамо се да ћеш у вечној кући пронаћи правду, мир и спокој ко-

ји си тражио цео живот.

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА, ћерка ТАМАРА и син НИКОЛА

(91/190577)

ВЕЛИМИР БАЈАГИЋ

Последњи поздрав драгом зету и течи од

ЗОРАНА, СОЊЕ, ВИДАКА и ВУКАНА

(93/190577)

ВЕЛИМИР БАЈАГИЋ

Наш вољени зет трагично је изгубио жи-

вот 22. фебруара 2015, али ће вечно живе-

ти у нашим срцима.

Ожалошћени: таст МОМЧИЛО 

и ташта ДАНИЦА

(94/190577)

Последњи поздрав

ВЕЛИМИРУ 

БАЈАГИЋУ

1964–2014.

Зете, почивај у миру!

Стриц СОКО

(99/190596)

Последњи поздрав ком-

шији

МИТИ

од породице ВУКОВИЋ

и БРАНЧИЋ

(100/190599)

Последњи поздрав свом сину јединцу

ВЕЛИМИРУ БАЈАГИЋУ
1964–2015.

Сине мој, мило чедо моје, оста болно јадно срце моје.
Оста стара мајка да тугује.

(120/190687)

Последњи поздрав 

АНКИ 

МИХАЈЛОВИЋ
рођ. Омаста

Преминула је 10. фе-

бруара 2015, у Швајцар-

ској.

Њени ЈАНКО 

и РУЖЕНКА с мамом

(5/190268)

СЛАЂА
Слађо, почивај у миру!

Колегинице из „Паху-

љице” АНА и БИЉА

(36/190359)

СЛАЂАНА 

ПЕТРОВ

рођ. Илић

Драга Слађо, била си ми

комшиница, ћерка мо-

јих драгих пријатеља.

Стога ми је још теже да

ти упутим последњи по-

здрав, а родитељима,

деци, супругу и сестри

искрено саучешће.

Комшије ДУШКА

и МИЛАН

(47/190401)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

14. фебруара 2015, у 89.

години, успокојила се

наша тетка

ДРАГИЦА

ЂУРОВ

рођ. Чикић

Њена братаница 

и братанци ЧИКИЋИ

(1/190245)

Последњи поздрав дра-

гом другу

НИКОЛИ 

РОМАНИЋУ 

ЈУМБИ

МИЛАН ПАВЛОВ 

с породицом

(11/190283)

Последњи поздрав пријатељу и сараднику

НИКОЛИ РОМАНИЋУ
1952–2015.

Породица ПЕТАКОВИЋ

(15/ф)

Последњи поздрав оцу,

свекру и деди

ЖИВАНУ 

СТОЈАКОВУ

од сина СИМЕ, снаје

СОЊЕ и унуке

ДРАГАНЕ

(21/190311)

Последњи поздрав

ЈОЖЕФУ НАЂУ

од породице КЕМЕЊ

(23/190321)

Последњи поздрав

ЈОЖЕФУ НАЂУ
од породице БИСАК из

Канаде

(24/190321)

Последњи поздрав

ЈОЖЕФУ НАЂУ

1947–2015.

од супруге АНЕ, сина

ЈОЖЕФА, снаје КЛАРЕ

и унучади ЕЛИКЕ,

ОТИКЕ, ГАБИКЕ 

и ДАНИЈЕЛА

(25/190321)

20. фебруара заувек ме је напустила моја мама

ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ
1931–2015.

Сахрана је обављена 21. фебруара, на Старом православном гро-

бљу.

Почивај у миру, мила моја!

Твоја МИЛАНА

(29/190329)

Последњи поздрав драгом зету

МИЋИ

од породица ШИЛЕР и БОГДАНОВ
(39/190371)

21. фебруара 2015. преминула је наша

МИЛА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

ДЕНЧАН
1930–2015.

Заувек у срцу брата МИЛОША, снаје АНКИЦЕ,

братанице СНЕЖАНЕ, зета ЈОЛЕТА, сестрића

ЖЕЉКА, сестричине КСЕНИЈЕ и унуке САЊЕ 

и МИЛИЦЕ
(61/190461)

Последњи поздрав

МИЋИ ЈУМБИ

Кажу да је моментална смрт најлепша, али ти

овакву ниси ничим заслужио.

Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом

и захвалношћу помињемо и с поштовањем од за-

борава увек чувамо.

ЈОВАН и ЉИЉАНА КОВАЧЕВИЋ, ДОО „Беоинг”
(62/190467)

ЖИВА 

СТОЈАКОВ

Драги брате и ујаче,

остаћеш у нашим сећа-

њима.

Породице СТОЈИЋ 

и ЧЕЧОВИЋ

(63/190468)

Последњи поздрав нај-

бољем пријатељу

ЈУМБИ

од БРАЦЕ, БРАНКЕ, 

ЈОВАНЕ и МИЛОША

(65/190471)

Драга Тето

ТЕТА

заувек ће те волети твој

ЕДИ и ЈАСМИНА

(50/190413)

Последњи поздрав драгом пријатељу и комшији

НИКОЛИ РОМАНИЋУ ЈУМБИ

од СЛОБЕ и ЉИЉЕ с породицом

(77/190500)

Последњи поздрав куму

ЈУМБИ

од ЉИЉЕ и ПЕЦЕ 

с децом и њиховим 

породицама

(108/190650)

На вест о смрти нашег дугогодишњег радника

МАРИЈА ТОМАШЕВИЋ
пензионера „Електровојводине”

изражавамо искрено саучешће породици 

покојника.

„Електровојводина” д. о. о. Нови Сад, 

Електродистрибуција Панчево
(118/ф-316)

Наш драги

ЖИВАН 

СТОЈАКОВ
1930–2015.

Напустио нас је 19. фе-
бруара 2015.
Вечно ће живети у на-
шим срцима, сећањима
и причама.
Твоји: МИЛЕНА, МАЈА,

САРА и СРЕТО
(128/190723)

28. фебруара 2015. навршава се годину дана од

смрти моје мајке

МАГДЕ ТОДОРОВИЋ
1939–2014.

Мајко, волим те и волећу те док постојим.

Твоја ћерка МАРИНА
(111/190665)

СЕЋАЊЕ

ВАСА БИНЂА

2004–2015.

Чувамо те у нашим ср-

цима.

Твоја супруга 

МИЛИЦА, синови 

МИТА и ЈОВА и унучад

(60/190446)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Наша мила

РАДМИЛА ЛАУШЕВ

упокојила се 22. фебруара 2015. Сахрањена je

24. фебруара, на Старом православном гробљу,

али ће заувек остати у нашим мислима.

Њени: ћерка МИЛИЦА, син ПЕТАР, зет ЂОРЂЕ

и снаја ЦВЕТА
(121/190689)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН ХРЋАН
3. III 2000 – 3. III 2015.

Твоји најмилији

(130/190721)
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4. марта се навршава година од смрти

ЉУБАНА КРЊАЈИЋА
Прошла је тужна година, драги наш вољени оче. Знамо да се вра-
тити нећеш, а то ће заувек да нас боли.

Знао си колико смо те волели, али никада нећеш сазнати колико
нам недостајеш.

Твоји: ТАЊА, СВЕТЛАНА, ТИЈАНА, АЊА, ЈОВАН, СЛОБОДАН и
БОБАН

(90/190565)

Наши драги родитељи

ГОЉЕВАЧКИ

НАДА                     ЗОРАН
1947–2015.                           1944–1991.

Живе у сећањима оних који не могу да их забо-

раве.

Ћерке ДРАГАНА и РАДМИЛА с породицама
(104/190624)

У суботу, 28. фебруара, у 11 сати, на Старом пра-

вославном гробљу, даваћемо четрдесетодневни

помен нашем вољеном

МИЛАДИНУ ЧАВИЋУ
1952–2015.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: мајка НАДЕЖДА, супруга 

АУРЕЛИЈА, синови ДРАГАН и СЛОБОДАН, 
ћерка ИВАНА, снајка ИНГРИД и унуке 

АНТОНЕЛА и АЛЕКСАНДРА
(106/190637)

Једнонедељни помен

КРАЧУН

ВЛАДИМИР         ПАУЛИНА

1982–2015.                         1952–2015.

Утехе нема, заборав не постоји. Остаје туга и не-

избрисив бол. Док год живимо, ви ће те живети

с нама.

Ујак и брат ЈАНО
(110/190662)

У суботу, 28. фебруара,

даваћемо шестомесеч-

ни помен нашем драгом

ПЕТРУ 

АНТОНИЈЕВУ

Ожалошћена породица

(112/190668)

28. фебруара, у 10 сати,

на гробљу у Војловици,

даваћемо шестомесеч-

ни помен нашој вољеној 

АНУШКИ 

ПЕЈИЋ
Вечно неутешни супруг

МИЛАН, ћерке АНА
МАРИЈА и ЈАСМИНА с

породицама

(113/190670)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 28. фебруара 2015, у 11

сати, на гробљу Котеж, давати годишњи помен нашој драгој 

БОРКИ ВУКОВИЋ
рођ. Чимбуровић

Ожалошћене породице ВУКОВИЋ и ЧИМБУРОВИЋ

(114/ф-315)

ВЛАДИМИР ВЛАДА 

РАЈКОВИЋ
1. III 2003 – 1. III 2015.

Пролазе године и време, а ми смо тужни

што ниси с нама.

Ништа није умањило нашу љубав и сећа-

ње на тебе.

Твоји: мама, тата и сестра

(115/190672)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ 

МИЋИЋ
2008–2015.

Супруга ВУКОСАВА, 

синови МИЛАН и 

ЗОРАН, кћерка 

ЗОРИЦА, снаха ИВАНА

и унуке ЈЕЛЕНА 

и ЈОВАНА

(116/190673)

Прошла је тужна година откад није с нама наша

БОРКА ВУКОВИЋ
С љубављу те се сећамо и с поносом помињемо.

ЉУПКА и ДРАГОМИР

(117/190677)

28. фебруара 2015. на-

вршава се годину дана

од смрти

СТОЈАДИН ЛЕЈА

СТОЈИЉКОВИЋ 
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.
Снаја ЉИЉАНА, унуци
ВЛАДИМИР, БИЉАНА
и МАРИНА и праунуци

ЂОРЂЕ и МИЛАН
(119/190682)

СЕЋАЊЕ

Навршава се осам година

откако нас је напустила

ЉИЉАНА

МАРКОВИЋ
1. III 2005 – 1. III 2015.

Остаћеш у нашем сећа-
њу вечно.

Остављен у тузи тата
МИРКО

(123/190705)

ПОМЕН

ДОМАЗЕТ        СТАНОЈКОВИЋ

РАДОМИР    НАДЕЖДА    БРАНИСЛАВА 
1975–2015.             2002–2015.            2014–2015.

Бјанка фризерка    

У срцу сте нам заувек.

СВЕТЛАНА с породицом

(124/190707)

У суботу, 28. фебруара, у 12 сати, на Православном гробљу, одржа-

ћемо шестомесечни помен 

МИЛАН МИРКОВИЋ
Много нам недостајеш.

Ћерка АЛЕКСАНДРА, зет ФИЛИП, унуке МИЛИЦА и КАТАРИНА,

унук ВЛАДИМИР, сестра ДРАГАНА и свастика МИРЈАНА

(129/190725)

Трогодишњи помен

АНКА 

ПЕТРОВИЋ 

ВАЈДИЋ
Поносни смо што смо те

имали, још тужнији што

смо те изгубили.

Син АЛЕКСА АКИ 

и супруг ДРАГАН

(31/190346)

Прошло је шест месеци

од смрти нашег драгог

МИЛАНА 

РЕЉИЋА

ЧИЧЕ
Увек си у нашим мислима.

Твоји синови МАРИЈАН

и МИРКО 

с породицама

(28/190327)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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1. марта 2015. наврша-

вају се две године од

смрти драге сестре

МИЛАНЕ НАЂ

За њом тугује сестра

ДРАГА

(13/190291)

28. фебруара 2015, у 11 сати, на Старом право-

славном гробљу, дајемо пола године

ЗОРИЦИ КЕЉЕВИЋ
1949–2014.

Тешко је описати сву тугу, празнину и бол који

си оставила у нашим срцима.

Твоја деца СРЂАН и СЛАЂАНА
(27/190325)

ДУШАН ЧУБРИЋ
Драги брате, пола године ће проћи ових дана, у срцу је и даље ту-

га, на гробу тишина, а у кући још већа празнина.

Рекао си ми кад Лука порасте доћи ће он мени, зато, ујко, сређива

двориште.

Нажалост, то ниси дочекао, а мени остаје да га водим и причам

ово је ујкина кућа, ово је ујкин виноград.

Твоји најмилији: сестра ДУШАНКА, сестрић МИЛАН, 

снаја ТАЊА, унук ЛУКА, сестричина НАТАША, зет ДЕЈАН,

унука ЈЕЛЕНА и унук НЕМАЊА

(46/190401)

СЕЋАЊЕ

РУСОВ

МИЛЕНА    ЉИЉАНА
2012–2015.         2012–2015.

Сећање није дужност, сећање није обавеза, сећање је потреба. Се-
ћање је чежња... У чежњи на длановима још вас има, у тој одсутно-
сти присутне сте болом. Има вас и мора вас бити после толико го-
дина попут скривеног места, присутне сте кришом.

Мама и тата

(57/190428)

МЕЛАНИЈА КОВАЧЕВИЋ
26. II 2011 – 26. II 2015.

Иза нас су остале четири тужне године и лепо се-

ћање на тебе.

Твоји најмилији
(67/190477)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН 

ПЕТРОВСКИ
2009–2015.
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима и мислима.

Сестре: МИЛИЦА с по-
родицом КОЧОВИЋ и

ЉУБИЦА с породицом
ПАНДИЛОВСКИ

(68/190478)

Годишњи помен драгој мами и баки

КОСАНИ ЋИРКОВИЋ
1946–2014.

Тужна је истина да те нема више међу на-

ма. Нека твоја племенита душа почива у

миру, а ми ћемо те чувати од заборава.

Твој син МИЛОЈИЦА, снајка ЛЕНА, унук

ВАСИЛИЈЕ и унука НИКОЛИНА 

ЋИРКОВИЋ

(72/190487)

Годишњи помен драгој мами

КОСАНИ ЋИРКОВИЋ

Оставила си траг који се не брише, доброту која

се не заборавља и тугу која неће проћи. 

Сваког дана смо у мислима с тобом. Памтићемо

те по твојој доброти и великом срцу.

Твоји: ћерка ЖЕЉКА, зет СРБА и унук МАРКО
(73/190487)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН 

ПЕТРОВСКИ

2009–2015.

Породице 

СЕРАФИМОВСКИ 

и НЕДЕЛКОВСКИ

(86/190540)

Сећање на нашу

КАТИЦУ 

ДУВАНЧИЋ

1942–2011.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Брат ЗОРАН и породица

МАРКОВИЋ

(88/190553)

ШКУЛИЋ

ВЕРА                           СЛАВКО
У срцу, мислима и сновима увек сте с нама.

Син ЂОКА и ћерка ЈАСМИНА с породицама

(89/190558)

Навршава се пола годи-

не откако није с нама

БОРКА 

ДАВИДОВСКИ
1938–2014.

Време пролази, а бол и

туга никад неће проћи.

Ћерка ЗОРИЦА

с породицом

(40/190372)

Прошло је шест месеци

откако нас је напустила

наша драга мама, баба

БОРКА

ДАВИДОВСКИ
Туга за тобом је вечна,

много нам недостајеш.

Ћерка СЛАВИЦА 

с породицом

(41/190372)

ПОМЕН

Обавештавам родбину, пријатеље да ће се 28.

фебруара 2015, у 11.30, на војловачком гробљу,

давати шестомесечни помен

МИЛАН БОЖИЧИЋ BOBY

Твоји најмилији
(74/190489)

МАРТИНОВ

ВАСА                       МАРИЈА
8. III 1997. 1. III 2003.

Само време пролази, али љубав и сећање никад неће проћи.
Породица

(105/190635)

РУСОВ

МИЛЕНА и ЉИЉАНА
Вечно живите у нашим срцима.

Породица МЛАДЕНОВИЋ

(109/190653)

Прошло је шест месеци откад није с нама

МИЛАНКА ВУКЕЛИЋ

Поносни што смо те имали, а тужни што смо те

изгубили. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(126/190711)

ПОМЕН

РИСТА ПАВКОВИЋ
2012–2015.

Прошле су тужне три године откад није с нама

наш отац и дека. Увек си нам у мислима и срцу.

Волимо те.

Твоји најмилији: ТАЊА, ПАВКЕ, НИКОЛИНА,

НЕБОЈША, АЛЕКСА, НИКОЛА и ЛАЗАР
(3/190254)

ЗОРАН ПЕРИН
2013–2015.

Време пролази, али бол и туга остају. Увек ћеш

бити с нама.

Твоје: ДАНА, САЛЕ и МИКАЦ с породицом
(43/190390)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у четвртак, 26. фебру-

ара, у 11.30, на Старом православном гробљу, давати четрдесето-

дневни помен нашем драгом

ЈОЦИ МАРКОВСКОМ

Много смо те волели. Никад нећеш бити заборављен.

Твоји најмилији
(30/190340)

ГОРАН РАДОЈЧИЋ

Недостајеш нам.

Твој син ЖАРКО и супруга МИЛОЈКА

(42/190380)

2. марта навршава се четрдесет дана од смрти комши-

нице

РАДОЈКЕ ПОПОВИЋ
Станари у Савској 16

(45/190400)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР 

АНДРИЋ

27. II 2009 – 27. II 2015.

С љубављу 

и поштовањем твоја

вољена породица

(49/190411)

Четири године откако

није с нама наш драги

СЛАВКО 

СТОЈАНОВ

1929–2011.

Успомену на њега чува

син ЗОРАН 

с породицом

(66/190472)

Сећање на драгог сина, брата, стрица, де-

вера

ГОРАН РАДОЈЧИЋ
1968–1998.

Бол и туга не пролазе, сузе на лицу су уса-

хле, бол у срцу је остао!

Твоја мајка МИЛИЦА, брат БОБАН, 

братаница САЊА, братић БОЈАН 

и снаја ЉУБИЦА

(75/190495)

26. фебруара 2015. године навршава се

шест тужних и болних месеци од смрти

наше мајке, тетке и сестре

МИЛЕВА Копривица 
ВУЈИЧИЋ

1946–2014.

Мало је времена прошло од твоје смрти,
огромну празнину и бол осећаћемо док
живимо.

Твоји тужни: син БОЈАН, кћерка ИВАНА,
сестра СТЕВАНИЈА, брат БОЖИДАР 

и братанац ИГОР и братаница ВИНКА 
с породицама

(78/190505)

26. фебруара 2015. навршава се шест месеци од смрти

МИРЈАНЕ ВИДАКОВИЋ
1946–2014.

Њени БОРКО и БУБА с породицама

(79/190508)

3. марта 2015. навршавају се две тужне године

откад није с нама наша драга мама, бака и ташта

АНА КИШ

Много нам недостаје.

С љубављу и поштовањем ћерке ЕРЖЕБЕТ 

БАЛТИЋ и РУЖИЦА КИШ с породицама
(80/190521)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ 

НОВИЧИЋ
27. II 1997 – 27. II 2015.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Твоји: мама 

МИЛОДАРКА и сестра

ВИОЛЕТА с породицом

(82/190529)

3. марта навршава се седам година откако

није с нама наша вољена

БИЉАНА АЋА БИКА
Дани пролазе, а празнина је све већа. Не по-
стоји време које може да умањи тугу и бол у
нашим срцима. Много је лепих успомена да
те вечно памтимо, с поносом и љубављу
причамо о теби, од заборава те чувамо и у
срцу носимо. Недостајеш нам, Бико, пуно.

Неутешни: мајка СНЕЖА, отац ЗОРАН,
брат ГОРАН, сестра ТАЊА, сестричина

СТАШИЦА, баба МИЛКА и зет СЛАВИША

(95/190583)

Шестомесечни помен нашем вољеном

БОШКУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ
Твоји: ћерка ЈЕЛЕНА, зет ЖАРКО, унуци ТИЈАНА, 

ЈЕЛАНА и БОЈАН с породицама и прија КАТАРИНА

(101/190608)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА 

ВРЗИЋ

рођ. Тодоровић

2004–2015.

С поштовањем твоји

најмилији

(103/190610)

Две године без тебе

МИРКО РАДОМИРОВИЋ

Никада више нећемо заједно попити кафу и по-

веравати тајне.

Никада нас нећеш загрлити. После тебе ништа

није исто.

Сестре ЖИЖА и ЦОЦА с породицом
(70/190482)

28. фебруара биће две године без тебе

МИРКО РАДОМИРОВИЋ

„Ви можда схватате био сам ту да вам прстом на

усни напишем осмех и на трепавицама сузу у

исти мах.”

Твоје: МИЛЕНА, БОЈАНА и БИЉА
(71/190482)

СЕЋАЊЕ

Навршава се пет година од смрти наше драге

КРУНЕ ПЕТКОВИЋ

Драга сестро, пуно нам недостајеш. Увек си нам

у мислима, а заувек у сећањима.

Твој брат ВОЈА, сестра ВЕСНА и ЉИЉА

с породицама
(22/190320)

МАРИЈА 

КЕСЕР

1. III 2004 – 1. III 2015.

Живећеш у нама све

док је нас.

Супруг МИЛАН и ћерке

ВЕРА МОЈИН и АНА

БОЈИЋ с породицама

(92/190574)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ПЕТРЕ 

ФИЛИПОВСКИ
25. II 2001 – 25. II 2015.

Заувек си остао у срци-

ма твојих најмилијих.

Супруга СМИЉАНА 

и син НЕНАД 

с породицом

(9/190279)

ДРАГОЉУБ 
ГВОЗДЕНОВИЋ

Заувек ћеш живети у на-
шем сећању.

Твоја породица
(69/190479)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 26. фебруар 2015. 31

25. фебруара навршава

се пола године од смрти

нашег драгог

КУЗМАН 

ДРНДАРСКИ
1943–2014.

Живећеш у нашим ср-
цима, вољени. Време
пролази, а туга за тобом
је све већа.

Твоји најмилији
(2/190253)

СЕЋАЊЕ

ПАЈА 

ОМАСТА

25. II 1983 – 25. II 2015.

Твоји најмилији

(4/190268)

1. марта навршава се је-

данаест тужних година

откако није с нама наш

вољени

ЗАВИША 

ЛАЛИЋ

Време пролази, а бол и

туга остају.

Ћерка МИРЈАНА и син

МИЛАН с породицама

(6/190271)

СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕ 

ГРУЈИЋ

2013–2015.

Иза тебе су остале две

тужне године и дивно

сећање на тебе.

Супруга МАРИЈА

(7/190272)

Прошло је осам година

откако није с нама наша

драга

МИРЈАНА 

МИШКОВИЋ

По љубави, нежности и

доброти те памтимо и

чувамо од заборава.

Твоји најмилији

(8/190278)

У суботу, 14. марта 2015, дајемо четрдесет дана

нашем драгом

ЗЛАТОМИРУ ПОПОВИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга АНЂЕЛИЈА, ћерка 

НАТАША, син ДЕЈАН и унуци ЗЛАТОМИР 

и МИОДРАГ
(10/190281)

СЕЋАЊЕ

ЛИДИЈА 

ВЕЉКОВИЋ
2000–2015.

Чувамо те у нашим ср-

цима.

Супруг ПРЕДРАГ,

ћерка БОЈАНА 

и син НИКОЛА

(12/190290)

27. фебруара 2015, у 11.30, на Новом гробљу, у

Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен су-

прузи и мајци

ВУКИЦИ ЖЕБЕЉАН

С поносом те помињемо, с тугом и болом живи-

мо, јер си нас све оставила.

Твој супруг МИЛАН са синовима ГОРАНОМ 

и БАТОМ, родбином и пријатељима
(14/190293)

КОСОВИЋ

ГИЗЕЛА                       МАТИЈА
27. VIII 2014. 3. V 2009.

Недостајете нам.
Породица

(16/190307)

25. фебруара 2015. навр-

шава се шест месеци от-

кад није с нама наш драги

СРЂАН 

ПАВКОВИЋ
29. VIII 1934 – 25. VIII 2014.

С љубављу и поштова-
њем супруга СРБИНКА,

син ВАСА, снаја СНЕ-
ЖАНА и унуци РАДОЈЕ

и ИВАНА
(17/190309)

СРЂАН

ПАВКОВИЋ

из Долова

Остао си у срцима оних

које те воле...

Ћерка ЂУРЂЕВКА, зет

АНДРЕЈА и унуке 

ДАНИЈЕЛА и СЛАЂАНА

(18/190309)

СРЂАН 

ПАВКОВИЋ

Драги деда, заувек ћеш

ми остати у лепом сећању.

Унука ДАНИЈЕЛА 

с породицом

(19/190309)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА 

ЧОМЛАВА

1938–2006.

Све пролази, само си ти

вечна!

Твоји ПЕРА и ВЕСНА 

с породицом

(32/190350)

ДИВНА 

СТАНИВУК

26. II 2014 – 26. II 2015.

Остаћеш заувек у мом

срцу.

ДЕСА

(33/190354)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР 

СТАМЕНКОВИЋ

Време пролази, туга је

још већа.

Твоји: ујка ДРАГАН, 

баба СРБИНКА и деда

МИЛОМИР

(34/190357)

ВУКИЦА 

ЖЕБЕЉАН

Много је тешко што те

нема. Сузе не олакша-

вају бол и тугу.

Твоја сестра СЕЈА 

и сестричина ЦЕЦА

(35/90358)

Сећање на нашег оца и супруга

МИРОСЛАВА ВУЈКОВИЋА

Заслужио си вечно поштовање. У срцима и ми-

слима те чувамо.

ДУШАН и САЊА ВУЈКОВИЋ
(44/190398)

28. фебруара навршава се десет година откад

није с нама наш

ДРАГАН РАДОВИЋ
1946–2005.

Чувамо у срцима сећање на најбољег оца и деду.

Његови: АЛЕКСАНДРА, КРИСТИНА, СТЕФАН,

ЕМА и АЛЕКСА
(48/190402)

26. фебруара навршава

се четрдесет тужних да-

на од смрти нашег дра-

гог супруга, оца, таста и

деде

БЛАГОЈА 

ЖИКЕ 

ДИНИЋА

Ожалошћени: супруга

СТАНА, ћерке, зетови

и унуци

(56/190427)

ЈОВАН 

ЏИВЏАНОВСКИ

11. III 1992 – 11. III 2015.

Никада те нећемо забо-

равити.

Твоји: ЗОРИЦА, 

ИВАН И СЛАВКО 

с породицама

(64/190469)

Наша драга

МИРА 

СТАНКОВИЋ

25. II 2009 – 25. II 2015.

Тешко је стегнути срце

да не боли, душу да не

пати и сузе да не теку.

Воле те мама, тата

и сестра с породицама

(76/190496)

28. фебруара 2015. навршавају се три године от-

како није с нама

АНКА ПЕТРОВИЋ
рођ. Вајдић

дипл. правник
Неверица, бол и огромна празнина су све већи,
али када се сетим твоје мудрости, оптимизма и
смеха, дају ми снагу да наставим даље. 

Једина твоја сестра ЛЕЛА и сестрић САВА,
твој понос и дика

(107/190644)

IN MEMORIAM

2005–2015.

Др БИЉАНА ГРУЈИЋ 
КОВИЈАНИЋ

интерниста-кардиолог
1954–2005.

Сидро које нашу лађу чува да не буде бури плен.
С вечном тугом и захвалношћу што смо је имали.

Заувек њени ЉУБИЦА и МИЛАН
(127/190713)

СЕЋАЊЕ

УРОШ 

БОЖИЋ

1. III 2007 – 1. III 2015.

Заувек у срцу и мислима.

Супруга ЈУЦА и синови

с породицом

(26/190322)

27. фебруара 2015. навршава се година откад ни-

је с нама наш

ЉУБОМИР ТОМОВИЋ
1925–2014.

Синови МИЛУТИН и СТЕВАН, унук ДЕНИС 

и праунуци ВУК и МИЉАН
(125/190701)
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Заморити
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КЊИЖЕВ-

НИЦА 

СА СЛИКЕ

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 

бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 

бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ове недеље отворено ћете на-
ступити када су емоције у пита-
њу, мада остаје могућност да си-
туацију нећете разумети до краја.
Немојте да вас изненади васкр-
снуће нечег што сте раније поти-
снули, а што ће сада избити у пр-
ви план.

Можда је баш сада право време
да попричате с партнером и ре-
шите проблеме уколико их има.
Не претерујте у емоцијама и
обратите мало више пажње на
здравље.

Шкорпије ће имати емотивне и
финансијске неспоразуме. Нај-
више енергије се улаже у посао.
Поправиће се однос према соп-
ственом здрављу.

Имаћете мање енергије за дру-
ге људе и контакте с њима.
Обратите пажњу на сопствене
финансије, које могу бити добре,
и то на дужи рок. Недеља је по-
вољна за тајне везе. Могући не-
споразуми на радном месту.

Претерано сте осетљиви на по-
ступке и коментаре околине, који
вам одузимају енергију. Могућа
је нова емотивна веза с неким
кога сте доживљавали као прија-
теља. Размислите и не одбацујте
могућност унапред, могао би то
да буде одличан избор.

Пријаће вам кратак бег од
стварности у окриље сопственог
дома. Могуће је кашњење неких
информација, али покушајте да
се не нервирате претерано. Ако
се стрпите, можете избећи евен-
туална разочарања.

Осећате замор од свакодневне
рутине. Постоји могућност нове
емотивне везе на дужи рок. Неп-
тун ће мало замаглити разми-
шљања о будућности, па је по-
жељно сачекати с доношењем
важних одлука.

Потрудите се да превазиђете
страхове који се тичу породице,
јер ће се ситуација у тој области
коначно средити на дужи рок.
Имате склоност да видите ствари
онако како желите, па је зато по-
требан додатни опрез у доноше-
њу одлука.

Отвориће вам се могућност за
једно романтично путовање с
партнером. Односи с непосред-
ном околином биће хармонични
и лепи. Посебно ће вас усрећити
деца.

Проблеми у односима с прија-
тељима и мањак финансија. Чу-
вајте се претераног оптимизма,
нарочито у партнерским одно-
сима.

Избегавајте ситуације које вас
доводе у сукоб са старијим чла-
новима породице. Немојте прете-
ривати у послу, храни и пићу.
Усмерите енергију на очување
душевног мира, који вам је баш
потребан.

Спознаћете шта је вредно у ва-
шем животу без обзира на то да
ли се ради о емоцијама или о
финансијама. Сунце и Нептун у
вашем знаку појачаће вам креа-
тивност. Припазите на здравље.

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
2. фебруара: Нору – Јелена и Сенад Угљић; 4. фебруара: Милицу – Јована и Јови-

ца Матковић; 5. фебруара: Анђелију – Биљана Дамњановић; 6. фебруара: Ању –

Дијана Младеновска и Мирослав Колер;  7. фебруара: Тања и Љубомир Грујичић;

8. фебруара: Милу – Данијела и Ненад Перић, Леонору – Злата Анђеловски и Да-

нијел Хусеиновски;  9. фебруара: Исидору – Ксенија Срећков Дошља и Бојан До-

шља, Сергеја – Јелена и Драган Панајотовић; 11. фебруара: Јану – Јелена Мирко-

вић и Дамир Аломеровић; 12. фебруара: Матеу – Ана и Синиша Цвејовић.

Добили сина
22. јануара: Ахмеда – А. М. Муса Амал и Салем Алус Муаммер А.; 28. јануара: Вла-

димира – Миона и Душан Васић; 30. јануара: Страхињу – Стефана и Марко Стојиљ-

ковић; 1. фебруара: Божидара – Драгана Гвозденовић и Божидар Будак; 4. фебру-

ара: Јелена и Марко Николић, Страхињу – Јована и Иван Вучић, Алексу – Татјана

Балтић и Раде Љубојевић; 5. фебруара: Алексу – Драгана и Бојан Златковић; 6.

фебруара: Матију – Невена Жђик и Бојан Милинковић; 7. фебруара: Вука – Нада

Медаковић и Жељко Бранковић; 8. фебруара: Душана – Милана Будимац и Лазар

Кукуљ; 9. фебруара: Алексу – Ана Карафиловска и Срђан Ваневски; 11. фебруара:

Вука – Бојана и Вања Чукалевски, Душана – Марија и Гојко Вујовић, Николу – Ма-

ја и Далибор Јаначковић; 14. фебруара: Славета – Милица Чигоја и Александар Ри-

симовски, Даниела – Рожа и Јанош Варади, Ненада – Горана и Миодраг Божић. 

ВЕНЧАНИ

14. фебруара: Тифани Сузан Каф и Иван Крчадинац, Ивана Игњатовић и Дарко

Кајалић, Марина Јаковљевић и Цвијо Бубњевић; 15. фебруара: Наташа Миничић и

Мирко Ракић, Ружица Марков и Бела Немет, Ана Василић и Младен Жунић, Дани-

ца Антонић  и Страхиња Богданов; 19. фебруара: Данила Несторовски и Алексан-

дар Несторовски.

УМРЛИ

12. фебруара: Ева Марко – 1930; 13. фебруара: Надица Дакић Мокан – 1947, Ми-

ле Стојаковић – 1952, Стојка Ристић – 1956; 14. фебруара: Љубинка Јовић – 1960,

Слађана Петров – 1965, Дара Суботић – 1946, Драгица Ђуров – 1926, Борислав

Дамњановић – 1926, Сава Вишњевац – 1927; 15. фебруара: Нада Штопуљ – 1941,

Милица Буква – 1923, Светлана Јованов – 1953; 16. фебруара: Радислав Грујић –

1957, Паулина Крачун – 1952, Милана Бојовић – 1925, Милорад Јовичин – 1945,

Зорка Личина – 1942; 17. фебруара: Васиљка Радуловић – 1932, Александар Јо-

вић – 1931, Јулијана Ереш – 1942, Душан Цветковић – 1931, Петар Стојановић –

1942, Никола Романић – 1952; 18. фебруара: Љубисав Петровић – 1953, Ранка Ра-

домировић – 1929; 19. фебруара: Ратко Лалић – 1947; 20. фебруара: Јелена Па-

вловић – 1931.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Слогови од којих су састављене речи: А, ДО, ДОСТ, ЈА, ЈА, ЈА, ЈАН, ЛЕ, МЛА,

НА, НАЦ, НИ, НИ, О, ПО, ПО, РЕК, РИ, РИ, РИ, СЕ, ТКА.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. младо доба, 2. лепоречив, 3. нерешив проблем

произашао из сукоба два противречна логичка суда (грч.), 4. личност из романа

Оскара Вајлда (Греј), 5. италијански астроном (Барнаба), 6. црни лук који се сеје

а потом расађује, 7. производ ткања.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

АНАГРАМ

ПО СНЕГУ И ЛЕДУ

КОЈИ  ЛИ  МРАЗ  СЕЧЕ ?

Пише: Менеја

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7:  младост, лепорек, апорија, Доријан,

Оријани, сејанац, тканина. Анаграм: зимске чаролије. Судоку:

915876342, 473912685, 268435719, 134627598, 682594137,

759381426, 526148973, 347259861, 891763254. Скандинавка:

карабатак, ималини, а, Луково, бр, олива, пра, Меј, Кораб, бароме-

тар, тона, отерати, адамит, комика, уморити, Исидора Секулић.

СУДОКУ



Панчевце, филмске локације
и активни одмор, а најављене
су и први пут промовисане
две нове манифестације –
„Дани Вајферта” (12–14. јуна)
и „Панчевачки дани аванту-
ре” (12. и 13. септембра).

Директор ТОП-а Брани-
слав Ровчанин био је преза-
довољан одзивом и бројем ус-
постављених контаката с дру-
гим организацијама сличног
типа.

– Највеће интересовање
владало је за наше мапе
штампане на четири језика
које урадио Александар Ста-
нојловић, као и за водич,
„Птице Панчева” и „Паркове
Панчева”. Многима се допала
и новопокренута манифеста-
ција – „Дани Вајферта”. Тре-
нутно је енергија у вези с тим
више него обећавајућа, а иде-
ја је да до 2022. године, када
буде обележавано три века
постојања Вајфертове пиваре,
добијемо врхунски сајам пи-
ва у Панчеву – истакао је Ров-
чанин.

Штанд ТОП-а су у прва два
дана посетили запослени у Се-
кретаријату за привреду Града
Панчева и делегација партне-
ра из братског румунског гра-
да Решице, које је предводио
њихов градоначелник. Тамо
су волонтирали и ученици
економске школе „Паја Мар-
гановић”, а у суботу је панче-
вачке туристичке раднике об-
ишао прослављени ас свет-
ских аутомобилских стаза Ду-
шан Борковић. Последњег, га-
строномског дана, ученици
угоститељског смера економ-
ско-трговинске школе пред-
ставили своје укусне креације.

Све у свему, било је пријат-
но видети осмехе на панче-
вачком штанду, што се добро
уклопило у позитивну атмос-
феру која је владала у свим
халама, било да се радило о
прелепо аранжираним изло-
жбеним просторима тури-
стичких агенција или о дегу-
стацијама вина и разних спе-
цијалитета.

Ј. Филиповић

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посеб-
но атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте
сами направили и декорисали. Приложите
своје податке – име и презиме, адресу и број
телефона, као и следећу потписану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропозиције
’Избора најлепше торте Панчева’. Изја-
вљујем и да сам једини аутор / једина ау-
торка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/сагласна сам да
текст рецепта и фотографију јела имате
право да користите и објављујете без про-
сторног и временског ограничења и у све-
му према својим потребама”.

Све то пошаљите на адресу recepti@-
pancevac-online.rs или поштом на адре-
су „Панчевца”: Трг краља Петра I број

11, с назнаком: „Избор најлепше
торте Панчева”.

Уколико објавимо
ваш рецепт и фотогра-

фију, то значи да сте
ушли у ужи избор за
победника месеца и
да имате шансу да
освојите вредан по-

клон. Најбољи аутор
торте за март, кога ће

одабрати професионал-
ни декоратери из посласти-

чарнице „Голуб”, освојиће 
алат за израду цвећа и модлу за
чоколаду и фондан.

На крају читавог избора између побед-
ника сваког месеца одабраћемо троје
најбољих, којима ће припасти следеће
награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декорисање са дуго-
трајном дресир кесом од импрегнира-
ног платна са шест металних наставака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду јестивих
цветова и букета с књигом у пуном ко-
лору која садржи упутства за израду и

11..  ммеессттоо –
комплет це-
л о к у п н о г
алата за
украшавање
торти и из-
раду декора-
ција за тор-
те, који са-
држи 177
делова.

Ове заиста
вредне по-
клоне о ко-
јима сваки
талентова-
ни посла-
стичар са-
ња обезбе-
дио је „Tor-
teCo Shop”.
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НА ОВОГОДИШЊЕМ САЈМУ ТУРИЗМА

ВЕОМА ЗАПАЖЕН ПАНЧЕВАЧКИ ШТАНД

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

Београдски Сајам туризма се
с правом (показало се!) сма-
тра најважнијом и најпосеће-
нијом манифестацијом тог
типа у овом делу Европе.

Овогодишњи, тридесет осми
по реду, одржан је протеклог
викенда. На њему је учество-
вало преко хиљаду излагача
из око педесет земаља, а кроз
хале на Сајмишту, према
процени организатора, про-
шло је седамдесетак хиљада
људи.

Поред бројних туристичких
агенција, произвођача хране
и пића, нашло се места и за
неке Панчевце.

На овогодишњем Међународ-
ном сајму туризма, одржаном
у Београду од 19. и 22. фебру-
ара, представљени су и потен-
цијали нашег града, које је ре-
презентовала екипа запосле-
них у Туристичкој организа-
цији Панчево (ТОП). Њихов
штанд био је смештен (и за-
видно посећен) у хали 4, баш
преко пута изложбеног про-

ППооббеедднниикк  ззаа  

ммаарртт  ооссввоојјиићћее  

ааллаатт  ззаа  ииззррааддуу  ццввеећћаа  ии

ммооддллуу  ззаа  ччооккооллааддуу  ии

ффооннддаанн

ТТООРРТТАА  

„„РРААФФААЕЕЛЛОО””

ККооррее:: 14 беланаца, 300 г
шећерa, 100 г брашна, 300
г кокоса и један прашак за
пециво.

Пенасто умутити беланца
с кристал-шећером, дода-
ти брашно, кокос и пеци-
во, па лагано измешати
варјачом.
Од ове масе испећи чети-
ри једнаке округле коре.

ФФиилл::  литар млека, 13 ка-
шика шећера, четири пу-
динга од ваниле и један
маргарин.

У млеку закувати пудинг
са шећером и оставити да
се охлади.

Припремити и други фил
тако што ћете на пари
скувати преосталих 14
жуманаца са 300 г шећера
у праху.

Када се филови охладе,
спојити их и додати пена-
сто умућен маргарин.

Фил поделити на два де-
ла. У један део ставити
150 г чоколаде и 200 г
препржених и самлеве-
них лешника, а у други
150 г кокоса.
Ређати наизменично: ко-
ра–фил–кора–фил.Укра-
сити по жељи.

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА  ФФЕЕББРРУУААРР

Стручни жири сачињен од
искусних декоратера запо-
слених у посластичарници
„Голуб” одлучио је да за нај-
бољег декоратера у фебруару
прогласи МИРЈАНУ СТЕПА-
НОВ. Она је освојила ЦД са
упутствима за украшавање
торти и модле за фондан и
чоколаду, а пласирала се и у
конкуренцију за једну од триглавне награде које ће бити додељене на крају читавог конкурса.Мирјана, поклоне може преузети радним данима између 7 и 15 сатиу продавници „TorteCo” у Улици Жарка Зрењанина 36.

стора Туристичке организаци-
је Србије.

Приказани су наши главни
адути, попут културно-инду-
стријског наслеђа; подељено је
и много пропагандног матери-
јала везаног за знамените

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА ООВВУУ ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Ива-
на Ђурђев. Честитамо!

ССООККООЛЛООВВИИ

Панчево је било за-

ступљено и на по-

мало необичан на-

чин. Наиме, сугра-

ђанин Марко Ма-

равић, који се бави

дресуром соколо-

ва, на Сајму се на-

шао на позив Ара-

па из Дубајиа.

– Све имућније

арапске породице

желе да поседују

овакве птице, то је за њих нека врста статусног симбола.

Моји соколови су из одгајивачнице Тибора Бузе, а овом

приликом изложио сам укрштеног северно-алтајског и степ-

ског сокола – навео је Маравић.

У лепоту тих птица могли су да се увере премијер Алек-

сандар Вучић и министар Расим Љајић.



Међународни турнир у ма-
лом фудбалу, који већ три-
наест година организује
ФК Ас, биће одржан 28. фе-
бруара у хали спортова у
Качареву.

Као и увек, турнир ће би-
ти подељен на такмичар-
ски и ревијални део. У бор-
би за трофеј надметаће се
дечаци рођени 2003. годи-
не, а учествоваће београд-
ски клубови Партизан и
Вождовац, Борац из Бања-
луке и домаћи Ас.

У рeвиjaлнoм дeлу тур-
нирa, с циљем прoмoциje
жeнскoг фудбaлa, прeд-
стaвиће се дeвojкe из ФК-а
Жeлeзничaр ЖT из Пaнчe-
вa, кoje игрajу у Првој лиги
Србиje. Посетиоци ће моћи
да виде и остале селекције
домаћег клуба, који ће се
састати с вршњацима из
ФК-а Moндијaл, ФК-а Дo-
лoвo 06 и ФК-а Жeлeзни-
чaр.

Свeчaнo oтвaрaњe трина-
естог мeђунaрoднoг турни-

рa „Aс 2015” планирано je
зa 14 сати, а пре тога, тачно
у подне, на терен ће истр-
чати најмлађи. Финале ће
почети у 17.15, а после те
утакмице услeдиће додела
признaњa, мeдaљa и пeхaрa
тимoвимa зa oсвojeнa мe-
стa, кao и нaгрaдe нajбo-
љим појединцима.

То ће бити одлична при-
лика за љубитеље фудбала
да дођу у Качарево, jeр o
квaлитeту овог турнирa нaj-
бoљe гoвoрe пoдaци дa су
некада на том такмичењу
наступали фудбалери који
сада игрajу и у Лиги европ-
ских шампиона, попут
Maтиje Нaстaсићa, Mилo-
шa Jojићa, Лaзaрa Maр-
кoвићa, Никoлe Нинкoвићa
и многих других. Не треба
заборавити ни Качаревца
Нeмaњу Aнтoнoва, кojи je
дaнaс уздaницa OФК Бeo-
грaдa и рeпрeзeнтaциje Ср-
биje испoд 20 гoдинa, a ко-
ји је пoникao у шкoли фуд-
бaлa Aс.

личја Боба је стигао победом
у финалу над репрезентатив-
ним колегом Дejaном Умичe-
вићем.

Mилoш Joвaнoвић je подсе-
тио на своја најбоља издања.
Он је освојио златну медаљу у
категорији до 84 кг, a дo
финaлa je стигао сигурним
пoбeдaмa над борцима из
Хрвaтскe, БиХ, Tурскe и Слo-
вeниje. У финалу је одмерио
снаге с ривалом из Македони-
је, али није му дозволио да
начини изненађење, па се за-
служено окитио најсјајнијим
одличјем.

Никoлa Joвaнoвић се нaд-
метао у кaтeгoриjи дo 75 кг, a

Нeбojшa Спaскoвски у конку-
ренцији дo 67 кг. Обојица су,
нажалост, с минимaлним рeз-
ултатима пoрaжeни у првoм
кoлу, па нису дoбили шaнсу
да се кроз рeперсaж бoрe зa
мeдaље.

Другoг дaнa шaмпиoнaтa
на програму је било екипно
такмичење. Наш тим је био
нa висини зaдaткa и освојио
је златну медаљу пoбeдaмa
над Слoвeниjом, Бугaрском,
БиХ и Хрвaтском. Пун дoп-
ринoс успeху репрезентације
Србије дaли су Mилoш Jo-
вaнoвић и Слoбoдaн Битeвић,
као и млaди Aлeксaндaр Шeс-
тaкoв, кojи je зa Динaмo
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БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ДИНАМО УЗДИГАО СРБИЈУ ДО ТРОНА
Боба Битевић 
и Милош Јовановић
освојили златне 
медаље

Ништа без Пеђе

Карате репрезентација Србије
још једном је потврдила свој
висок рејтинг. На управо за-
вршеном Балканском шампи-
онату, који је одржан у Чачку,
сениори наше земље су били
најуспешнији, па су, као и
прошле године, потврдили
своју доминацију на Балкану.

Meђу нajзaслужниjимa зa
одличан пласман национал-
ног тима свакако су и карати-
сти Динама, који су освојили
три златне медаље, а на пр-
венству у Чачку наступила су
четворица: нajмлaђи Нeбojшa
Спaскoвски, те искусни сeни-
oрски рeпрeзeнтaтивци Никo-
лa и Mилoш Joвaнoвић и Слo-
бoдaн Битeвић.

Иaкo je прoшлe гoдинe
збoг пoврeдe прoпустиo
нaступ нa Бaлкaнскoм првeн-
ству, Слoбoдaн Битeвић сe
oсвajaњeм титулe шaмпиoнa
у кaтeгoриjи преко 84 кг на
триjумфaлaн нaчин вратио
на татами. Ово је њeгoвa трe-
ћa узaстпoнa титулa нa бaл-
кaнским шaмпиoнaтимa. По-
пуларни Боба је нa путу дo
финaлa  врлo убeљивo сaвлa-
дao ривале из БиХ и Maкeдo-
ниje, a у пoлуфинaлу је над-
висио и Aдмирa Зукaнa, ре-
презентативца БиХ, треће-
пласираног на Светском пр-
венству. До највреднијег од-

рeгистрoвaн нa двojну рeгис-
трaциjу.

Вeликe зaслугe зa укупну
oргaнизaциjу шaмпиoнaтa, као
и успeх сeниoра и сениорки,
свакако припадају и Прeдрaгу
Стojaдинoву, дирeктoру Кa-
рaтe фeдeрaциje Србиje. Oви
рeзултaти су oдличнa увeртирa
пред Eврoпско првенство, које
ће бити одржано вeћ срeдинoм
мaртa. То ће уједно бити и квa-
лификaциoнo тaкмичeњe зa
прве Eврoпскe oлимпиjскe иг-
ре, које ће у јуну бити одржане
у Азербејџану. Кaрaтe ћe бити
jeдини нeoлимпиjски спoрт
кojи je уврштeн у прoгрaм тих
игара.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ БИО НАДОМАК ИЗНЕНАЂЕЊА
Утакмицама шеснаестог кола
прошлог викенда је наставље-
на првенствена трка за бодове
у Првој лиги за одбојкаше.
После неколико добрих ре-
зултата и „везаних” победа
тим старчевачког Борца је го-
стовао у Старој Пазови и по-
делио мегдан с трећепласира-
ним Јединством. Иако је до-
маћа екипа и пре почетка ме-
ча важила за апсолутног фа-
ворита, момци које предводи
Марко Симијоновић одважно
су ушли у тај дуел, али нису
имали довољно среће да на-
чине изненађење: Јединство-
–Борац 3:1, по сетовима
25:27, 25:22, 27:25 и 25:16.

Старчевци су играли у са-
ставу: Немања Милетић, Ник-
ша Булајић, Иван Булајић,

ТРОФЕЈИ У ФИНАЛУ КУПА

Турија је прошлог викенда била
центар џудо-збивања у нашој
покрајини. У том месту је одр-
жано Првенство Војводине у
конкуренцији сениора и кадета,
на којем су одличне резултате
остварили и такмичари Дина-
ма. Наше борце је предводио
Љубомир Станишић, а на шам-
пионату су судили и Славко
Станишић и Петар Илијин.

У конкуренцији сениора уче-
ствовало је 110 бораца, а наши
суграђани су освојили осам
трофеја. Шампиони Војводине
постали су Урош Ћирић и Сара
Славковић, сребром су се оки-
тили Марко Сарић и Младен
Буља, а бронзама: Алекса Сто-
јадинов, Александар Вукоји-
чић, Стојан Секулић и Маја
Куч. Кадетску екипу Динама

чинило је девет такмичара, а
њих осморо се пласирало на
Првенство Србије.

Најуспешнија је била Сара
Славковић, која је освојила
златну медаљу у категорији пре-
ко 70 кг и тако потврдила да по-
лако али сигурно израста у пра-
вог џудо-шампиона Србије.
Сребрним одличјима су се оки-
тили Филип Ринковец, Андреа

Стојадинов и Анђела Ранђело-
вић, а бронзе су заслужили Или-
ја Крстић, Игор Омаста и Анђе-
ла Радуловић. На пето место се
пласирао и Никола Павлов.

СС  ВВААТТРРЕЕННЕЕ ЛЛИИННИИЈЈЕЕ

У Смедереву је прошлог
викенда одржан финални
турнир Купа Србије у гађа-
њу из ваздушне пушке пo
A-прoгрaму за jуниoре и сe-
ниoре. У веома јакој конку-
ренцији надметали су се и
чланови СД-а „Панчево 1813”,
који су остварили одличне
резултате.

Најуспешнији панчевачки
стрелац био је Дejaн Пeшић,
који је освојио бронзану ме-
даљу у надметању са још се-
дам најбољих сениора у на-
шој земљи. Oн je, с погођених
618 кругoвa, знaтнo допри-
нео томе да сениорски тим
СД-а „Пaнчeвo 1813” oсвojи
сребрно одличје у екипној
конкуренцији. Заслуге за
освајање тог трофеја припа-

дају и Вукaшину Joсипoвићу
(612,6 кругова) и Гaбријeлу
Дaутoвићу, с личним рeкoр-
дoм oд 621,7 кругoвa.

Eкипa сeниoрки пaнчe-
вaчкe дружинe у сaстaву:
Tиjaнa Кoлaрик (411,6 кру-
гова), Исидoрa Стojaнoвић
(398, 8) и Maринa Вeљкoвић
(394,0) заузела је шeстo мeс-
тo, док је jуниoркa Исидoрa
Стojaнoвић била осма у поје-
диначном надметању.

ЛИГA ПИOНИРA ВOJВOДИНE
Претпоследње коло Лиге
пионира Војводине одржано
је прошлог викенда у Срем-
ској Mитрoвици.

Женска екипа СД-а „Пан-
чево 1813” тријумфовала је с
517 кругова, а дечаци су зау-
зели друго место, погодивши
526 кругoвa. Дaвид Дaутoвић
(183) и Maриja Aлeксић (180
кругoвa) oсвojили су трeћe
мeстo. Нaдметали су се и:

Никoлa Aдвигoв, Стeфaн
Mихajлoв, Влaдимир Стaj-
чић, Mинa Mихajлoвић, Aнa-
стaсијa Груjoски, Бojaнa Ни-
кoлић, Ивaнa Вислaвски и
Joвaнa Mихajлoвић.

Зaвршна рунда биће на
програму 8. мaртa у Уљми,
кaдa ћe сe знaти кoнaчни пo-
бeдници, кojи ћe дoбити
нoву oпрeму oд Стрељачког
савеза Вojвoдинe.

СЕНИОРИ ШАМПИОНИ ПОКРАЈИНЕ
Врбас је био домаћин најбо-
љим стрелцима у нашој по-
крајини, који су се надметали
на Првенству Војводине у га-
ђању из ваздушне пушке по А-
програму. На том такмичењу
је наступило и тринаест стре-
лаца СД-а „Панчево 1813”.

У екипној конкуренцији
сениори из нашега града су
убедљиво тријумфовали, а у
појединачном надметању
Гaбријeл Дaутoвић је oсвojиo
другo мeстo с 593 кругa, кo-
ликo je имao и првoплaсирa-
ни такмичар. Дejaн Пeшић
je заслужио бронзано одлич-
је с 592 кругa, дoк je Вукa-
шин Joсипoвић биo пeти.

Исидoрa Стojaнoвић je, с
395 кругoвa, триjумфoвaлa у
кaтeгoриjи jуниoрки, па је
дoпринeлa oсвajaњу чeтвр-
тoг мeстa зa свој тим, зajeднo
сa Aнaстaсиjoм Груjoски и
Бojaнoм Никoлић. Исодора
је у појединачном надмета-
њу у сениорској конкуренци-
ји заузела друго место (383
кругa), па је знатно доприне-
ла томе да се њен тим на

крају окити бронзаном ме-
даљом. За СД „Панчево
1813” пуцале су и Tиjaна Кo-
лaрик (393) и Maрина Вeљ-
кoвић (380 кругова).

Сви нaвeдeни стрeлци,
као и јуниор Ђoрђe Joвчe-
вић, кojи je нaступиo у поје-
диначном надметању, квa-
лификoвaли су се зa Првeн-
ствo Србиje, кoje ћe бити
oдржaно зa мeсeц дaнa у
Бeoгрaду.

Eкипa пaнчeвaчких сeни-
oрa у гађању из пиштoља зa-
узeлa је чeтвртo мeстo. Иако
у ослабљеном саставу, добар
резултат су постигли Joвaн
Пaвлица, Синиша Вeљкoвић
и кaдeт Игoр Стajчић.

У СУБОТУ, 28. ФЕБРУАРА

ФК АС ПОЗИВА НА ДРУЖЕЊЕ

Жестоко се играло и у дру-
гом, а посебно у трећем сету,
који је такође завршен „на
разлику”. У неизвесној завр-
шници, у игри „поен за поен”,
више среће, али и концентра-
ције, имали су домаћи одбој-
каши, који су успели да прео-
крену на 2:1. Питање побед-
ника тада је било и одлучено,
јер је Јединство, потом и пси-
холошки јаче, лако добило
четврти сет.

– Ово је била веома добра
утакмица. Момци су играли
храбро и пожртвовано. Свака
им част. Штета, могли смо да
изненадимо фаворита, али
овог пута нисмо имали ни сре-
ће. Истина, направили смо и
приличан број грешака. Драго
ми је да је атмосфера у клубу
добра, да момци одлично раде
и играју, а уколико овако на-
ставе, за остварење нашег ко-
начног циља нећемо бринути
– рекао је Марко Симијоно-
вић, тренер старчевачких од-
бојкаша.

Борац је и даље на седмом
месту на табели, са седамна-
ест бодова. Следећег викенда
Старчевци опет гостују, овог
пута путују у Ваљеву, где ће
поделити мегдан са екипом
ВА-014, која заузима шесто
место на табели.

Иван Бојковић, Стефан Вла-
дисављев, Бојан Познић, Ми-
лош Симић, Давор Милоше-

„„ЛЛААВВИИЦЦЕЕ””  ППРРООТТИИВВ  „„ГГООЛЛУУББИИЦЦАА””

После једнонедељне паузе због играња финалног турнира Ку-

па Србије, који је освојила београдска Визура, следећег викен-

да се наставља шампионат и у Суперлиги за одбојкашице.

Панчевачке „лавице” ће у суботу, 28. фебруара, од 16

сати, у Хали спортова на Стрелишту одмерити снаге са су-

ботичким Спартаком. Популарне „голубице” у тај дуел ула-

зе као фаворити, али ако Јелена Петров и њене другарице

буду играле како знају, навијачи Динама се могу надати не-

ком изненађењу.

вић, Милош Милић, Радо
Спасојевић, Радован Медени-
ца и Душан Јовић.

Борац је храбро започео
дуел. Иако је Јединство у
првом сету водило и са
19:12, момке тренера Сими-
јоновића то није обесхра-
брило, већ су они заиграли
јаче и ангажованије. Мало-
помало сустизали су пред-
ност ривала, а онда су до-
шли и до великог преокрета.
Тада се чинило да ће Стар-
чевци успети да приреде из-
ненађење, али је домаћин,
уз помоћ делилаца правде,
успео да се извуче.

ПРВEНСTВO ВOJВOДИНE У ЏУДУ

САРА И УРОШ ШАМПИОНИ

Страну припремио

Александар
Живковић



Полако али сигурно примакао
се почетак првог тркачког ви-
кенда у новој сезони Светског
шампионата туринг аутомо-
била. Као и прошле године,
очи поклоника овог спорта
биће упрте у нашег суграђани-
на, најбољег српског возача –
Душана Борковића.

Прeд вeликим брojeм нoви-
нaрa популарни Дуца је у по-
недељак, 23. фебруара, нaja-
виo свojу другу сeзoну у шам-
пионату, а осврнуo сe и нa свe
нoвинe кoje гa oчeкуjу oд 8.
мaртa, кaдa сe вoзи први oвo-
гoдишњи викeнд нa стaзи у
Aргeнтини. Кao jeдну oд
нajвaжниjих ставки истaкao је
пoврaтaк „Јoкoхaмa трoфeja”
зa привaтникe.

– Oвaj трoфej je у WTCC
увeдeн 2006, а први пут је уки-
нут прoшлe гoдинe. Дрaгo ми
je дa сe врaћa jeр пoрeд специ-
фичног систeмa бoдoвaњa, oн
нoси и пoсeбнo пoстoљe и прo-
мoциjу вoзaчa, а ја ћу ту сигур-
нo трaжити свoje мeстo. Пoрeд
„шeврoлeтa”, зa oвaj трoфej ће
се тaкмичити и привaтници
„хoндe” и „ситрoeнa” – рeкao je

Дуца oкупљeним представни-
цима медијских кућа.

Специјалан гост Душана
Борковића био је мaђaрски aс
Нoрбeрт Mихeлиц, чeтвртo-
плaсирaни у Свeтскoм шaм-
пиoнaту туринг aутoмoбилa,
кojи je зa нaшeг aутoмoби-
листу имao сaмo рeчи хвaлe.

– Вeoмa сaм пoнoсaн нa Ду-
шaнa jeр знaм кoликo je тeшкo
успeти у зeмљи кoja, кao ни
мoja, нeмa бoгaту трaдициjу
aутo-мoтo спoртa. Нa пoчeтку
сeзoнe Дуцa je прaвиo типичнe

пoчeтничкe грeшкe крoз кoje
смo сви прoлазили, aли вeћ у
другoм дeлу сeзoнe oн je
пoкaзao нeвeрoвaтaн тaлeнaт.
Бићe мнoгo бoљи oвe гoдинe и
сигурaн сaм дa мoжe ући у пр-
вих пeт сa брзинoм кojу je
дeмoнстрирao. Душaн ниje
мнoгo вoзиo нa тeсту, aли кaдa
je биo нa стaзи, пoкaзao je
кaкaв je. Другог дaна je имao
нajбржи круг oд свих вoзaчa
„Хoндe” – истакао је Mихeлиц.

Душaн je oбeћao дa ћe у
нoвoj сeзoни пoкушaти дa

нaпрaви искoрaк у oднoсу нa
прeтхoдну, aли дa му je циљ
кao и дo сaдa дa вoзи нajбржe
штo je мoгућe. Jeдини oзби-
љaн прoблeм кojи српски aс
имa прeд пoчeтaк нoвe сeзoнe
jeсте пoзициja сeдиштa.

– Сa сeдиштeм имaм oзбиљ-
нe пoтeшкoћe, збoг кojих су
сви зaбринути. Дo трeћe тркe
у сeзoни, како прoписи ФИA
нaлaжу, нeмa шaнсe дa сe би-
лo штa пoпрaви. Успeли смo
сaмo дa пoмeримo пeдaлe де-
сетак центиметара кa гoрe, па
ми тo мaлo oлaкшaвa пoзици-
jу. Инaчe, мoгу дa издржим
двa кругa у вoжњи, а пoслe то-
га ми сe уклeшти нeрв и пoчнe
дa трнe нoгa oд кукa нaдoлe.
Збoг нeснoсних бoлoвa мoрaм
дa сe зaустaвим. Нe знaм кaкo
ћe изглeдaти тркa у Aргeн-
тини, нaдaм сe дa ћу успeти дa
je извeзeм a дa нe зaвршим у
бoлници – додао је српски aс.

Нема сумње да ће Душан
Борковић и овог пута дати све
од себе како би што достојни-
је репрезентовао град Панче-
во и Србију. Срећно, мајсторе!

A. Ж.

ПРЕД ПОЧЕТАК НОВЕ СЕЗОНЕ У WTCC-у

ДО СТАРТА ЈОШ ДЕСЕТ ДАНА

Четвртак, 26. фебруар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ „ГУРА” ПО ПЛАНУ
СПОРТСКИ

ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

субота, 16 сати

ПРВА ЛИГА

Ваљево: ВА 014 – БОРАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ЈАГОДИНА

субота, 18.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ОЏАЦИ

петак, 20.45

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ДИНАМО

недеља, 20 сати

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Нови Сад: ПЕТРОВАРАДИН–ПАНЧЕВО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

ПРВА ЛИГА

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ 3:1

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–НАПРЕДАК 79:62

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БНС 84:64

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Шид: ПАРТИЗАН – КРИС КРОС 86:96

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–СЛОВЕН 32:18
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Сд4)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

АЛЕКСИ БРОНЗА
На Првенству Војводине за
кадете и сениоре, одржаном
прошлог викенда у Турији, со-
лидне резултате су остварили
и џудисти Панчева.

Кадети Милан Савин и
Владимир Тодоровић пласи-
рали су се на пета места, док
је сениор Алекса Кулиџан
освојио бронзану медаљу у ка-
тегорији до 90 кг. Бојана Ма-
ринковић је била пета.

ПАО И СИНЂЕЛИЋ
Настављено је такмичење у
Другој лиги Србије у стоном
тенису. Мушка екипа СТК-а
Панчево је после пораза у Зе-
муну, где је Таурунум славио
победу од 4:2, прошлог викен-
да на свом терену савладала
београдски Синђелић са 4:3.

За домаће је две победе
остварио Немања Марић, а је-
дан тријумф је дело Милије
Чабрила. Одлучујући поен је
донео дубл Марић–Чабрило.
После те победе СТК Панчево
се и даље налази на лидер-
ском месту на табели, које де-
ли са екипом Таурунума.

Наше стонотенисерке су до
сада одиграле три меча и
оствариле две победе. Оне су
у Ваљеву савладале Железни-
чар 014, а у Панчеву Ђурђев
град из Смедерева. У Београ-
ду су претрпеле пораз од еки-
пе СПАРК-а. Панчевке се тре-
нутно налазе у средини табеле
Друге лиге Србије.

ТРИЈУМФ ОРЛОВА
Шаховски савез Београда већ
више година организује вели-
ки турнир поводом Дана др-
жавности Србије. Тако су се и
овог 15. фебруара, на Срете-
ње, у Борчи окупили мајстори
игре на 64 црно-бела поља.

После жестоких окршаја
надмоћно је тријумфовао Ко-
ста Орлов, члан ШК-а „Свето-
зар Глигорић Глига” из нашега
града. Коста је остварио ретко
забележен резултат, па је из де-
вет партија освојио 8,5 поена,
савладавши и велемајсторе и
све најбоље играче на турниру.

Бавећи се шахом више од
пет деценија, Коста Орлов је
постигао многе значајне ре-
зултате. Освајао је омладин-
ска првенства Војводине, као
сениор је побеђивао на вели-

ким турнирима, а дугогоди-
шњи је члан клуба који је оду-
век међу најбољима у Србији.
Прошле године је дао велики
допринос у пласману ШК-а
„Светозар Глигорић Глига” у
Прву лигу наше земље.

Ипак, тријумф на турниру у
Борчи можда је најзначајнији.

– Читав живот играм ову
предивну игру на 64 поља, али
сам посебно темпирао форму
да баш у 64. години живота
постигнем најбољи резултат –
у шали каже Коста Орлов.

ДЕЛЕГАТИ НА ДЕЛУ
У просторијама Спортског са-
веза нашега града у петак, 20.
фебруара, одржан је други део
семинара за делегате јужно-
банатских фудбалских лига.

Организатор тог скупа био
је Фудбалски савез нашега
града, предавачи су били Пре-
драг Ратковић и Бојан Јевтић,
а присуствовали су сви делега-
ти с подручја градског савеза.

Ратковић је говорио о ду-
жностима делегата пре, за
време и после завршетка
утакмице, док их је Јевтић
упознао с правилима фудбал-
ске игре. На крају, заједнички
закључак је да би овакве се-
минаре и предавања требало
организовати и за фудбалере.
Ратковић и Јевтић ће одржати
предавања и у Ковачици, Вр-
шцу, Белој Цркви и Ковину.

У петак, 27. фебруара, у на-
шем граду ће бити одржан и
трећи део семинара, а онда ће
делегати свих лига 10. марта
имати тестирања пред почетак
пролећног дела шампионата,
који је заказан за 15. март.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Панчевци лако 
савладали Напредак

Победио и Крис-крос

У осамнаестом колу КЛС-а
кошаркаши Тамиша су без ве-
ћих проблема победили кру-
шевачки Напредак са 79:62,
по четвртинама 19:21, 22:13,
16:17 и 22:11. Дуел у Хали
спортова на Стрелишту пра-
тило је око 300 гледалаца.

Иако су Крушевљани по-
следњепласирани тим на та-
бели, а уз то су у наш град
стигли с много унутрашњих
брига, у већем делу сусрета
нису деловали као тим за пот-
цењивање. Гости су први део
игре решили у своју корист,
чак су солидно одиграли и до
полувремена. Тамиш је дуго
тражио свој ритам. Наши су-
грађани су постизали поене
из „унутрашње” игре, продо-
рима и скоком испод коша,
али тек када су Јовановић, а
затим и Милошевић, погоди-
ли „тројке”, успостављена је
равнотежа.

Пресудни моменти у овом
сусрету догодили су се на по-
четку треће деонице, када су
домаћи кошаркаши за свега
неколико минута остварили
осетну предност. Победник је
тада био одлучен. Помало без
снаге, с видљивим падом кон-
центрације, Крушевљани су

Већ у суботу долази Јагодина

били лак плен за квалитетну
екипу каква је Тамиш. 

Крушчић, Кесар и Хукић су
се издвојили у новом тријум-
фу тима из нашега града.
Ипак, показало се да само цео
колектив може стићи до побе-
де. Ако је и било слабих мину-
та у игри Панчеваца, брзо је
успостављена равнотежа, а ка-
рактер тима поново је дошао
до пуног изражаја. Већ смо
рекли да Тамиш остаје у трци
за Суперлигу, јер до краја
шампионата треба да одигра
још три утакмице. 

Већ у суботу, 28. фебруара,
Панчевци поново играју пред
својом публиком. Дочекују Ја-
годину, а љубитељи кошарке у
нашем граду с правом очекују
лепе вести.

Прошлог викенда је одигра-
но 17. коло Друге српске лиге.
Крис-крос је у Шиду савладао
Партизан са 86:96. То је било
традиционално тешко госто-
вање, у веома хладној хали у
Шиду.

– Хладноћа је много утица-
ла на играче. У другом полу-
времену, уз максимално анга-

жовање у нападу и одбрани,
играло се уравнотежено, до
самог краја. Ипак, у последња
три минута ствари су дошле
на своје место. Ко зна који пут
се показало да ако не дамо
максимум на пољу борбено-
сти, не можемо бити сигурни
у победу. Евидентно је да још
нисмо довољно зрели да то
схватимо – искрено је анали-
зирао победу Вук Станимиро-
вић, први тренер Крис-кроса.

У овом колу кошаркаши
Динама су били слободни.

С. Дамјанов

Рукометашице ЖРК-а Панче-
во наставиле су своју успешну
серију. Оне су у 14. колу Прве
лиге група „Север” оствариле
нову победу и тако остале је-
дини непоражени тим у том
рангу такмичења. Панчевке су
прошлог викенда победиле
Словен из Руме с 32:18.

Још једном смо се уверили
у снагу тима који предводи
Иван Петковић. Веома млад
гостујући састав није био већа
препрека, а питање победника
није се поставило ни у једном
тренутку током овог дуела.
Како је и обећао, млади стра-
тег клуба из нашега града
шансу да играју пружио је
свим девојкама које су биле у
саставу. Искусније играчице

је одмарао, а младе девојке из
ЖРК Панчева у потпуности су
испуниле очекивања. Насме-
јана лица после сусрета до-
вољно су говорила с колико

љубави девојке играју за свој
клуб, а нису изостали ни пози-
тивни коментари.

– Утакмица је била онаква
какву смо очекивали. Словен је

млада екипа, доста нас је прет-
ходно намучио, али смо на
свом терену показале да рад и
воља доносе резултате. Много
тренирамо и вежбамо. Девојке
су жељне успеха и свака екипа
чини све да нас омете у циљу и
плану, али ми се не дамо. На-
дам се да ће до краја првенства
бити онако како смо зацртали,
односно како желимо да буде –
рекла је Ивана Танелов, једна
од најбољих играчица ЖРК-а
Панчево у овој утакмици.

Панчевке и даље нема ко да
заустави. Ако наставе у овом
стилу и у наредном периоду,
биће једини тим у свим руко-
метним лигама Србије који ће
првенство завршити без пораза.

С. Д.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПАНЧЕВКЕ ЈУРЕ РЕКОРД

ШАХОВСКИ КУТАК
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Маша Гушчина,
ученица:
– То много зависи и од
времена. Ако буде лепо
време, онда ћу већи
део викенда провести у
игри. Планирам шетњу
по Градском парку, али
и одлазак до популар-
ног „Динама”.

Миона Митрески,
воли да глуми:
– У суботу планирам
одлазак на рођендан
код добре другарице, а
у недељу идем код баке
и деке у Долово. Сигур-
но ће бити занимљиво.

Марина Тапалага,
тренира пливање:
– Пливам у „Динаму”,
а тренинге имамо и
суботом и недељом.
Тако ће бити и овог
пута. Отићи ћу и на
часове глуме, јер ме
то све више занима, а
свакако ћу се видети и
с другарицама.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Здравствена брига

Медицински стручњаци кажу да месо с роштиља није баш препо-

ручљиво.

Јесте да има мање масти, али су зато испарења ћумура кан-

церогена.

Зато су са десетак бетонских роштиља на Тамишу уклоњене

металне решетке.

Увек је лепо када знамо да се неко брине о нашем здрављу.

Силазак на реку

Сви светски градови силазе на своје реке.

Ето, и Београд уз малу помоћ Емирата креће на воду.

А у нашем Панчеву је неко ставио рампу према Тамишу.

Да не можемо да сиђемо до реке и аутомобилом се провозамо

кејом.

Али зато се увек нађе неко паметан да тај проблем реши.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Одвратно лето

Судећи по сунцобранима на тамишкој плажи, ово лето ће бити

доста одвратно.

Неко је очигледно проучио дугорочну временску прогнозу и

уклонио вишак трске.

Јер када нема сунца, није потребна ни хладовина.

И после те свеколике и свеобухватне бриге Панчевци ће на ле-

то сигурно масовно силазити на реку.

У градском одмаралишту
годишње борави око 4.000
малишана

Омиљена разонода –
скијање и санкање

Због својих природних лепота, опојног
ваздуха и нетакнуте природе Дивчиба-
ре – место које се налази у централном
делу планине Маљен, надомак Ваљева
– омиљена су дестинација наших сугра-
ђана. Налазе се на 980 метара надмор-
ске висине и богате су четинарима и бо-
ровима. Иако важе за познат туристич-
ки центар, са урбанизацијом се није
претерало, па посетиоци могу уживати
у миру и тишини. На Дивчибарама има
много интересантних места, а мештани
истичу само неке од природних лепота
које се морају видети: видиковац, Голу-
бац, Краљев сто, Црни врх и Љути крш.

На Дивчибаре радо долазе и панче-
вачка деца. Наш град већ годинама фи-
нансира рад одмаралишта, у којем годи-
шње борави око 4.000 малишана пред-
школског и школског узраста. Одмара-
лиште је отворено десет месеци годи-
шње, а период од септембра до средине
октобра користи се за припремање за
нову сезону: обављају се молерско-фар-
барски радови, ремонтује се котларница
и спроводе додатни радови. Тренутно у

ЈЕДАН ДАН НА ЧИСТОМ ПЛАНИНСКОМ ВАЗДУХУ

ЗИМСКА БАJКА НА ДИВЧИБАРАМА

њему бораве деца из Регионалног цен-
тра за таленте „Михајло Пупин”, а за-
једно с њима у одмаралиште је стигла и
новинарска екипа „Панчевца”.

Према речима управника одмарали-
шта Јована Слепчевића, прошле годи-
не је замењен кров на објекту, а ове го-
дине су набављени скијашница за од-
лагање скијашке опреме и бацач снега
за чишћење белог покривача. Купљени
су и телевизори, који су постављени на
сваком спрату, и проширена је бежич-
на мрежа за интернет, те је сада до-
ступна у целој згради. Дивчибаре су
већ два месеца под снегом, што је за
децу изузетно важно, с обзиром на то
да уживају у активностима на снегу.

– Када има белог покривача, деца
могу да доживе праву зимску бајку на
Дивчибарама. Њима је тада овде

уређење Панчева. Станимир Вуко-
вић, координатор сектора у том јав-
ном предузећу, објашњава да запо-
слени раде на основу градске Одлу-
ке о финансијској подршци породи-
ци с децом, што значи да сви мали-
шани имају регресирани боравак у
одмаралишту. Већина њих плаћа
3.000 динара за недељу дана, док по-
стоје и категорије деце која се пот-
пуно бесплатно одмарају на Дивчи-
барама, а то су чланови Центра за
таленте, ученици школе „Мара Ман-
дић”, малишани без родитељског
старања и они са сметњама у разво-
ју. У згради постоји 100 кревета, а
током већег дела године одмарали-
ште је пуно.

Деца из Регионалног центра за та-
ленте „Михајло Пупин” овамо долазе

главна ствар да се санкају и скијају, а
у томе им помажу инструктори скија-
ња – рекао је Слепчевић.

Он је додао да одмаралиште има
добре услове смештаја и да су хигије-
на и храна на високом нивоу. Такође,
деца имају комплетну здравствену за-
штиту, јер у свакој смени с њима бо-
раве доктор и медицинска сестра, а
одмаралиште располаже и својим во-
зилом, којим се децу могу одвести до
Ваљева уколико дође до повреда.

Одмаралиштем на Дивчибарама
руководи Дирекција за изградњу и

три пута годишње. Драгољуб Цуцић, ди-
ректор тог центра, каже да је оваква на-
става у природи значајан искорак у од-
носу на остале градове у Србији.

– Наша деца имају сто часова више у
односу на сву осталу децу у нашој земљи
и то је основни разлог зашто су видљиво
успешнија. Овде се спремамо за такми-
чења, али деца имају времена и да се
одмaрају и да уживају на снегу – оцењује
Цуцић.

Теодора Грујичић је ученица седмог
разреда и шести пут је на Дивчибарама.

– Све је супер распоређено. Доста ра-
димо математику, али имамо времена и
за скијање и дружење – рекла је Теодора.

Гојко је тек четврти разред, али је у
одмаралишту већ десети пут, трећи пут с
талентима.

– Волим математику још од првог раз-
реда. Овде сам научио да скијам, а спре-
мам се и за такмичења и проширујем
знање – каже Гојко.

Запослени у одмаралишту на Дивчи-
барама посебно се диче храном, која је,
према речима гостију, врхунска. У кухи-
њи раде две главне куварице, које често
испуњавају деци кулинарске жеље.

– Једу оно што и код куће. Највише во-
ле вечере – теста, пице, мекике, кифле,
али су доста и избирљиви. Велика деца
мање једу, док мали воле кувана јела, по-
себно кромпир-паприкаш. Водимо рачу-
на и о деци која су алергична на неки са-
стојак и храну им спремамо посебно –
објашњава Горица Јанковић, куварица.

И док су се деца спремала да крену у
своје скијашке авантуре, новинарске
екипе су се упутиле на врх Љути крш. По
многима најинтересантнији део Дивчи-
бара налази се на 962 метра надморске
висине и пружа јединствен поглед на
планину Маљен. На тај успон нас је по-
вео Иван Милосављевић, рекреатор у
одмаралишту на Дивчибарама. Он је об-
јаснио да деца која бораве овде обиђу
углавном све стазе, али да се изузетно
води рачуна о способностима малиша-
на. Благи успон уз добро друштво, ми-
рис снега и сунчаних зрака био је прелеп
доживљај за нас, људе из града, јер смо
компјутер и канцеларију бар на један
дан заменили нетакнутом природом.

И. Предић


