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Седницу прекинули 
незадовољни радници
Апотеке Панчево

Власт: никад више 
инвестиција за села

Опозиција: финансирање
предизборне кампање

Централна тема буџетске седнице
Скупштине Панчева у понедељак,
28. децембра, није било оно чега у
том документу има, већ оно чега не-
ма, а то је новац за санацију дела од
700 милиона динара дугова Апотеке
Панчево. Шездесетак запослених у
тој установи дошло је у скупштинску
салу да би одборницима и јавности
скренули пажњу на своје проблеме.
С Тиграном Кишем, председником
локалног парламента, договорили су
се да се један њихов представник
обрати одборницима на крају засе-
дања, али су у тренутку када је Пре-
драг Живковић, члан Градског већа
задужен за финансије, образлагао
предлог буџета, бурно негодовали
због тога што у њему нема новца за

помоћ Апотеци и седница је преки-
нута.

Током готово једночасовног пре-
кида запослени су у расправи с гра-
доначелником Сашом Павловим,
Кишем и другим локалним челни-
цима подсећали пре свега Павлова
на неиспуњено обећање како ће
2016. године Апотека добити буџет-
ску помоћ да санира огромне фи-

нансијске проблеме настале због ра-
да и понашања бивше директорке
Бранке Милојевић. Тужилаштво
сматра да је она несавесним посло-
вањем, што је уобичајен еуфемизам
за криминалне радње и злоупотребе
у привреди, оштетила ту установу за
око 700 милиона динара. „Панче-
вац” је о томе у више наврата писао.

Наташа Белић, запослена у Апоте-
ци, која је била међу најгласнијима
приликом прекида седнице, обја-
снила је да локална власт већ пола
године обећава помоћ тој установи.

– Град је обећао нашим добавља-
чима да ће из буџета полако враћати
део наших дугова у наредне две го-
дине. И само због тога ми нормално
набављамо лекове. Сада смо чули да
Град не да ништа из буџета, а то ау-
томатски значи да нећемо више до-
бијати лекове, полице ће нам бити
празне, рачун блокиран и ми стаје-
мо. Не разумем каква је то брига
Града и каква је то примарна здрав-
ствена делатност коју они морају да

обезбеде ако нема лекова – изјавила
је Белићева.

Градоначелник Павлов је рекао да
је локална власт желела да помогне,
али је Министарство финансија са-
општило како то није могуће ни ди-
ректно из буџета ни уз помоћ бан-
карског зајма.

– Задња нада нам је била кредит,
али нам је у Министарству финанси-
ја јасно речено да је задужење могу-
ће само ради финансирања инвести-
ција. Ми нисмо одустали од тога да
заједно са запосленима извршимо
притисак на надлежна министарства
да се што брже реши проблем, или
да се нађе законско решење пробле-
ма, јер људи већ неколико месеци
нису добили плате. На последњем
састанку у Министарству здравља
експлицитно је саопштено да је из-
рађен закон о решавању стања у
свим апотекарским установама у Ср-
бији – нагласио је Павлов.

Градоначелник је изнео уверење да
су истражни и правосудни органи
приликом утврђивања чињеница у
вези с настанком дуга Апотеке имали
довољно елемената за бржу реакцију
и видљиве резултате. Додао је како
локална власт не може да се меша у
истрагу, те да ће када чињенице буду
познате, осим кривичне моћи да се
утврђује и политичка одговорност. То
је био одговор на више пута понавља-
не оптужбе запослених у апотекар-
ској установи да су панчевачка власт
и СНС криви за постављање Милоје-
вићеве и све што је она радила.

– Сви смо знали за њену крими-
налну прошлост и да је у ужичкој
апотеци радила исто што и овде, са-
мо је кривична пријава била сакри-
вена кад је бирана на функцију у
Панчеву – рекла је Белићева.

» Наставак на страни 5

Број 4642, година CXLVI

РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА”

Од понедељка уобичајено
После новогодишњих празника, од понедељка, 4. јануара, „Панчевац” ће
радити у устаљеном ритму, без обзира на долазећи Божић, а први број у
новој години у рукама колпортера биће у четвртак увече. Првог и другог
радног дана у недељи и 2016. благајна ће бити отворена од 8 до 18, у сре-
ду од 8 до 15, а у четвртак и петак од 8 до 13 сати. Клијенти ће на асистен-
цију нашег маркетинга моћи да рачунају свакодневно од 8 до 16 сати.

Новинари ко новинари: ту су и када нису присутни, мобилни су и увек
спремни за акцију. Примамо и честитке за Нову годину. :)

Срећно и све најбоље! Р. Т.

СКУПШТИНА ПАНЧЕВА ИЗГЛАСАЛА БУЏЕТ

НАЈВАЖНИЈИ ДОКУМЕНТ НА АПОТЕКАРСКОЈ ВАГИ

ССрреећћннаа  нноовваа                                ггооддииннаа2016.

Енигматика!
» страна 14



Ове недеље настављамо прелиставање „Проматрачнице”
из 2015.

ААппрриилл::  У тексту под насловом „Поцрвенети” написасмо
следеће: „Храброст је када човек може, без одступнице,
себи да каже да је грешио и имао наопака фундаментал-
на опредељења и стремљења. Да је неко посебан, каже се
за оног ко има једну врсту људскости, нерв, да своје не-
кадашње заблуде подели са околином, да наглас прича о
својој промени. Пошто особа обједини ове карактери-
стике и животна искуства преточи у књигу – доживљава
катарзу”.

„У оку проматрача, управо овако се дојми Драго Пил-
сел, недавни гост Панчева и аутор ’Аргентинског рома-
на’. У његовој аутобиографији, баш као и у појави, оче-
видно је морално прочишћење, унутрашњи процес који
је тако потребан, ма, неопходан великој већини носила-
ца јавних функција у Србији. Да би им, и нама с њима,
било далеко боље.”

Из „Шуме водених шумова” издвајамо овај део: „Ко-
муникација. Тај термин носи у себи многа значења, мо-
же се рећи и да сва она имају више слојева и појавних
облика. Ипак, када та реч означава само размену ин-
формација у сфери јавног дискурса, битних за живот
грађанки и грађана и функционисање града, онда мно-
го филозофије нема: носиоци политичких функција,
директори и пи-арови јавних установа и предузећа –
дајте што пре је могуће информацију са специфичном
тежином свим, али свим медијима у Панчеву! И шире”.

Повод за ову причу беше опасна бламажа, односно
покушај руководстава ЈКП-а „Водовод и канализација”
и Завода за јавно здравље да забашуре чињенице у вези
са исправношћу воде за пиће.

„И, по општепознатом сценарију, примереном људ-
ској врсти, када нешто прикриваш или о нечему не го-
вориш истину – све дубље се укопаваш”, настависмо.

Закључили смо да је „алармантна ситуација у вези с
пијаћом водом у Панчеву ујединила све панчевачке по-
литичке и друштвене факторе”. „Дакле, да би се сви
удружили у мисији стварања општег добра, што би тре-
бало да је циљ сам по себи политичког и друштвеног де-
лања, неопходна је нека претња.”

„Или неки виши заједнички циљ свих чинилаца др-
жаве и друштва. Постоји ли тако што у овој земљи?”, за-
питасмо се.

ММаајј::  На Светски дан слободе медија, у оквиру текста
„Страхота духовне нуле”, пожелели смо да упозоримо
јавност на лош положај новинарске професије.

Рекосмо да „грађани наше земље немају поверење у
’седму силу’, јер новинари више нису сила, ни тристота.
У атмосфери, реалности, у којој влада само једна стран-
ка (може се рећи и само један човек), без икакве опози-
ције, тешко је одупрети се жељама оних што имају и по-
литичку и економску моћ. Али то није и не сме бити
оправдање за удворичко понашање, аматеризам, неод-
говорност и неслободу стваралаца јавног мњења. У овом
контексту потпуно је небитно да ли је ограничавајући
новинарски фактор некаква цензура или, још опаснија,
аутоцензура”.

Образложисмо то овим реченицама: „Страх од губит-
ка посла и, следствено томе, материјално сиромаштво
јесте есенцијални и људски разумљив разлог да се ’по-
вуче ручна’. Али страшније од тога је немати себе, бити

без става, духовно убог, никакав..., и због тога изгубити
самопоштовање. Томе би требало своју децу да уче сви
– и политичари на власти, и опозициони лидери, и учи-
тељи, и радници, и сељаци, и – новинари. Последњепо-
менути пре свих осталих – јер то могу да објаве, да ти-
ме јавност ’затрују’ када год желе. И смеју”.

„Ако изузмемо губитке личне природе и болест, нема
веће несреће за живог мислећег човека од тога да је мо-
рална и интелектуална нула! А у то се, уз ’помоћ’ срп-
ског естаблишмента, претворила велика већина при-
падника некадашње силе. Срамота!”

Током петог месеца бавили смо се и непостојећом
опозицијом унапред познатим победницима – напред-
њацима, који „немају конкуренцију, и то не зато што су
много добри (нису!), већ због тога што немају политич-
ког противника”.

„Пљуснули” смо императив: опозицијо, разбуди се! И
понудили смо јој стихове песме из креативних осамде-
сетих македонске групе „Мизар”, под називом „Девојко
од бронза”:

„Модри очи тоа си ти, девојко од бронза.
Разбуди се и поздрави го овој свет уште еднаш.
Остави ги старите градови да горат во времето.
Неколку години не се вечност, разбуди се.
Разбуди се...”

ЈЈуунн::  Уводник насловљен с „Крај почетка” започет је реч-
ју: „Коначно!” „С великим нестрпљењем чекали смо
(ре)акцију челних људи ове земље у вези са, ако изузме-
мо корупцију, криминал, незапосленост и низак стан-
дард грађана, највећим проблемом у држави.”

„И – најзад се Кори Удовички, потпредседница Владе
и министарка државне управе и локалне самоуправе,
огласила и саопштила јавности резултате ’истраге’ тима
који је предводила месецима с циљем да се утврди ви-
шак запослених чије принадлежности плаћа држава.”

„Реч ’коначно’ требало би да означава крај нечега,
али да се не радујемо прерано: у овом случају ради се
тек о крају почетка посла који је пред Владом Србије.
Где је квака? Има их, заправо, неколико.”

„Прву од њих представља одговор на питање по ком
кључу ће извршна власт кренути са отпуштањем. Ако то
буде било у маниру – врати радну књижицу онима које
је запослила претходна власт, а не ’нашима’, уместо да
се цене стручност појединаца и реална потреба за одре-
ђеним радним местом, неће ваљати.”

„Друго, рационализација државне управе, о чему је ов-
де реч, нема смисла ако се она не односи и на локална
јавна предузећа, а у ’пребројавању’ које је извео тим Ко-
ри Удовички њих није било. Дакле, оно што све нас који
се на било који начин бавимо локалним (не)приликама
највише занима, није овом приликом ни загребано: коли-
ко су партијска запошљавања од двехиљадите наовамо
оштетила некада огроман, а сада пристојан буџет града?”

„Да ли би, да није било страначких и другарских веза
приликом запоседања измишљених радних столица, у
Панчеву било много више лепих улица, тргова и фонта-
на? Да! Је ли тачно да би, да синекура није узела маха,
да сваки уважени члан партије није добио саветничко
место, наш град имао новца и за инвестиције, а не само
за крпљење рупа у буџетима јавних предузећа? Јесте!
Далеко је крај процеса...”

У то се уверавамо и данас, седам месеци касније...
(Наставиће се)

Кад голубови
оките „Слободу”

Чак и да је ове године донета одлука
да се улице и тргови у Панчеву уоп-
ште не ките за Нову годину (а бли-
стају као Лас Вегас дању), то се уоп-
ште не би приметило захваљујући
једном специфичном украсу нашег
лепог града. Реч је, наравно, о чуве-
ној скаламерији с „фотогреј” сводо-
вима и висећим ланцима, између не-
кадашњег хотела „Слобода” и дечјег
игралишта у парку.

После читаве расправе о уклањању
„Двеју жена” у корист Книћанина
многи су се грађани већ потресли и
забринули да следећа на реду у по-
ступку „старо за ново” не буде та
„Слободина” фотогреј инсталација.
Замислите да нам њу неко склони!

Елем, бриге на страну, то се ника-
да неће десити, па није то Сава Сан-
дић правио! Вратимо се збиљи.

Наиме, да би „Слободина” скала-
мерија за дочек засијала у пуном сја-
ју, побринули су се локални голубо-
ви, који су се баш здали у њено нус-
-кићење. На срећу, наша комунална
предузећа су испоштовала њихов ви-
шемесечни труд тако да „Слобода” и
читав круг око ње напросто шљаште
од новогодишњих голубљих „украса”.

Д. М.

Епидемија 
споменика

Једној епидемији која је захватила
Србију као да нема краја – епидеми-
ји подизања споменика. Председник
Владе Србије Александар Вучић не-
давно је, како извештавају медији,
као обичан грађанин (!?) упутио ини-
цијативу Скупштини града Београда
да се у парку Мањеж подигне споме-
ник Стефану Немањи, оснивачу срп-

ске средњовековне државе и родона-
челнику немањићке династије.

„Београд нема споменик Немањи-
ћима, ако се изузме споменик Душа-
новом законику испред Палате прав-
де. То показује наш однос према соп-
ственој историји, који морамо да
променимо. Немањићи су владали
Србијом више од 200 година и од ма-
ле и расцепкане кнежевине створи-
ли су моћну царевину и највећу др-
жаву на Балкану”, пише у премије-
ровом предлогу.

Поред Стефана Немање, споменик
би ускоро могао да добије и оснивач
Озне и један од најјачих политичких
фигура у послератној Југославији –
Александар Ранковић.

„Он ће остати запамћен пре свега
као неко ко се снажно борио за своју
државу. Без обзира на све контровер-
зе везане за његов живот, можемо да
кажемо да је помогао да тадашња Ју-
гославија и Србија буду безбедније и
снажније. Зато подржавам подизање
споменика којим ће се одати почаст
његовим заслугама за наш народ”,
изјавио је поводом овог предлога
министар унутрашњих послова Не-
бојша Стефановић.

Епидемија подизања споменика
историјским личностима није мимо-
ишла ни Панчево. Немогуће је забо-
равити опречне реакције и прашину
која се подигла поводом предлога да
се испред зграде Градске управе по-
дигне споменик Стевану Книћанину.

Бројност и учесталост иницијати-
ва за подизање споменика знамени-
тим појединцима из наше старије и
новије прошлости намећу питања:
чему то и да ли нам је тако нешто
потребно у овом тренутку, будући да
се још увек често чују апели да се
штеди, јер још увек нисмо изашли из
кризе? Није ли боље новац који би се
потрошио на подизање споменика
преусмерити за куповину ђачких
ужина, рад народних кухиња и лече-
ње болесне деце?

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Испред мене су јаче машине, али даћу гас... Стићи ћу их у 2016.

Обилазница, магла, ретровизор, ових дана.

Снимио Никола Стоилковић

• Идемо пречицом јер је наоколо ближе.
• Студирао је двадесет година. Без муке нема науке!
• Политичари, тајкуни и криминалци функционишу по принципу 

спојених судова.
• Србија се шири. Помера границе у дубину своје територије.
• Гиљотина је средњовековни супер сецко.
• Децо, немојте више да вас опомињем. Чим се заврши порнић, 

одмах на спавање!
• Вођа се не скида с телевизије. Нама је сваки дан Богојављење!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ У ПРОСЕКУ ЖИВИМО ДОБРО. МИЛИОН ГЛАДНИХ ЈЕ САМО

СТАТИСТИЧКА ГРЕШКА!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 31. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПРОМЕНЕ НА ЧЕЛУ ЗАВОДА 

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Нова директорка 
др Љиљана Лазић

Нова директорка панче-
вачког Завода за јавно
здравље од уторка, 22. де-
цембра, јесте др Љиљана
Лазић – одлучила је Влада
АП Војводине, као оснивач
те установе.

Лазићева је специјалиста
социјалне медицине и спе-
цијалиста менаџмента у
здравству, а за директора је
изабрана по други пут. Она
је тај посао обављала и до
пре четири године, када је
на руководеће место у За-

воду постављена др Мица
Сарић Танасковић.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВОГОДИШЊИ ПРИЈЕМ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПАВЛОВА

Заједнички ка циљу

Четвртак, 31. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

СПРЕМНА ИЗНЕНАЂЕЊА ЗА ЧИТАОЦЕ

БОЖИЋНИ „ПАНЧЕВАЦ” 
СТИЖЕ С ПОКЛОНИМА

Панчево је изузетно
место за живот

Локална власт је ове годи-
не уобичајени новогоди-
шњи коктел организовала
у обновљеној Свечаној са-
ли Народног музеја Пан-
чево. У присуству великог
броја представника поли-
тичког живота, привред-
ника и других званица
градоначелник Саша Па-
влов је суграђанима по-
желео да наредне године
остваре своје планове и
обећао да ће локална
власт водити град ка из-
градњи боље будућности.

– Молим вас да негује-
мо добре односе и прија-
тељство, да се држимо за-
једно како бисмо радили

на стварању бољег дру-
штвеног и привредног
окружења у нашем граду.
Молим вас да бринемо
једни о другима и да ува-
жавамо наше разлике.
Овај град је изузетно ме-
сто за живот јер га ми чи-
нимо таквим и зато свима
нама желим да он буде јак
и економски стабилан, с
много деце и младих који
ће овде изградити свој дом
– рекао је градоначелник.

Миленко Павлов, по-
знати глумац и члан
Градског већа задужен за
културу, одрецитовао је
„Здравицу народу срп-
ском” Љубивоја Ршумо-
вића, након чега је друже-
ње званица настављено уз
коктел.

Д. В.

На истом месту – у ресто-
рану „Поко локо”, у исто
време – пред новогодишње
празнике, одржано је јед-
носатно традиционално
дружење чланова тима
НИС-а задуженог за односе
с јавношћу и новинара пан-
чевачких редакција. У не-
формалној атмосфери, ис-
пред НИС-а, новинарима и,
истовремено, својим бли-
ским сарадницима, обрати-
ли су се Сања Лубардић,
директорка функције за од-
носе с јавношћу и комуни-
кацију, Стефан Деспото-

вић, директор дирекције за
екстерне комуникације, и
Војо Кркобабић, експерт за
информативну подршку.

Преовладавало је задо-
вољство због „позитивних
пословних вибрација”, од-
носно одличне конекције
НИС-а и редакција, јер су
конзументи информација
– грађанке и грађани Пан-
чева, захваљујући томе,
увек правовремено, исти-
нито и тачно обавештени о
догађајима у вези са руско-
-српским нафтним гиган-
том. С. Т.

ПРЕДНОВОГОДИШЊЕ ДРУЖЕЊЕ

Тим НИС-а угостио
новинаре

Ако пронађете 
налепницу у 
следећем броју, 
освојићете неки 
од преко 90 дарова

Драге читатељке, драги читаоци, на-
редни број „Панчевца”, који ће се код
колпортера наћи у четвртак, 7. јануара,
у вечерњим часовима, а на киосцима
рано ујутру наредног дана, некима од
вас ће заиста улепшати почетак 2016.
године.

Уколико на трећој страни тог издања
пронађете налепницу, освојићете неки
од вредних поклона које су за вас при-
премили пријатељи најстаријег недељ-
ника на Балкану.

Погледајте у наставку ко је све напу-
нио џак „Панчевца” божићним дарови-
ма и какви ће то поклони бити скривени
у новинама идуће недеље.

Идући четвртак и петак дочекајте
спремни и крените на време по свој при-
мерак „Панчевца”. На налепницама ћете
пронаћи назив и контакт дародавца и
поклон који сте освојили. Када будете
преузимали дарове, обавезно као доказ
понесите примерак новина с налепни-
цом. Срећно!

ПП..  СС..
Поделите радост и с нама – јавите нам шта
сте пронашли на pancevac@pancevac-online.rs.

Домаће 
кифлице

Пекара „Домаће кифлице” бави се ис-
кључиво ручном производњом кифлица.
У понуди имамо око 20 укуса сланих и
слатких кифлица. Наши производи се
припремају и продају на лицу места. Не
замрзавају се, нити им се додају било ка-
кви адитиви. Филују се само најквалитет-
нијим надевима домаћих произвођача.

Домаће кифлице се праве по рецепту
старом пола века... само најфиније бра-
шно, млеко, уље, квасац... и то све спре-
мљено свеже. Свака кифлица се посебно
ручно развија оклагијом, филује и умо-
тава. Оне су идеалне за све ваше просла-
ве. Свака поруџбина се појединачно
спрема, а кифлице се пеку око 30 мину-
та пре испоруке, тако да на вашу адресу
стижу топле. Пакују се у чврсте картон-

ске термоизолационе кутије како би би-
ле савршене на вашој трпези. Гарантује-
мо да ће ваши гости бити одушевљени
производом који ћете им понудити.

У Панчеву нас можете наћи на адреса-
ма: Војводе Радомира Путника 2 (352-
941), Браће Јовановић 68 (355-951) и
Матије Гупца 10-б (418-208), а у Београ-
ду у Улици Димитрија Туцовића 75
(011/78-39-480).

ППооккллооннии::  ппоо  ккииллооггрраамм  ддооммааћћиихх  ккииффллии--
ццаа  ппоо  ииззббоорруу  ззаа  3300  ддооббииттннииккаа

Жарковић накит
„Жарковић накит” се бави продајом нај-
квалитетнијег сребрног накита, накита
са оригиналним кристалима „Сваров-
ски”, као и мушких и женских ручних
сатова.

У нашој продавници увек можете про-
наћи нешто чиме ћете обрадовати себе
или своје најмилије.

Посетите нас у Војводе Радомира Пут-
ника (ЈНА) 17 и уверите се!

ППооккллоонн::  жжееннссккии  ррууччннии  ссаатт

Салон лепоте
„Бојана24”

Салон лепоте „Бојана24” постоји већ
петнаест година и за то време је улеп-
шао много верних и задовољних клије-
ната.

Част нам је да истакнемо да се непре-
стано усавршавамо у области козметике
лица, маникира, педикира, депилације,
фризерских услуга, јапанског исцртава-
ња обрва, масаже и липолизе.

Наш циљ су задовољне муштерије и
континуирана едукација. Налазимо се у
центру Панчева, у Змај Јовиној 5-б (335-
779 и 063/313-546). Добро дошли!

ППооккллооннии::  еессттееттссккии  ииллии  ммееддииццииннссккии  ппее--
ддииккиирр  ззаа  ппеетт  ссрреећћнниихх  ддооббииттннииккаа

Штампарија
„Графос”

Штампарија „Grafos Internacional” д. о.
о. постоји у нашем граду већ 25 година.
Њен оснивач био је Драган Гачић, а сада
је воде његова супруга и син.

У фирми ради сложан и одговоран ко-
лектив, захваљујући коме су многа ка-
питална дела угледала светлост дана.
Већина монографија великих предузеће
и установа штампана је баш у „Графосу”.

Штампарија се може похвалити ква-
литетном израдом књига, блоковске ро-
бе, часописа, каталога, фасцикли, кути-
ја, позивница, билборда, ПВЦ налепни-
ца, церада, златотиском, сито-штампом,
тампон-штампом, везом на материјали-
ма и израдом бројних друштвених ига-
ра... Адреса: Моше Пијаде 40 (351-375).

ППооккллооннии::
--  1100  ппааккееттиићћаа  ззаа  ддееццуу,,
--    99  хх  550000  ввииззииттккааррттии  ззаа  ооддрраассллее

Панонија
Индустрија хемијских производа АД
„Панонија” је близу 70 година у нашем
граду. Производни програм обухвата
широк асортиман са преко 140 произ-
вода за потребе личне хигијене, кућне
хемије, средстава за чишћење у прера-
ђивачкој индустрији, средстава за од-
машћивање и дезинфекционих сред-
става.

Препознајете нас по шампонима „Его”,
течним сапунима „Dona”, течностима за
прање судова „Фино-пер”, „Панол пасти”,

„WC саниперу”, соној киселини, „Цевто-
ку”, „Снежнику” и другим производима. У
нашем портфолију постоји више од 2.000
купаца, и то од највећих трговина па до
најмање продавнице на углу. Сарадња с
великим компанијама, произвођачима
сировина врхунског квалитета, гарантује
висок квалитет наших производа.

ХИ „Панонија” је по асортиману и мо-
гућностима производње и услуга, као и
по квалитету и роковима, једна од најбо-
љих у својој бранши.

ППооккллооннии::  2200  ппааккееттаа  ппррооииззввооддаа  „„ППаанноонниијјее””

Digital Computers
Већ дванаест година се бавимо серви-
сирањем и продајом компјутера, штам-
пача и остале IT опреме. Поред повољ-
них цена, из понуде издвајамо квалите-
тан и стручан сервис свих врста лаптопа
и преносних рачунара.

Овлашћени смо продавци антивиру-
сних програма „Kaspersky” и „G Data”,
као и партнери „Misrosoft-a” и „Dell-a”.
Такође, уграђујемо видео-надзорне си-
стеме с могућношћу гледања са удаљених
локација и на мобилним телефонима.

Адресе: нова Миса – Хумска 10 (370-
140), центар – Светог Саве 25-а (2511-216)

ППооккллооннии::
--  ккооммппллеетт  ттаассттааттуурраа,,  ммиишш  ии  ззввууччнниицции
--  ккооммппллеетт  ббеежжииччннии  ммиишш  ии  ттаассттааттуурраа

Гаспетрол
„Гаспетрол” д. о. о. основан је 1990. го-
дине и од тада ради непрекидно као по-
уздано и успешно предузеће у делатно-
сти промета нафте и нафтних деривата,
а поседује властите бензинске станице
или узима друге станице у закуп.

Главна делатност предузећа је про-
даја деривата нафте другим власни-
цима бензинских станица, великим
потрошачима, државним, пољопри-
вредним и транспортним предузећи-
ма, дипломатско-конзуларним пред-
ставништвима и другима, испоруком
директно у резервоаре купца. Добар
квалитет производа је темељ на коме
је изграђено поверење наших много-
бројних клијената.

Представништво „Гаспетрола” налази
се у Копаоничкој 19 (371-977), а бензин-
ске пумпе су „Хиподром” у Панчеву, Ба-
ваништански пут бб (331-226), и „Брег”
у Вршцу, Николе Толстоја бб (806-078).

ППооккллооннии::  ппоо  1100  ллииттаарраа  ггоорриивваа  ззаа  ттррии  ддоо--
ббииттннииккаа

Ауто-центар 
„Зоки”

Ауто-центар „Зоки” постоји у Панчеву
од 1992, а у Ковачици од 2009. године.
Преко 16.000 клијената годишње реги-
струје своја возила управо у овом ауто-
центру. 

У склопу Ауто-центра „Зоки” раде и
модеран салон аутомобила, који се бави
продајом нових и половних возила, за-
тим најсавременији ауто-сервис са
опремом и алатима најновије генераци-
је и с квалитетним и едукованим радни-
цима, као и сервис за баждарење и по-
правку дигиталних и аналогних тахо-
графа. 

У 2016. години ће у оквиру овог
предузећа почети да ради и ауто-школа.

Седиште Ауто-центра у Панчеву је у
Книћаниновој 1-а (351-401), а ауто-сер-
вис је у Книћаниновој 6.

ППооккллооннии::
--  јјееддннаа  ббеессппллааттннаа  ррееггииссттрраацциијјаа  ззаа  ппуутт--
ннииччккоо  ввооззииллоо  ддоо  11..330000  ккууббииккаа
--  55  хх  33  ллииттрраа  ааннттииффррииззаа
--  55  хх  44  ллииттрраа  ммооттооррнноогг  ууљљаа



појмови. Не знам да ли се ради
о незнању или намери, али то-
лико инвестиција нема и очи-
гледно да су се редовно и инве-
стиционо одржавање ставили
под назив инвестиције, како би
се промовисао богзна какав
успех и велики напредак гра-
да. Постоји још и опасност да
се до априла и до избора мно-
го тога започне, остане незавр-
шено и после тако стоји годи-
нама – рекао је Патић.

ЛДП, због оваквог планира-
ња, сматра да је то „неодго-
ворност предлагача”, а да
градска каса само „служи у

сврху страначке промоције”
пред наступајуће изборе. Овог
пута, најавио је Патић, одбор-
ници ЛДП-а неће стављати
амандмане на предлог буџета,
јер је „непоправљив”.

– Ребаланс и поправку овог
буџета ће после избора радити
нека друга власт и то је добра
вест за грађане – закључио је
менаџер ове странке.

Задатак јавних предузећа и
градских установа је побољ-
шање квалитета живота
свих грађана Панчева, „а не
само партијских војника” и
„партијских примача плата”
из странака које су на вла-
сти – сматра Српски покрет
„Двери”. Због тога би, по
мишљењу Милутина Илића,
председника Градског одбо-
ра те странке, изреченом на
конференцији за новинаре у
понедељак, 28. децембра, и

начин рада АТП-а морао да
се измени набоље и „прила-
годи свим нашим породи-
цама”.

– Цена месечне карте за
све ученике с територије
града морала би да буде
иста. Не смемо дозволити да
деца из Долова, Качарева,
Омољице и других места
плаћају скупље карте, јер
сви родитељи једнако пуне
буџет Града, па би било у ре-
ду и да једнако плаћају. То је
нешто што породично ори-
јентисана општина мора да
учини. Када се „Двери” буду
питале, биће уведене нове,

кружне линије на нивоу гра-
да и повезана сва насељена
места која се налазе у су-
протним деловима општи-
не. Многе породице немају
аутомобил, а имају огромну
потребу за брзим и еконо-
мичним превозом до врти-
ћа, школе, посла... – рекао је
Илић.

Он сматра да није у реду
да породице из удаљенијих
места превоз плаћају ску-
пље како би одвеле децу код

лекара, или да би завршиле
неки административни по-
сао, а већ ионако морају да
изгубе више времена.

– Када се ми будемо пита-
ли, престаће и пракса упо-
шљавања нестручног партиј-
ског кадра на измишљеним
радним местима. Према то-
ликом броју запослених коли-
ко их сада има, АТП треба да
има редовне линије ка барем
још петнаест градова у Србији
и дуплирани број полазака у
градском превозу – упозорава
први човек „Двери” и подвла-
чи да већина грађана тако не-
што не треба да финансира.

После панчевачке скупштине
Покрета „Снага Србије”, одр-
жане крајем новембра, на ко-
јој је председник постао Дејан
Ђорђевић, Градски одбор је
изабрао Филипа Станковића и
Милана Шуловића за пот-
председнике, а Теодору Чука-
новић за координатора за ме-
дије и портпарола Покрета.

Ова странка најављује да
ће 21. јануара, када обележа-
ва „десетогодишњи прогон
лидера Покрета Богољуба Ка-
рића”, тим поводом органи-
зовати посебну трибину и
указати на чињенице о „не-
праведном односу бивших
структура власти” према ли-
деру тог покрета.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Бићемо знатно изнад
цензуса

Социјалдемократска стран-
ка је у протеклом периоду
„израсла у најјачу опозици-
ону странку на подручју
Панчева”, оценио је Срђан
Миковић, председник Град-
ског одбора те партије, су-
мирајући, на конференцији
за новинаре одржаној у по-
недељак, 28. децембра, ово-
годишње резултате. Он је
додао да је то подстрек, као
и да очекује да ће у наред-
ном „политичком времену”,
на предстојећим изборима,
грађани то и потврдити.

– Успели смо да изгради-
мо моћну и јаку организа-
цију, а чињеница је да наши

чланови и симпатизери
представљају снагу која мо-
же понудити и стручно зна-
ње и енергију да Град пову-
чемо напред. Уколико гра-
ђани оцене да живе боље
него раније, власт ће доби-
ти поверење. А ако оцене да
живе лошије и очекују неке
промене, ми нудимо и про-
грам и људе да се то оства-
ри. Примера ради, имао
сам прилику и лично да се

потрудим да 2009. године
прође амандман на Закон о
заштити животне средине, а
он је до данашњег дана
Панчеву донео двадесет ми-
лиона евра. Видимо да по
њему и у буџету за 2016. го-
дину локална самоуправа
планира да оствари приход
од 400 милиона динара. То
представља начин рада на-
ше странке и конкретан
труд да грађани Панчева
живе боље – рекао је Мико-
вић.

Он је додао да је на недав-
ном састанку, коме је при-
суствовао и председник Бо-
рис Тадић, процењено да је

СДС способан да на локалне
изборе у Панчеву изађе са-
мостално, то јест са стран-
ком „Зелени Србије”, и
оствари резултат „знатно ве-
ћи од цензуса”. Да ли ће
притом „друге политичке
опције прихватити пружену
руку Бориса Тадића” и при-
дружити им се, према речи-
ма Срђана Миковића, знаће
се тек када избори буду рас-
писани.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 31. децембар 2015.
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Страну припремио

Зоран
Спремо

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

КРЕДИТИ ЗА ШМИНКАЊЕ УЛИЦА 
ДАНАС СУ СУЛУДИ

Ово је мало 
инвестициони, 
нимало развојни, 
а пре свега је 
изборни буџет

Дефицит није 17, већ
29 одсто, што је 
незаконито

И Демократска странка се на-
кон усвајања буџета Града за
2016. годину, на конференци-
ји за новинаре одржаној у уто-
рак, 29. децембра, одмах
осврнула на управо прихваће-
ни план прихода и расхода
градске касе.

– Они који су писали буџет
кажу да је он инвестициони и
развојни. Нама више делује
као инвестициони, много ма-
ње као развојни, а пре свега је
изборни. Планиране су чети-
ри веће инвестиције које ће
коштати триста милиона ди-
нара, а то није ни пет одсто
буџета. Све остало је распоре-
ђено на неке ситне инвести-
ције, што значи – сада ћемо се
разлетети да град и насељена

места изгледају као велико
градилиште и показати коли-
ко смо, наводно, вредни и од-
говорни пред изборе – рекао је
одмах на почетку Предраг Бо-
гатинчевић, председник Град-
ског одбора ДС-а.

Он није пропустио да поме-
не како у таквој стратегији не-
ма ничег спорног, јер су слич-
но поступале и претходне вла-
сти, а то ће можда радити и
неке будуће.

– Оно што је спорно јесте
чињеница да нешто новца за
инвестиције потиче од про-
даје грађевинског земљишта,
нешто од Покрајине, а нула
динара од Републике, што је
мало чудно. Оно што је, ме-
ђутим, најспорније јесте чак
880 милиона динара креди-
та. А узимати кредит за не-
што што није нужно, као што
је шминкање улица, данас је
сулудо. Имамо и проблем де-

фицита, за који пише да је 17
одсто, а он је у суштини око
29 одсто, зато што је забора-
вљено око 500 милиона ди-
нара кредита и неких инве-
стиција које су неутрошене и
пренете у 2016. годину. При-
том, по закону је дозвољен
дефицит од само 10 одсто –
нагласио је први човек ДС-а.

Све су то разлози због којих
одборничка група ове стран-
ке није гласала за усвајање
оваквог буџета. А да је коали-
ција на власти желела да због
предстојећих избора направи
нешто корисно, „зар не би би-
ло боље да је уложено у врти-
ће по насељеним местима,
школе које немају столарију
или домове културе који су се
распали”, запитао се Бога-
тинчевић. Уместо тога, пла-
нирано је да се ради „све оно
што није приоритет”.

Он је напоменуо и да ДС ни-
је подносио амандмане на ова-
ко планирану градску касу, јер
је могао да напише само један
који би гласио: буџет не ваља и
треба да се врати на поновну
израду.

ПОКРЕТ „СНАГА СРБИЈЕ – БОГОЉУБ КАРИЋ”

Изабрани 
потпредседници 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Економски развој важнији од озелењавања
Градски одбор Социјалистич-
ке партије Србије сматра да
буџет Панчева за 2016. годину
није ни развојни ни социјални
– истакнуто је на конферен-
цији за новинаре те странке
одржаној у уторак, 29. децем-
бра. О садржини пет аманд-
мана које су због тога уложи-
ли одборници СПС-а и који
нису прихваћени, говорила је
Мелита Поповић, чланица
Извршног одбора.

– Потпуно је неприхватљи-
во да се у години у којој се
очекују велика отпуштања
радника у јавном сектору за
социјална давања предвиђа за
40 милиона динара мањи из-
нос. Сматрали смо да средства
намењена за дотације невла-
диним организацијама треба
да се умање, јер невладине ор-
ганизације имају могућности
да аплицирају за средства из

буџета Града по другим про-
грамима и пројектима – рекла
је Мелита Поповић.

За специјализоване услуге и
послове по уговору у буџету су
предвиђена средства од скоро
13 одсто укупних расхода, или
732 милиона динара, а СПС
сматра да је 60 милиона ода-

тле требало да се преусмери
малим предузећима и преду-
зетницима. Кроз субвенције би
тако требало подстицати само-
запошљавање, пољопривреду и
набавку заливних система –
предлагала је ова странка.

– Изузетно велики износи су
предвиђени за озелењавање

површина и њихово одржава-
ње, али сматрамо да јавна
предузећа рационализацијом
треба да ослободе новац за ло-
кални економски развој. Део
тих средстава требало је преу-
смерити за развој женског
предузетништва, и то нарочито
у сеоским срединама – истакла
је чланица Извршног одбора
СПС-а.

Пети амандман ове странке
односио се на решавање све из-
раженијег проблема паса лута-
лица. Зато је предлагала да се
4,5 милиона динара усмери за
„отклањање недостатака у при-
хватилишту за напуштене
псе”, уместо да се више од два
милиона динара месечно из-
дваја за одржавање пешачке
зоне око Градске управе, што
је, по мишљењу СПС-а, „више-
струко већи износ од реално
потребног”.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Превоз прилагодити
потребама породица

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Откуд догодине толико инвестиција?
Градски буџет за 2016. годину
и његову најаву и представља-
ње од стране представника
Српске напредне странке, и то
у њиховим страначким просто-
ријама, Предраг Патић, мена-
џер Либерално-демократске
партије, оценио је на конфе-
ренцији за новинаре одржаној
у четвртак, 24. децембра, као
„политичко-промотивну ак-
тивност, а не као озбиљно пла-
нирање новца за следећу годи-

ну”. То говори, према његовим
речима, о односу те странке
према Граду, јер би било „нор-
мално да буџет који пуне сви
грађани буде образложен у
градским институцијама”.

– Оно што је много опасније
и много теже, јесте то што је
буџет и конципиран политич-
ки промотивно. Најављених 90
инвестиција за следећу годину
је потпуно апсурдно и очи-
гледно је да су се заменили

Предраг Богатинчевић: једини амандман на буџет требало
би да гласи – не ваља и мора да се ради поново



ХРОНИКА

» Наставак са стране 1

Навела је да су током мандата Бран-
ке Милојевић напредњаци запосли-
ли 60 својих чланова у Апотеци.

– Било нас је 120, а онда је СНС по-
чео да запошљава катастрофалан ка-
дар без школе, што нам је врло пове-
ћало трошкове, јер су ти људи добија-
ли по 30 одсто стимулације на плате
– испричала је наша саговорница.

Додала је како су септембарске за-
раде последње што су добили и да
сада нема пара за плате, јер сав но-
вац који се заради иде на набавку ле-
кова и робе ради очувања основне
делатности. Све то заједно вероватно
објашњава због чега су апотекари
пре прекида седнице сваку оштру
критику коју је опозиција упутила
властима због положаја Апотеке по-
здрављали бурним аплаузом.

Скупштина је на крају седнице до-
нела закључак усаглашен с пред-
ставницима запослених којим се по-
државају њихови захтеви за хитно
решавање тешке финансијске ситуа-
ције и од надлежних траже одгова-
рајуће мере ради неометаног функ-
ционисања примарне здравствене
заштите. Одговорни у републичком
и покрајинском Фонду за здравстве-
но осигурање, те министарствима
здравља и финансија замољени су да
Скупштину Панчева обавесте шта су
предузели из својих надлежности.

Скупштинска већина имала је до-
вољно гласова за усвајање буџета за
2016, али је током остатка седнице
кубурила с кворумом, па је председ-
ништво било принуђено да моли по-
једине одборнике опозиције да оста-
ну у сали како би седница била при-
ведена крају.

Планирано је да градска каса сле-
деће године заради близу 5,7 мили-
јарди динара, с тим да ће инвестици-
је бити финансиране са преко 870
милиона динара из кредитних заду-
жења. Од тог износа 203 милиона је
банкарски зајам из 2015. намењен
оспособљавању северне индустриј-
ске зоне и набавци нових аутобуса за
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Многи пред дочек нове године саби-
рају утиске и сумирају све што су по-
стигли, као и шта им је од зацртаних
планова остало неиспуњено. Такође,
то је идеална прилика за постављање
нових циљева, јер најчешће нас улазак
у нешто ново мотивише да се потру-
димо, позабавимо животом и оним
што од њега очекујемо. Наши суграђа-
ни, поред многобројних жеља на при-
ватном и пословном плану, слажу се у
једном – жеља им је да наредна годи-
на буде боља од ове која је на измаку.

ГОРДАНА ЋИРИЋ, запослена:
– Пре свега, у 2016. години очеку-

јем побољшање животног стандарда
свих грађана Панчева. С обзиром на
то да радим у Секретаријату за при-
вреду, могу рећи да у нашем граду
очекујемо много нових инвестиција.
Такође, од себе очекујем да дам свој
максимум у поменутом послу, којим
сам почела да се бавим ове године.

ОЛИВЕРА БАКАЛОВИЋ, незапослена:
– Мени би сасвим довољно било да

2016. година буде макар мало боља

од ове која пролази. Међутим, одмах
после Нове године у породици очеку-
јемо принову и верујем да ће ми то
бити најлепши предстојећи догађај.
Такође, нова година доноси и нове
прилике, па можда ће ми се и оства-
рити жеља да почнем да радим у
„Панчевцу”.

ДЕЈАН МИТРЕВСКИ, приватник:
– Волео бих да нам наредна годи-

на свима донесе више љубави и дру-
жења. Такође, надам се да ће се и по-
словни успех и материјално стање
поправити у 2016. Никако не смемо
занемарити ни здравствено стање, па
се надам да ће се и оно побољшати у
години која наилази.

ИЛИЈА РАДАКОВИЋ, пензионер:
– Очекујем да ће бити боље у

2016. години. Иако лично не веру-
јем премијеру Александру Вучићу,
волео бих да буде онако како је он
најавио. У овој земљи је све у рав-
ној линији, па не могу ни да очеку-
јем нешто што је много изнад тога.
Све је лоше, али желим да макар не

буде горе. Поред тога, најбитније је
да нас здравље добро служи наред-
не године.

ТИЛИЈА ПАВИЋ, незапослена:
– Дај боже да нам у 2016. години

буде боље, а не овако као у овој. Ова
година је заиста била лоша и тешка,
па једва чекам да се заврши и да кре-
немо у нешто боље. Иако нисам по-
литичар, надам се да ће се на том по-
љу многе ствари променити, јер ми
се тренутна ситуација никако не до-
пада. Такође, имам велику жељу да
наредне године добијем још једно
унуче.

ЗДЕНКО ГАЈАН, запослен:
– Од 2016. године очекујем да бу-

де много боља од ове која је на изма-
ку. Пре свега, надам се да ће се мате-
ријално стање људи побољшати, јер
је заиста неопходно да боље живимо.
То сматрам најбитнијим, јер утиче
на све друго. Уколико се финансиј-
ска ситуација поправи, народ ће би-
ти задовољнији.

Анкетирала С. Првуљ

И. РАДАКОВИЋД. МИТРЕВСКИ Т. ПАВИЋ З. ГАЈАН

НАША АНКЕТА

ШТА ОЧЕКУЈЕМО ОД 2016. ГОДИНЕ?

Оптимистично верујемо у побољшања

О. БАКАЛОВИЋГ. ЋИРИЋ

СКУПШТИНА ПАНЧЕВА ИЗГЛАСАЛА БУЏЕТ

НАЈВАЖНИЈИ ДОКУМЕНТ НА 
АПОТЕКАРСКОЈ ВАГИ

ПОСЕТА БУДУЋЕГ АМБАСАДОРА У РИЈАДУ

Храна за Саудијце? 
Јусуфспахић и Павлов 
о економским 
могућностима Панчева

Градоначелник Панчева Саша Па-
влов састао се у уторак, 29. децем-
бра, с муфтијом србијанским Му-
хамедом Јусуфспахићем, који ће за
два месеца ступити на дужност ам-
басадора Србије у Саудијској Ара-
бији. Двојица званичника разгова-
рала су о неким практичним пита-
њима у вези с положајем припад-
ника муслиманске заједнице у
Панчеву и привредним потенција-
лима које наш град може искори-
стити у будућој сарадњи Србије и
Саудијске Арабије.

Павлов је рекао да је с гостом во-
дио изузетно пријатан разговор о не-
колико тема. Једна од њих је измена
планске документације ради омогу-
ћавања Исламској заједници да у
Панчеву и Банатском Брестовцу
приведе намени своје објекте. Додао
је како је у вези с будућим Јусуфспа-
хићевим дипломатским мандатом у
Ријаду било речи о привредним мо-
гућностима нашег града.

да, има доста ораница и на Дунаву,
што је важно због транспорта, тако
да све то представља добру могућ-
ност да се производи. А наш народ
кад производи, онда има животно
задовољство – оценио је Јусуфспа-
хић.

Пре Панчева он је, припремајући
се за своју дипломатску службу, по-
сетио Нови Сад и Зрењанин.

Д. В.

– Представљене су могућности
пројекта „Агрополис” (у северној
индустријској зони – прим. аут.),
који му се посебно допао, па је по-
нео наш идејни план развоја те зо-
не са собом – рекао је Павлов.

Јусуфспахић је нагласио како ће
му задатак бити да успостави ди-
пломатске односе са Саудијском
Арабијом, које досад нисмо имали,
али и економску сарадњу.

– Вероватно да тамо постоје љу-
ди који желе да улажу првенствено
у производњу хране. Њима недо-
стаје ораница, а ми их имамо и мо-
жемо на томе да зарадимо. Ислам-
ска заједница се увек бавила халал
тржиштем, још у време старе Југо-
славије. Панчево је близу Београ-

АТП. Предлагачи су водили рачуна
да сва панчевачка села добију поне-
ку инвестицију, углавном за путну
инфраструктуру. Због тога их је Со-
ња Радивојев (ЛСВ) похвалила, али
им је поручила да се не предомисле
као што су то раније учинили у слу-
чају Долова, које је због тога остало
без планираних улагања од 30 мили-
она динара.

Опозициони одборници изнели су
низ замерки на предлог буџета, по-
чев од прозивки лигаша због тога
што се власт, правдајући инвестици-
је, позива на одлуку о кредитном за-
дужењу која тек треба да буде доне-
та. Владан Кељевић (ЛСВ) оценио је
да овај документ заправо служи за
вођење предизборне кампање. Пре-
драг Живковић, већник задужен за
финансије, одговорио је како је уо-
бичајено да одлука о задужењу буде
донета након буџета.

Ивица Јовчић (ДС) оценио је да је
буџет незаконит, јер је планирани
дефицит троструко виши од пропи-
сане границе. Додао је како се тај до-
кумент не може назвати развојним,
јер изузев реконструкције улица 7.
јула и Николе Ђурковића, прошире-
ња пута за нову депонију и опремања
северне индустријске зоне у њему
нема капиталних инвестиција. Јов-
чић је закључио да су све остало ма-
ла улагања, мада је признао како су
територијално добро распоређена.

Његов партијски колега Петар Ан-
дрејић имао је другачије мишљење.
Он сматра како је направљена вели-
ка диспропорција између улагања
планираних за град и оних намење-
них селима, те је зато упитао власт
да ли жели да села замру. Андрејић
је ипак најавио да ће гласати за бу-
џет и позвао одборнике владајуће
странке да заузврат не гласају за
предлог Градског већа да се у Стар-
чеву граде социјални станови у ром-
ском насељу. Он је рекао да се томе
противе Месна заједница, пет локал-
них одбора странака, међу којима и
СНС, као и 24 удружења грађана и
спортских клубова из Старчева.

Нешто касније одборници владају-
ће већине заиста нису подржали овај
предлог сопствене извршне власти.

Градоначелник је, одговарајући на
примедбе опозиције, рекао како ни у
једном претходном буџету није било
толико новца за инвестиције у сели-
ма, те да је дефицит планиран тако
да не угрози могућност враћања кре-
дита који ће бити узет.

Одбацујући оцене да је буџет избор-
ни, он је навео чињеницу како је доста
новца намењено експропријацији зе-
мљишта и изради планско-техничке
документације с циљем да се створе
услови за привлачење улагача. Додао
је како тиме не може да се води кам-
пања. Павлов је објаснио да је жеља
власти да Панчево на тај начин обез-
беди додатне приходе и тако спремно
дочека 2017, када ће због промене за-
конских прописа вероватно остати без
једне милијарде прихода од пореза на
зараде и еколошке таксе.

Д. Вукашиновић

Ново појачање СНС-а у зимском прелазном року: дама у првом плану

ННИИССККООЛЛЕЕТТААЧЧИИ

Чувајући већ вишегодишњу традицију локалног парламента, поједини

одборници су се побринули да и ова седница има своје политичке „пре-

летаче”.

Председник Скупштине објавио је да је Зора Коларски, изабрана на

листи ДС-а, прешла у СПС и постала шефица новоформиране одборнич-

ке групе, коју чине још одборници „Јединствене Србије” и Демократске

партије Македонаца. Овај политички трансфер не изненађује превише

ако се зна да је Зора Коларски запослена у „Србијагасу”, на чијем је че-

лу потпредседник социјалиста Душан Бајатовић.

Њеним стопама пошло је још двоје демократа. Слободан Бугарин учи-

нио је да нетом формирана Левица Србије, чији је председник Борко

Стефановић, постане парламентарна у Панчеву и тако стекне право на

бесплатно коришћење пословног простора за рад локалног одбора.

Силвана Ивазовић Јеђини, једна од најагилнијих припадница ДС-а,

прешла је у СНС. То, истина, није званично објављено из непознатих

разлога, али је чињеница коју ова одборница не крије.



Субвенције нису 
исплаћене, а нове ће
бити преполовљене

Удружења „Панчевачки ра-
тари” и Аграрни форум
Панчево оценили су да је
републичка власт током
2015. године успешно уни-
штавала домаће произвођа-
че зато што није поштовала
сопствене прописе.

„Приближавамо се крају
календарске године у којој
је држава исказала сву моћ
да уништи сопствену пољо-
привреду, једино није јасно
да ли је то радила по препо-
руци из Европске уније или
по сопственој памети. У сва-
ком случају, током читаве
године спровођена је таква
антиаграрна политика која
је систематски доприносила
процесу убрзаног пропада-
ња наших пољопривредни-
ка, а посебно ратара”, наве-
дено је у саопштењу двају
удружења.

У прилог тим тврдњама
набројан је низ примедби на
рачун власти у Београду и
ресорног министарства.
Аграрни буџет је био мањи
од законом прописаног, па у

њему није било довољно
средстава за подстицаје,
због чега пољопривредници
нису имали довољно новца
да ваљано обаве пролећну
сетву.

„Панчевачки ратари” и
Аграрни форум Панчево
подсетили су да је Мини-
старство најпре смањило
субвенционисане површине
ораница са 100 на 20 хекта-
ра, а онда ни за то није ис-
платило обавезних 6.000 ди-
нара по хектару. Уз то су на-
вели да су изостали регреси
за гориво и ђубриво, који за-
једно такође износе 6.000
динара по хектару, као и ре-
грес за осигурање усева, иа-
ко током читаве године про-
тивградна одбрана није уоп-
ште функционисала.

Ова удружења су оценила
да су буџет за 2016. и неки
измењени закони у пољо-
привреди најавили још горе
дане за произвођаче, зато
што су средства за аграр до-
датно умањена, а износ суб-
венција је преполовљен. У
саопштењу је наведено да
„шлаг на торти” предста-
вљају измене Закона о по-
љопривредном земљишту
којима се Влада Србије до-
дворила странцима и дома-
ћим тајкунима тако што им
је дала предност приликом
закупа државних ораница и
могућност да на 30 година
добију трећину тих повр-
шина.

Страну припремиo 

Драган 
Вукашиновић

ЕКОНОМИЈА
Четвртак, 31. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Нелегални 
посредници
угрожавају и купце 
и продавце

У току акција 
контроле свих актера
на тржишту

Криза и недоречени закони,
те неодговарајућа контрола
државних органа доприносе
да тржиште некретнина, на
којем се, упркос беспарици и
паду промета, по дефиницији
обрће велики новац, буде вр-
ло ризично за купце и продав-
це. Тако произлази из онога
што су за „Панчевац” испри-
чали власници неких реги-
строваних агенција за посре-
довање приликом куповине и
продаје кућа, станова и дру-
гих непокретности.

Наши саговорници напо-
мињу да су у овим тешким
условима, када је због беспа-
рице промет замро, принуђе-
ни да се боре на два фронта.
Један им је наметнула држава
строгим прописима, а други
је отворила нелегална конку-
ренција. Прописи који регу-
лишу област посредовања
приликом продаје непокрет-
не имовине налажу легалним
агенцијама да, поред осталих
услова, испуне и оне који се
односе на полагање захтевног
испита за добијање лиценце
за рад агената. Поред тога,
власници агенција морају по-
ложити гаранцију у висини од
око 45.000 евра, која служи за
обештећење оне стране која
би у трансакцији евентуално
била оштећена.

Извори „Панчевца” се жале
на лоше законско решење ко-
је дозвољава да лиценцу доби-
ју и људи који имају само
средњу школу, па чак и да
власник агенције може да се
„провуче” кроз овај пропис
тако што ће наћи некога ко ће
положити испит као наводно
запослени агент, како би
агенција добила дозволу за
рад.

Међутим, такве фирме тр-
жишна инспекција бар може
да контролише. Много већи
проблем су они који се посре-
довањем баве из својих стано-
ва, „на црно”. Такви су у су-
штини опасни по обе стране у
промету, јер купцима и про-
давцима не пружају никакву
правну нити било какву другу
сигурност. Наши саговорници
кажу како се нелојална конку-
ренција бави различитим три-
ковима и преварама да би за-
радила у овим трансакцијама.

Најпре, упркос томе што су
нерегистроване, налазе начин

обећања продавцима и тако
нам отимају клијенте. Ми ка-
сније морамо да тужимо вла-
снике станова да бисмо изву-
кли новац који смо уложили у
оглашавање и наплатили дру-
ге трошкове које имамо. На
крају смо сви на губитку, јер
се дешава да се људи полако-
ме на обећану нереално висо-
ку цену за своју некретнину
да би је после свега продали
испод оне коју је одредило тр-
жиште – испричала је власни-
ца једне познате панчевачке
агенције.

Она је објаснила како то за-
право функционише на при-
меру породице која је умало
„страдала” у једној „црној”
трансакцији.

– Свако би да добије што
више за свој стан, па онда тра-
жи много пара. Ми им дајемо
реалне цене, али нелегална
конкуренција подилази жеља-
ма клијената и тако нам их
отима. Ова породица нам је
испричала да је нелегални по-
средник организовао петоро
лажних купаца који су дола-
зили да виде стан и „слуђива-
ли” власнике једним те истим
примедбама на наводно лош
квалитет некретнине како би

Други саговорник „Панчев-
ца” тврди да у овим трансак-
цијама има и прања пара, ко-
је се изводи тако што нелегал-
ни агент купи некретнину, а
онда је препрода некоме за
много већу суму новца из „цр-
них” токова који се на тај на-
чин легализује.

– Има примера да неки ко-
ји су се раније бавили посре-
довањем сада зидају станове
за тржиште. Одакле им новац
када ми у последње време је-
два успевамо да обезбедимо
месечне плате за скроман жи-
вот? – упитао је овај агент.

Он је резигнирано додао да
су агенције с лиценцом изло-
жене обавезама плаћања по-
реза и такса и свим другим
трошковима, као и да су стал-
но на располагању тржишној
инспекцији за контролу, док
нелојалну конкуренцију такве
ствари не брину.

– Ми контролишемо сву до-
кументацију о пореклу и ле-
галности некретнине, прет-
ходним прометима, па чак и
то да ли је власник платио све
рачуне за комуналије, теле-
фон, струју и остало. У неле-
галном промету нема никакве
правне сигурности, а евенту-

До крова над главом уз много пажње

РИЗИЦИ ПРОМЕТА НЕКРЕТНИНА „НА ЦРНО”

АЛАВОСТ И НЕОПРЕЗ МОГУ МНОГО КОШТАТИ

РАТАРИ НЕЗАДОВОЉНИ ДРЖАВОМ

С лошег на још горе

Несташица гаса, 
редовне поправке 
и хаварија 
пореметиле
производњу

Производња у „ХИП–Азота-
ри” је након квара који је
настао у погону Амонијак
поново започела старт у
среду, 30. децембра. Како
смо сазнали од Ивана Ката-
нића, директора производ-
ње у тој фабрици, најпре је
покренуто постројење Амо-
нијак 3, а планирано је да у
четвртак, 31. децембра, по-
ново крену обе линије Кисе-
лине и Карбамид, док погон
КАН треба да проради првог
дана 2016. године.

Према незваничним ин-
формацијама из предузећа,
застој је настао због хавари-
је на расхладној турбини у
Амонијаку, па је фабрика
минералних ђубрива по тре-
ћи пут ове године морала да
заустави производњу. Гото-
во да би се могло рећи како
је „Азотара” током 2015. ви-
ше стајала него што је ради-

ла. Најпре је на почетку го-
дине отишла у принудни ре-
монт јер је остала без сиро-
вине.

Русија је тада зауставила
испоруку гаса Србији због
неплаћених рачуна, што је
Влада покушала да сакрије
од јавности. Тај проблем је
решен током јануара и гас је
пуштен, али због лошег
старта фабрике план произ-
водње није испуњен, па су
сви радници кажњени са 10
одсто умањења зараде.

Редовни годишњи ремонт
почео је у мају и потрајао је
неколико месеци, а када је
производња покренута, до-
годила се хаварија у Амони-
јаку, те су погони поново за-
устављени, све до послед-
њих дана године на истеку.

Незваничне информације
„Панчевца” говоре да ће
због свега тога бити пробле-
ма са испуњењем уговорних
обавеза, јер је око 25.000 то-
на ђубрива наручено и аван-
сно плаћено, а сада наводно
та количина неће моћи да
буде произведена на време.

Д. В.

ЗАВРШЕН ТРЕЋИ РЕМОНТ „АЗОТАРЕ”

Нови старт 
на крају године

да се оглашавају тако што се
маскирају на различите начи-
не. Ако позовете број телефо-
на из огласа и питате о коме
се ради, добићете одговор да
је реч о некој београдској
агенцији која наводно има
агента у Панчеву. Провером у
АПР-у лако се утврди да таква
агенција не постоји.

– Ради се заправо о Панчев-
цима који су изгубили дозво-
лу за рад, па сад „оперишу” из
својих станова и њих нико не
контролише, за разлику до
нас легалних. Свачим се слу-
же да би дошли до станова.
Убацују у сандучиће огласе да
купују станове, дају нереална

снизили цену. На крају су
продавци били спремни да
пристану на цену која је била
за 10.000 евра нижа од тржи-
шне. Сва срећа да су одустали
од тога и дошли код нас, тако
да су сачували велики новац,
а нелојална конкуренција је
остала без позамашне зараде
– испричала је ова искусна
посредница.

Она је навела још један слу-
чај у коме је посредница од
купца стана тражила додат-
них 5.000 евра за његово ре-
новирање, а онда је само мало
замаскирала неке недостатке
у стану и тако отела муштери-
ји много новца.

ално преварени купци или
продавци своја права тешко и
на суду могу да остваре. При-
том нотари, када оверавају ку-
попродајне уговоре, не дају
никакве гаранције да је ту све
„чисто”. Напротив, они се оба-
везно ограде од трансакција,
јер им закон то дозвољава –
испричао је наш саговорник.

Мирјана Вељовић, шеф од-
сека Одељења за општи над-
зор у Сектору тржишне ин-
спекције Министарства трго-
вине, навела је да је у току
двомесечна акција контроле
легалних и нелегалних по-
средника. Инспектори су овај
посао започели у новембру, а

„Војводина” и 
„Долово” се труде 
да радницима 
обезбеде пензије

Пољопривредна предузећа у
којима је покренут стечај
„Војводина” из Старчева и
„Долово” журе ових дана да
доставе надлежним државним
институцијама сву неопходну
документацију како би радни-
цима био повезан стаж. Рок да
то буде урађено је 31. децем-
бар, али је практично важно
да до краја ове године тај по-
ступак бар уђе у процедуру.

Обе фирме, као и „Семе Та-
миш”, затражиле су током овог
месеца од привредног суда по-
кретање стечајних поступака,

али да то нису урадила њихова
пословодства, такав захтев под-
нео би неко од њихових повери-
лаца. Реално је очекивати да ће
та три предузећа бити продата
из стечаја, јер је било заинтере-
сованих купаца, а према незва-
ничним информацијама који-
ма „Панчевац” располаже, неки
од њих су из Панчева.

Четврто панчевачко пољо-
привредно предузеће о коме
је досад најмање било речи
када се ради о продаји имови-
не је „Омољица”. Оглас којим
су купци позвани да купе не-
што више од 72 одсто акција
те фирме поништен је крајем
августа, због захтева за рести-
туцију неких парцела пољо-
привредног земљишта које је
у поседу предузећа.

Агенција за приватизацију
је саопштила како од Агенци-
је за реституцију није добила
никакав извештај о томе да ли
су ти захтеви решени, односно
да ли и даље постоје сметње за
продају капитала „Омољице”.

Из Агенције за приватиза-
цију су нагласили да 31. де-
цембра истиче законски рок
за продају друштвених пред-
узећа, а како је омољичка
фирма већ прошла кроз по-
ступак приватизације и по-
стала акционарско друштво,
на њу се овај рок не односи.
То значи да ће „Омољица”
наставити да послује без
сметњи. Када питање захтева
за реституцију буде решено,
продајом капитала фирме
бавиће се Министарство при-

вреде, јер ће тај државни ор-
ган преузети послове Аген-
ције за приватизацију када
она буде угашена последњег
дана 2015. године.

„Омољица” нема дугове, па
јој не прети стечај, и једино је
панчевачко пољопривредно
предузеће које из приватиза-
ције није изашло уништено.
Можда због тога што једино
њу нису купили фамозни Мар-
ковићи. Истина, бивши прива-
тизациони власник покушао је
у једном тренутку да отуђи не-
што више од 150 хектара зе-
мље, али је захваљујући брзој
реакцији запослених, Само-
сталних синдиката Панчева,
Агенције и осталих органа у
томе спречен на време, након
чега је завршио у притвору.

ДЕШАВАЊА У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ФИРМАМА

Повезивање стажа

резултати ће бити познати на-
кон 10. јануара. Она је навела
да су досадашњом контролом
утврђене неправилности које
се односе на нерегистрован
рад и оглашавање и друго.
Инспектори су у тим случаје-
вима донели решења о забра-
ни рада или отклањању не-
правилности, а биће поднети
захтеви за покретање прекр-
шајних поступака.

Вељовићева је напоменула
да се контрола нелегалних
агената обавља искључиво по
пријавама. Досад су оне под-
нете у седам градова у Срби-
ји, међу којима није наведе-
но Панчево. Додала је како
није једноставно доказати
нелегалан рад тих људи, јер
се ради о физичким лицима
која се оглашавају у елек-
тронским и штампаним ме-
дијима или су регистрована
за неку другу делатност. Ова
функционерка Министарства
трговине нагласила је да Тр-
жишна инспекција сарађује с
државним органима надле-
жним за спречавање прања
новца и да досад у пословима
посредовања приликом про-
мета некретнина није забеле-
жен такав случај.



На Факултету за економију
и инжењерски менаџмент у
Новом Саду, у периоду од
23. новембра до 14. децем-
бра, за матуранте средњих
школа из Војводине одржа-
но је такмичење „ФИМЕК
награђује знање”.

У конкуренцији 45 школа
из 23 града у Војводини по-
беду је однела екипа Елек-
тротехничке школе „Нико-
ла Тесла” из Панчева.

Матуранти су се током так-
мичења надметали у области-
ма опште културе и инфор-
мисаности, а свака образовна
установа је учествовала са
своја три изабрана ученика.
Такмичарску екипу школе
ЕТШ „Никола Тесла” чинили
су Милош Лабудић, Данило
Јовановић и Милорад Миси-
мовић. Ученицима је ментор
била професорка Ика Бончић
Думитру.

ПОМОЋ АГРАРУ

Соларни панели 
на њивама

Постављене хранилице
и појилице за птице

Чланови Покрета горана и
центра волонтера Панчево
(ПГЦВП) спровели су током
децембра акцију посвећену
заштити птица певачица на
територији града Панчева.
Горани и волонтери су поста-
вили хранилице и појилице за
птице у двориштима основ-
них и средњих школа, као и
на зеленим градским повр-
шинама. У својеврсне птичје
кућице с провидним зидови-
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Наш суграђанин Лука Јови-
чић, ученик Математичке
гимназије, освојио је друго
место са андроид апликаци-
јом „БГБус”, за лакше кре-
тање и сналажење у главном
граду, на овогодишњем „мтс
андроид конкурсу”, који је
компанија „Телеком Срби-
ја” пети пут организовала за
ученике гимназија што раде
по програму намењеном та-
лентима на пољу математи-
ке и информатике.

Ове године је у надметању
за главну награду, а то је по-
сета Светском конгресу мо-

билне телефоније у Барсело-
ни, учествовало чак двадесет
тимова. Вредновани су идеја,
иновативност, комплексност
решења, функционалност и
општи утисак, а додатно је у
обзир узета друштвено одго-
ворна намена апликација.
На конкурсу су учествовале
Математичка гимназија из
Београда, гимназија „Јован
Јовановић Змај” из Новог Са-
да, гимназија „Бољаи” из
Сенте, Прва крагујевачка
гимназија, Ваљевска гимна-
зија и Гимназија „Светозар
Марковић” из Ниша.

Академци добили по
30.000 динара

Град Панчево је прошле неде-
ље наградио са по 30.000 ди-
нара студенте који током сту-
дирања показују висок ниво
знања. Ове године новчано је
награђено 18 академаца који
имају просек преко девет. Тим
поводом градоначелник Пан-
чева Саша Павлов је на при-
годној свечаности у згради ло-
калне самоуправе приликом
уручивања признања панче-
вачким студентима рекао да је
то знак пажње Града Панчева
и похвалио рад Регионалног
центра за таленте „Михајло
Пупин”, који предано ради на
откривању нових вредних
младих људи у нашој средини.

– Ово је један од лепих тре-
нутака за сваког градоначел-
ника. Веома је пријатно у име
грађана доделити награде и

Четвртак, 31. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ

ГРАД УЛАЖЕ У ЗНАЊЕ

шега града. Награда коју Град
додељује за њихове резултате
је скромна. Посебно ми је за-
довољство што је додељујемо у
сарадњи с Регионалним цен-
тром за таленте, јер он има по-
требна предзнања да иденти-
фикује таленат код младих –
рекао је градоначелник.

С друге стране, члан Град-
ског већа за омладину Марко
Радаковић истакао је да ова
награда треба да им буде још
један подстрек да наставе пре-
дано учење и рад. Истакао је
задовољство што наш град на-
лази средства да награди своје
најбоље студенте.

Вреди истаћи да од 2007.
године Панчево и Регионални
центар за таленте „Михајло

Пупин” награђују најбоље
панчевачке студенте. У петак,
25. децембра, групи од преко
200 награђених академаца
придружило се још 18 студе-
ната који остварују висок про-
сек током високообразовног
школовања.

Награђени студенти се слажу
да је велико задовољство то што
је Град приметио да су они уло-
жили велики труд. Jедан од на-
грађених студената, Бојан Вој-
нов, који је након основних сту-
дија ове године уписао мастер-
студије на Пољопривредном
факултету у Новом Саду, рекао
је да му је након ових постди-
пломских студија у плану упи-
сивање докторских студија на
смеру aгрономија и да се нада

усавршавању и специјализаци-
ји у иностранству.

– Чест је случај да млади
људи после завршетка студи-
ја, нажалост, напусте нашу зе-
мљу и велику наду полажем
да се такав тренд више неће
настављати. Сматрам да наша
земља има најлепше небо и да
ту сви некако треба да остане-
мо, да се на неки начин оду-
жимо и својим родитељима,
друштву, како би ова земља
била много лепша и боља –
поручио је Бојан Војнов.

Када је реч о новцу, академ-
ци ће га утрошити на различи-
те начине: неко ће награду упо-
требити за набавку рачунара,
неко за празнично путовање,
неко за опремање атељеа итд.

УСПЕХ МАТУРАНАТА ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

Прваци Војводине

НА „МТС АНДРОИД КОНКУРСУ”

Панчевац освојио
друго место

ма стављена је храна и уз сва-
ку од њих монтирана је поји-
лица.

По две хранилице и појили-
це су добиле основне школе
„Жарко Зрењанин” у Банат-

ском Новом Селу и „Исидора
Секулић” и Средња пољопри-
вредна школа „Јосиф Панчић”.
Постављању су присуствовали
ученици, а волонтери су заин-
тересованим заштитницима

природе давали упутства за да-
ље руковање. Хранилице и по-
јилице се могу видети и у Го-
ранском парку (познатијем
као Дудара) и у Градској шуми,
а постављене су и у два при-
ватна домаћинства. Према
речима организатора, циљ ове
акције је да се помогне малим
птицама станарицама да лак-
ше презиме, јер је, према ре-
чима стручњака, уочено вид-
но смањење њихове бројно-
сти. Нарочито су угрожени
врапци, који у насељеним ме-
стима губе битку за опстанак
с вранама, свракама и голубо-
вима.

Ова активност се спроводи
у склопу реализације пројекта
који је подржао Покрајински
секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту жи-
вотне средине.

Подршка кампањама
„Чепом до осмеха” 
и „Чеп за хендикеп”

Уједињене нације прогласиле
су 2015. годином светлости,
што је нагнало ученике Гим-
назије „Урош Предић” да ис-
користе новогодишње празно-
вање за реализацију ове гло-
балне кампање. Ученичке гру-
пе „Гимзелени” и „Еко-тим”,
заједно са својим професорка-
ма, дошле су на идеју да осли-
кавају старе истрошене сија-
лице. Из тога је проистекла ак-
ција „Ресијај, даруј, обрадуј!”,
која је почела поделом флаје-
ра ученицима и гостима на
свечаној академији поводом
обележавања дана школе. Тра-
јала је до 18. децембра, када су
ученици окитили јелку и опле-
менили школски простор тим

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ГИМНАЗИЈЕ „УРОШ ПРЕДИЋ”

Сијалице као новогодишњи украси

АКТИВНОСТ ПОКРЕТА ГОРАНА ПАНЧЕВО

Врапци губе битку

Отићи или остати, питање је сад

Гимназијалци, припадници
ових двеју еколошких група,
најављују и друге еко-актив-
ности у 2016. години, међу
којима се издвајају акција ко-
ја ће промовисати употребу
школске пресе за пластичну
амбалажу, кампања посвеће-
на прикупљању и сортирању
пластичне и папирне амбала-
же, као и укључивање панче-
вачке гимназије у кампање
прикупљање пластичних че-
пова „Чепом до осмеха” и
„Чеп за хендикеп”. Реч је о
еколошко-хуманитарним ак-
цијама за сакупљање свих вр-
ста пластичних чепова (разне
врсте напитака, разне врсте
кућне хемије итд.) за реци-
клажу, а добијени новац се
користи за набавку ортопед-
ских помагала (инвалидских
колица, ходалица, штака, пе-
лена за одрасле итд.).

занимљивим светлосним укра-
сима. Маштовите и необичне
сијалице дале су новогодишњи
сјај овој угледној панчевачкој
образовној установи. Органи-
затори истичу да ова акција,

поред едукативног карактера,
има и хуманитарни смисао –
ђаци су одабрали по двадесе-
так сијалица и поклонили их
својим другарима који похађа-
ју инклузивно образовање.

Студенте одликује 
све оно што би 
требало да краси 
будућа поколења.

дипломе паметним и таленто-
ваним младим људима. Њих
одликује све оно што би треба-
ло да одликује будућа поколе-
ња, која ће ово друштво учи-
нити бољим и они су будућ-
ност друштва и будућност на-

Покрајински Секретаријат за
за енергетику и минералне
сировине доделио је беспо-
вратна подстицајна средства
за реализацију пројекта ко-
ришћења расположивих хи-
дротермалних ресурса, као и
за израду нових истражно-
-експлоатационих бушотина.
За реализацију пројеката на
нивоу локалних самоуправа
издвојено је десет милиона
динара из покрајинског бу-
џета.

Такође, потписани су уго-
вори о додели бесповратних
подстицајних средстава пред-
ставницима дванаест пољо-
привредних газдинстава за
реализацији пројекта приме-
не соларне енергије у залив-

ним системима, а укупна
вредност додељених сред-
става износи десет милиона
динара.

Представници пољопри-
вредних газдинстава сло-
жили су се да је употреба
соларних панела у системи-
ма за наводњавање изван-
редна помоћ пољопривред-
ницима, јер се у првом ре-
ду, искоришћавањем енер-
гије сунца као обновљивог
извора енергије обезбеђује
континуиран развој биљака,
али и гарантује уштеда, јер
се досадашња употреба фо-
силних горива, која поску-
пљују производњу, замењује
бесплатним и обновљивим
енергентом.



Ојадио „рођени” синдикат?
Баш уочи Тасићевог именова-
ња за директора, средином
прошле године, промењени су
и чланови Управног одбора.
Два тада репрезентативна
синдиката Болнице – АСНС и
„Независност” уложили су
приговор, јер су сматрали да
чланови Управног одбора ни-
су именовани на ваљан начин.
Јавност је била сумњичава
према чињеници што је баш
тада с места повереника бол-
ничког огранка синдиката
АСНС смењен Марко Пејако-
вић. Он је ту сумњичавост „до-
грејао” када је за медије изја-
вио да му је чудновато то што
се његова „напрасна смена”
поклопила са избором новог
менаџмента Болнице.

Годину дана касније мисте-
рија је разрешена, када је бео-
градска централа АСНС-а
Привредном суду у Панчеву
тужила Општу болницу за дуг

од нешто мало преко милион
динара!

– У тужби је наведено да Бол-
ница централи АСНС-а није
правилно уплаћивала синди-
калну чланарину запослених у
Болници, то јест да је уплаћи-
ван мањи проценат од оног који
је утврђен статутом синдиката.
Ми смо у одговору на тужбу на-
вели да смо 24. октобра 2011. од
тадашњег повереника АСНС-а
писменим путем обавештени о
процентима уплате чланарине
централи и да смо се тог доку-
мента придржавали, те да се не
сматрамо кривима – навела је
Јелена Ћирић, начелница Прав-
не службе Опште болнице.

У међувремену се потврди-
ло да је Пејаковића заправо
сменила централа синдиката,
која је чак поднела и кривич-
ну пријаву против њега.

– Централа АСНС-а у Београ-
ду је Основном јавном тужила-

штву 5. септембра 2014. подне-
ла кривичну пријаву против
Марка Пејаковића због кривич-
ног дела преваре, злоупотребе
поверења, злоупотребе положа-
ја одговорног лица, фалсифи-
ковања исправе и проневере.
Тужилаштво је предузело дока-
зне радње и утврђује се постоја-
ње битних елемената кривич-
них дела. Засад су саслушани
осумњичени и испитани сведо-
ци, те је наређено економско-
финансијско вештачење, које
још увек није завршено, тако да
је поступак доказних радњи у
току – потврдила је за „Панче-
вац” Јелена Самуилов, портпа-
рол Основног јавног тужила-
штва.

Занимљиво је да се списак
кривичних дела за која се Пеја-
ковић оптужује поклапа с при-
чом запослених у Служби ра-
чуноводства Болнице да им је
дотични још пре неколико го-

дина доставио обавештење о
промени броја жиро рачуна
централе АСНС-а, са синди-
калним печатом и потписом.
Тек када је стигла тужба против
Болнице за дуг од милион ди-
нара, у рачуноводству су схва-
тили да им је Пејаковић најве-
роватније дао свој лични рачун
на који су несвесно уплаћивали
синдикалне чланарине.

Шта је Пејаковић заправо
урадио са чланаринама својих
колега и за колико је новца
ојадио АСНС, кога је све пре-
варио и шта је фалсификовао,
утврдиће истрага. Чињеница
је да је овај синдикалац, након
што му се локални огранак
угасио, прешао у „Незави-
сност”, где је изгледа добио и
неку функцију. Но његове син-
дикалне активности ће неко
време бити на стендбају буду-
ћи да је он тренутно на поро-
диљском одсуству. Д. К.

Како се „Еуро гарди
груп” играо 
пројектовања

Шта има ново 
на Хируршком

Крај године увек је време за
свођење рачуна, и личних и
пословних. Преиспитујемо
дванаест протеклих месеци и
бележимо плусеве и минусе,
па подвучемо црту да видимо
где смо... Тим стварима се
ових дана баве и у панчевач-
кој Општој болници и заси-
гурно им није нимало лако.

Требало је, наиме, да ово
буде година када ће се у Бол-
ници десити велика и скупа
ствар – реконструкција Ин-
терног одељења, за коју је
Управа за капитална улагања
АП Војводине још крајем

Ако би се новогодишње же-
ље здравствених радника
свеле на неколико речи, оне
би свакако подразумевале
више осмеха и доброг рас-
положења, више умерено-
сти у храни и пићу и више
бриге о сопственом здра-
вљу. Наравно да су жеље до-
бродошле и ништа не ко-
штају, мада, остаје конста-
тација да тешко мењамо ла-
ко стечене навике. Пра-
знични дани су идеално
оправдање да се ко зна који
пут зажмури на вишак ка-
лорија у тањиру.

Често споменемо ниске
температуре или напор као
провоцирајуће факторе ср-
чаног бола и коронарног
синдрома.

Прекомеран унос хране
се обично повезује с тегоба-
ма пробавног тракта, а забо-
равља се ризик по кардио-
васкуларни систем. Штави-
ше, желудачни бол и жучна
колика могу да замаскирају
срчани инфаркт. Мучнина
и повраћање могу нас исто

тако удаљити од тачне ди-
јагнозе. Зато имајмо у виду
вишегодишње факторе ри-
зика, као што су повишене
вредности шећера и масно-
ћа у крви, пушачки стаж,
повишен крвни притисак,
прекомерна телесна тежина
а мањак физичке активно-
сти и, наравно, срчани бол
при напору који нас мора
алармирати да нешто није у
реду с крвним судовима.
После овог озбиљног здрав-
ственог проблема долазе
сви они гастритиси, жучне
колике, диспепсије, мучни-
не и главобоље, који су не-
избежне теме амбулантног
састанка с лекаром.

Алкохол представља опа-
сност сам по себи, а поду-
гачак је списак насилних
радњи, непромишљених
поступака и саобраћајних
прекршаја учињених под
дејством алкохола. Иску-
ство нам говори да ако но-
вогодишња ноћ којим слу-
чајем протекне мирно, пре-
остали дани и ноћи су мно-
го садржајнији по овом пи-
тању. Упозоравамо све уче-
снике у саобраћају на вели-
ку опасност коју доноси
магла. Свака брзина непри-
лагођена отежаним услови-
ма саобраћаја може се за-
вршити с тешким последи-
цама. Управо пре неки дан
интервенисали смо у сао-
браћајној незгоди са двоје
тешко повређених Панче-
ваца због непажње и веома
смањене видљивости на пу-
ту. Последице су могле би-
ти много веће јер се возило
запалило после судара.

Опрезно с празницима!

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ПРЕДСТАВА УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Другачији поглед 
на стварност

ХРОНИКАХРОНИКА8

Позоришни комад „Нова
школа или часови у десет
димензија” премијерно је
одигран у понедељак, 28. де-
цембра, на малој сцени Кул-
турног центра. Пред много-
бројном публиком предста-
вила се глумачка екипа
удружења „На пола пута”,
које се бави побољшањем
квалитета живота особа са
интелектуалним тешкоћа-
ма. У њој су Невена Андре-
јић, Аћим Ристовски, Ивана
Траиловић, Немања Јовић,
Лазар Сретеновић, Јелена
Обрадовић, Ана Влчек, Ми-
лана Кнежевић и Влајко То-
мић. Режију потписује Сте-
ван Бодрожа, а сценарио
Ирина Гилић Жировић.

Незадовољни постојећим
моделима едукације, глум-
ци су, заједно с драматур-
гом, осмислили како школа
заправо треба да изгледа.

– Кроз представу се бори-
мо и нудимо нову визију.
Писању сценарија претходе
радионице у којима се раз-
мењују идеје и прилагођава
текст, како би глумцима ка-
сније, на сцени, било блиско
оно што говоре – објаснила
је Ирина Гилић Жировић.

Стеван Бодрожа је изнео
свој став о важности укљу-
чивања особа са интелекту-
алним тешкоћама у дру-
штво.

– Инклузија није само мр-
тво слово на папиру. Она
подразумева тежњу да се чу-
је и глас особа с менталним
потешкоћама као потпуно
легитиман, да се њихов угао
гледања на стварност препо-
зна и разуме. Могу рећи да
сам много тога научио из
дружења с њима. Оригинал-
но и узбудљиво размишљају
о свету који их окружује,
осетљивији су, имају изван-
редне идеје о томе како тре-
ба да изгледа школа или ка-
ко би требало да изгледају
односи међу људима – навео
је Бодрожа.

„Нова школа или часови у
десет димензија” трећа је
представа у којој глуми еки-
па из удружења „На пола пу-
та”. Основна услуга коју то
удружење пружа је станова-
ње уз подршку за особе са
интелектуалним тешкоћама
из примарних породица, а
организује и низ активности
намењених овој популацији.

М. М.

ТУРБУЛЕНТНА ГОДИНА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

МИЛИОНИ НЕСТАЛИ НА АКУСТИЧНОМ КРОВУ 
Одабрани добављач се уго-

вором обавезао да ће до 18.
децембра 2014. наручиоцу до-
ставити готов пројекат. Читав
посао је вредео око шест ми-
лиона динара, а плаћање је
требало вршити у етапама,
онако како делови документа-
ције пристигну и добију по-
требне сагласности. У почетку
је сарадња између Болнице и
куће „Еуро гарди груп” текла
глатко и прва петина пројек-
та, односно онај део који при-
казује актуелно стање на Ин-
терном, завршена је у року.

Да би одобрила средства за
плаћање тог дела, Управа за
капитална улагања захтевала
је од Болнице да најпре фор-
мира стручну комисију која ће
прегледати пројекат и дати са-
гласност. Како Болница није
имала одговарајући кадар за
то, у помоћ су притекли струч-

ментација садржи огроман
број недопустивих пропуста.
Између осталог, у документи-
ма су били погрешни и разме-
ре и разна мерења, а нека ме-
ста указивала су на то да је
пројекат рађен по принципу
„копи-пејст”, јер смо у тексту
наилазили на делове као што је
„акустични кров Балетске
школе Зрењанин”, док је на на-
црту инсталације за грејање
писало „Општа болница Вр-
бас” – навео је др Небојша Та-
сић.

Низ састанака с пројектан-
тима из „Еуро гардија” није
уродио плодом. Иако им је су-
герисано шта је потребно ис-
правити, све се завршило само
на куповини времена и обећа-
њима да ће то бити и учињено.

– У међувремену се проме-
нио и закон, па је и пројекат
требало ускладити с новим

реконструисано, односно да
ће Покрајина у 2016. години
финансирати тај пројекат.
Стога се може рећи да још
увек није све изгубљено, осим
времена и нерава. На срећу,
Болница је ове године успела
да дође до значајних средста-
ва, којима су унапређене неке
друге области.

– На летошњем конкурсу
Управе за капитална улагања
добили смо око 45 милиона
динара и одлучили смо да уз
помоћ тог новца довршимо
опремање Хируршког сектора.
Купили смо два операциона
стола, два плафонска светла за
операционе сале, апарат за
анестезију, фибер бронхоскоп,
машину за прање оптичких
инструмената, електрохирур-
шки нож и мобилни рендген.
Захваљујући средствима из
Покрајинског секретаријата за

здравство средином јануара
биће поправљен и скенер. Но-
вац који смо добили од локал-
не самоуправе употребили смо
да набавимо нешто опреме и
да поправимо стазе унутрашње
комуникације у кругу Болни-
це. У току је и процес акреди-
тације установе, а у неколико
наврата смо се и кадровски по-
пуњавали – набројао је Тасић.

Он је најавио да ће у првим
месецима 2016. бити рекон-
струисана Пријемна ургентна
служба, а у плану је и поставља-
ње лифта на Грудном. То оде-
љење, као и Неурологија, треба
да буду премештени у део бол-
нице који сада користи Завод за
јавно здравље, након што се та
установа усели у нове простори-
је. Садашње Грудно постаће он-
да Одељење за палијативну не-
гу, док ће се Неурологија пре-
творити у дневну болницу Он-
кологије и служиће за давање
хемиотерапије. Д. Кожан

2013. године издвојила чак
десет милиона евра. Међу-
тим, због потпуно неочекива-
них околности, сан о новом
Интерном распршио се летос
као балон од сапунице.

Обећавајући почетак
Наиме, да би новац из Покра-
јине био уплаћен Болници,
требало је најпре припремити
пројекат. Тендер за избор про-
јектанта расписала је, 2014.
године, специјално за то
оформљена комисија сачиње-
на од људи из Панчева и Новог
Сада. Новосадски чланови ин-
систирали су на томе да један
од критеријума буде да се за
овај посао могу пријавити је-
дино куће које су већ пројекто-
вале неки сличан објекат. Слу-
чајно или намерно, на конкур-
су је победила баш фирма из
Новог Сада – „Еуро гарди
груп”, коју је препоручило то
што је, између осталог, пројек-
товала болницу у Врбасу.

њаци из Дирекције за изград-
њу и уређење Панчева, који
нису имали замерки и Болни-
ца је добављачу исплатила око
1.150.000 динара. Но после
тог момента све креће по злу.

„Копи-пејст” заплет
У јуну прошле године дошло
је и до промене на челу Бол-
нице, те је старог директора
др Милана Милића заменио
данас актуелни – др Небојша
Тасић, који вероватно није ни
сањао какав ће га врућ кром-
пир сачекати. Пројектанти
18. децембра 2014. достављају
већи део документације, али
не све, уз обећање да ће уско-
ро стићи остатак. Управа по-
ново тражи сагласност бол-
ничке комисије, која овог пу-
та у пројектној документаци-
ји проналази низ неправилно-
сти и недостатака.

– Сагласност стручне коми-
сије никад није стигла, јер се
испоставило да техничка доку-

прописима. Међутим, доба-
вљач нас је условио тиме да не-
ће вршити измене док му не
буде плаћено око 3,5 милиона
динара за документацију коју
је доставио. Наравно, није би-
ло правног основа да платимо
за инвалидан пројекат и „Еуро
гарди” нас је тужио. Уследила
је противтужба, аргументована
вештачењем троје судских ве-
штака из области архитектуре.
Пре тога је и техничка контро-
ла одбацила пројекат. Прво ро-
чиште је одржано пре неколи-
ко дана и уверени смо да ћемо
овај спор добити. Но то нам не
значи ништа, јер је Управа ле-
тос морала да повуче 10 мили-
она евра предвиђених за Ин-
терно и да их ребалансом пре-
усмери у друге сврхе – рекао је
Тасић с резигнацијом.

Није све тако црно
Но директор Болнице има
чврста уверења Управе да ће
Интерно одељење ипак бити

ХИРУРГИЈА ИНТЕРНО

Има наде да ће Интерно одељење бити 
реконструисано догодине.

Др Небојша Тасић, 
директор Опште болнице

Четвртак, 31. децембар 2015.
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У Панчеву је 23. децембра
потписан уговор о промени
власништва над 89 ари град-

ског грађевинског земљишта
које је на аукцији одржаној
19. новембра купила немачка
компанија „Лидл”.

Тај документ су потписали
градоначелник Саша Павлов
и представници „Лидла” за
Србију. Након тога више нема
никаквих законских препрека
да тај познати трговачки ла-

нац започне припреме за до-
лазак у наш град.

Подсећамо, продајни објекат
„Лидла” треба да буде изграђен
преко пута стамбених зграда у
насељу Котеж 1, близу кружног
тока између Улице Моше Пија-
де и Војвођанског булевара.

„Лидл” је до сада на лици-
тацијама купио грађевинско

земљиште у Београду, Смеде-
реву, Ваљеву, Суботици, Ни-
шу, Зрењанину, Новом Саду и
Панчеву. Челници те компа-
није, која је позната по стал-
ном снижењу својих цена у
односу на конкуренцију, наја-
вили су да ће идуће године по-
чети њено озбиљније позици-
онирање на српском тржишту.

Саобраћајница дуга 21 кило-
метар која је свечано отворе-
на у недељу и води од пута
Панчево–Београд до Моста
Михајла Пупина не само да
ће омогућити бржи долазак
до њега и измештање терет-
ног саобраћаја из центра
главног града већ ће много
значити и нама Панчевцима.

За разлику од раније, када
је возачима из нашег Града
требало најмање сат времена
да стигну до Земуна и аеро-
дрома или да изађу на ауто-
-пут за Нови Сад, сада ће им
за то бити потребно највише
двадесетак минута.

Према оценама саобра-
ћајних стручњака, након за-
вршетка ове саобраћајнице
повезани су путни правци
од Београда ка Шиду, Хор-
гошу, Зрењанину и Вршцу,
па се очекује знатно повећа-
ње саобраћаја преко Пупи-
новог моста.

На новој саобраћајници,
која повезује панчевачки и
зрењанински пут, урађено је

шест асфалтних трака и два
моста: један преко пруге,
дужине 544 метра, и други
преко канала Себеш, који је
дугачак 120 метара.

Подсећамо, мост изме-
ђу Земуна и Борче отво-
рен је за саобраћај у де-
цембру прошле године, а
деоница приступног пута
од зрењанинског до ов-
чанског пута у октобру
2015. Главни извођач ра-
дова била је кинеска ком-
панија CRBC, а подизво-
ђач домаћа фирма „МБА
Ратко Митровић – ниско-
градња”, која је била анга-

жована на изградњи при-
ступних саобраћајница.

Градња Моста Михајла
Пупина, који је дугачак 1,5
километара, почела је окто-
бра 2011. године, а он је
отворен за саобраћај три го-
дине касније. Укупна вред-
ност радова на њему и на
приступним саобраћајница-
ма износи 260 милиона до-
лара.

Израелска фирма „Smart
LED” заинтересована је да
идуће године у Панчеву отво-
ри фабрику за производњу
најсавременије LED уличне
расвете и запосли овдашње
раднике.

Представници те фирме су
у четвртак, 24. децембра, у
пратњи градоначелника Саше
Павлова и директорке Дирек-
ције за изградњу и уређење
града Маје Витман, у Улици
Максима Горког пустили у
рад десет сијалица LED улич-
не расвете да би показали ка-
ко раде, а када су објаснили
које су њихове могућности,
одушевили су домаћине.

Ново осветљење, које је по-
стављено на почетку улице (из
правца центра града), не само
да је природније од старе
уличне расвете него је зани-
мљиво и то да се пали и гаси
аутоматизовано, сателитским
сигналом који се преноси у
реалном времену, интерне-
том, до „срца” система који се
налази у Израелу.

Такође, постоји могућност
да се осветљење појачава или
смањује, а то се може радити
преко лаптопа или мобилног
телефона уз помоћ посебне
апликације. На промоцији
најновије уличне расвете го-
сти из Израела су рекли и да
она ради нормално без обзира
на маглу, јаку кишу, грмљави-
ну, муње и друге неповољне
временске прилике. Говорећи
о предностима LED уличне
расвете, рекли су да су свака-

ко најважније уштеде у потро-
шњи електричне енергије, јер
су огромне. Вреди истаћи и то
да су представници фирме из
Израела практично поклони-
ли LED сијалице нашем граду,
јер за њихово постављање ни-
су тражили паре.

Градоначелник Панчева Са-
ша Павлов изјавио је да је по-
стављање LED расвете у Улици
Максима Горког пилот-проје-
кат и први резултат сарадње са
израелском компанијом, коју

је успоставио пре три месеца,
када је ступио на дужност гра-
доначелника. Према његовим
речима, улично осветљење ко-
је прави та компанија је нај-
модерније у Европи, а постоје
велике шансе да се њена са-
радња с Панчевом настави јер
је почело да ради представни-
штво за Балкан.

Директорка Дирекције за
изградњу и уређење града
Маја Витман рекла је да је то
јавно предузеће обезбедило
техничку подршку за поста-
вљање нове уличне расвете, а
да су у томе учествовали и
електроинжењери који раде у
Дирекцији. Према њеним ре-
чима, занимљиво је и то што
су представници израелске
фирме успоставили сарадњу
са Електротехничком шко-
лом из Панчева. Као резултат
тога инсталиране су две ка-
мере за надзор на згради
Електротехничке школе, које
снимају део Улице Максима
Горког и простор око школ-
ске зграде.

9ХРОНИКА

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта сте
све спремни да учините да
бисте стигли до правог одго-
вора. „Панчевац” и издавач-
ка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по је-
дан примерак књиге „Неду-
жни кривци” Валентена Му-
соа за два наша читаоца или
читатељке који су најкреа-
тивније одговорили на то
питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Да бих стигао до правог
одговора, прво би требало
да поставим права питања.”
062/2137...

„Пробудити у себи и анђе-
ла и ђавола.” 062/8480...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање где је најсигурније
држати кључ тајне. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Девети живот Луја
Дракса” Лиз Џенсен.

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

„Најсигурније место за
кључ тајне је мој празан
новчаник.” 062/9749...

„Кључ тајне је најбоље
сакрити у џеп просечног
грађанина Србије. Сви зна-
ју да тамо нема ништа.”
064/3198...

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

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

Градска управа треба
да помогне „Зоохигијени”.

Милица Јовановић,
директорка ЈКП-а „Хигијена”

МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ, ДИРЕКТОРКА ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

НОВА ДЕПОНИJА ВЕЛИКA ОЛАКШИЦА
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Коначан завршетак
комуналне 
инвестиције 
растерећење за све

Грађани све више
прихватају 
рециклажу

Побољшана наплата
паркирања 

У години која је при крају нај-
важнији догађај за запослене у
ЈКП „Хигијени” био је отвара-
ње нове депоније. После више

– Наставићемо да, у сарад-
њи с Дирекцијом за изградњу
и уређење града, уређујемо
места на којима се налазе
контејнери и да отварамо
тзв. зелена острва за одлага-
ње разних врста отпада. Ин-
тензивираћемо маркетин-
шке активности ради што бо-
ље обавештености јавности и

правовремене едукације гра-
ђана у вези са одлагањем и
селектовањем отпада. Да би
се тај процес одвијао што бо-
ље, планирамо и да успоста-
вимо сарадњу са скупштина-
ма станара у зградама. Хоће-
мо да их подстакнемо да
прикупљају отпад који може
да иде у рециклажу и да га
разврставају, а потом преда-
ју нама. За то ће добијати но-
вац који ће моћи да троше за
кречење улаза, плаћање за-
једничког светла итд. У сле-
дећој години ћемо наставити
набавку нових контејнера, а
ући ћемо и у процес набавки
канти за домаћинства креди-
тирањем. То ће бити много
повољније за грађане, јер ће
моћи да их плате на рате, пу-
тем наших месечних при-
знаница. У идућој години ће-
мо наставити да конкурише-
мо за новац из одређених
фондова и да улажемо у нову
депонију, Центар за реци-
клажу и у наше друге радне
јединице.

••  ННаа  шшттаа  ссуу  ссее  ннаајјввиишшее  оодд--
ннооссииллее  ппррииттуужжббее  ггрраађђааннаа  ттоо--
ккоомм  ооввее  ггооддииннее??

– Они су се највише жали-
ли на псе луталице, њихове
уједе или њихово присуство.
Наша радна јединица „Зоохи-
гијена” располаже опремом и
стручним кадром и запосле-
ни у њој су реаговали на све
пријаве. Због непознавања за-
кона грађани понекад сву од-
говорност неосновано припи-
сују њима. Важно је рећи да
када је реч о „Зоохигијени”,
наше јавно комунално преду-
зеће је много тога урадило у
2015. години, али тај сегмент
нашег пословања и та делат-
ност не зависе само од нас.
Решавање одређених пробле-
ма зависи и од сарадње с на-
шим оснивачем – Градском
управом.

дакле, о великој количини ам-
балажног отпада који није за-
вршио на депонији. Од тога је
„Хигијена” имала огромну
новчану корист, а тиме и гра-
ђани, јер смо набавили контеј-
нере за четири и по милиона
динара а да нисмо тражили
новац за то из градског буџета.
С обзиром на то да у Панчеву

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Кључ је тамо где је
празно

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ШАНСА ЗА ЗНАЧАЈАН ПОСАО

Израелска фирма отвара фабрику?

Призор с нове депоније

ПОСЛЕ ОТВАРАЊА НОВЕ ПРИСТУПНЕ 

САОБРАЋАЈНИЦЕ

До аеродрома 
за пола сатаППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ЧЧииммее  ссттее  јјоошш

ббииллии  ззааддооввоољљннии  уу  ппрроошшллоојј  ггоо--
ддииннии??

ММ..  ЈЈООВВААННООВВИИЋђ :: Између
осталог, радом Центра за саку-
пљање и разврставање реци-
клабилних материјала, који је
отворен 2014. Бележимо ста-
лан раст прикупљеног папира,
картона, конзерви и другог от-
пада који може да се обрађује
ради процеса рециклаже. Са-
мо за годину дана, током 2015,
сакупљено је приближно 1.200
тона стакла и 300 тона ПЕТ
амбалаже. Мање су, али тако-
ђе задовољавајуће количине
лименки, најлона и других се-
кундарних сировина. Реч је,

недостаје много контејнера,
добра је вест да ћемо ових да-
на добити двеста нових, које
смо купили захваљујући раду
Центра за сакупљање и развр-
ставање рециклабилних мате-
ријала, односно уштедама које
су постигнуте његовим посло-
вањем. Задовољни смо и због
тога што је побољшана напла-
та паркинга. То није резултат
само нашег рада, већ и анга-
жовања Пореске управе, јер се
новац који се прикупља од
паркирања третира као јавни
приход и прослеђује у буџет
Града.

••  ШШттаа  ћђее  ббииттии  ппррииооррииттееттии
„„ХХииггиијјееннее””  уу  ииддуућђоојј  ггооддииннии??

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

Земљиште на Котежу продато „Лидлу”

И У ОВОЈ НОВОГОДИШЊОЈ НОЋИ

АТП вози за Београд
АТП је и ове године обезбе-
дио додатне поласке аутобу-
са с главне станице за оне
који пожеле да дочекају но-
ву годину у Београду. По-
следњи редован термин по-
ласка из Панчева је у 23.15,
а након тога аутобуси ће
превозити путнике до глав-
ног града у 00.30, 01.30,
02.30 и 03.30.

Аутобуси АТП-а из Бео-
града ће саобраћати с „Ла-
стине” станице у 01.00,
02.00, 03.00 и 04.00 сата.

АТП је саопштио и да ће
током празничних дана 1, 2,

3. и 7. јануара важити ред
вожње за недељу, што значи
да ће број полазака аутобуса
бити мањи од уобичајеног.

од двадесет година, колико су
трајали радови на њеној из-
градњи, стекли су се услови да
се отпад одлаже на најсавреме-
нији начин, као и да се конач-
но растерете стара депонија и
наши суграђани који живе бли-
зу ње. То је био један од повода
за интервју с директорком „Хи-
гијене” Милицом Јовановић.



Приоритет чланова Удружења
за заштиту Надела у идућој
години биће борба за заврше-
так изградње канализације на
Новосељанском путу и у дело-
вима Скадарске, Власинске, и
Шарпланинске улице.

Поред тога, инсистираће се
на решењу проблема који по-
стоје због загађења канала
„Панчевачки 33” и канала АТП-
а у Скадарској улици. Ово је ис-
такнуто на свечаном састанку
Удружења за заштиту Надела
који је одржан ових дана у ре-
сторану „Давид” на Миси.

Том скупу су присуствовали
градоначелник Саша Павлов,
директорка Дирекције за из-
градњу и уређење града Маја

Витман, посланик у Покра-
јинској скупштини Јован Ла-
заров, представници „Водово-
да”, „Хигијене”, градских ин-
спекцијских служби, Секрета-
ријата за заштиту животне
средине, привредници који су
допринели стварању удруже-
ња и многи други.

У првом делу састанка гово-
рили су досадашњи председ-
ници Удружења, а онда је Сто-
јан Томић, садашњи челник,
навео послове који још увек
нису урађени. Он је захвалио
Дирекцији за изградњу и уре-
ђење града на томе што су
потпуно реконструисане Кај-
макчаланска и Пелистерска
улица.

Градоначелник Саша Па-
влов је том приликом истакао
да је започета израда пројека-
та за завршетак канализације
на Новосељанском путу и у
Скадарској улици, и најавио
да ће пешачка стаза у њој нај-
вероватније бити урађена иду-
ће године.

– У идућој години ћемо се
највише ангажовати на реша-
вању проблема у вези с кана-
лима. Наш циљ је да се зауста-
ви њихово загађивање, а са-
мим тим и загађивање реке
Надел, зато што она треба да
постане регионални заливни
систем који ће бити спојен с
Тамишем из правца Јабуке.
Међутим, од тога неће бити

ништа уколико се не заустави
загађивање – рекао је пред-
седник Удружења за заштиту
Надела Стојан Томић.

Он је додао да очекује да
ће то удружење имати неупо-
редиво боље услове за рад на-
кон пресељења у нове про-
сторије.

На крају скупштине чла-
нови Књижевног клуба „Про-
та Васа Живковић” приреди-
ли су краћи културни про-
грам. 

Познати панчевачки адвокат
Петар Јојић је поводом писања
листа „Данас” да ће он и још
двоје високих функционера
Српске радикалне странке за-
једно с Војиславом Шешељем
на пролеће бити изручени у
Хаг изјавио да не признаје та-
мошњи суд и да не сматра да је
на било који начин прекршио
закон. Он је још једном неги-
рао оптужбе из Хага да је уце-
њивао сведоке, да им је претио
и да је на недозвољен начин
хтео да им изнуди изјаве.

Јојић је истакао да је очи-
гледно да је најновији улти-
матум нашој држави из Ха-
шког трибунала мотивисан
жељом челника тог суда да он
продужи рад и добије још нов-
ца од оних који га финансира-
ју, јер је до сада кроз његове
рачуне прошло више од две
милијарде долара.

– Никакве судове осим суда
српског народа не признајем,
јер се ради о лажним опту-
жбама из једног од светских
центара моћи уз помоћ не-
пријатеља српског народа.
Нећу се никада добровољно
предати Хашком трибуналу,
јер је то такозвани и нелегал-
ни суд – додао је Јојић.

Он је рекао да се до сада у
пракси Хашког трибунала ви-

ше пута показало да су на ме-
ти тог суда углавном били
Срби. За разлику од оптуже-
ника других националности
којима је суђено, они су доби-
јали драконске казне, а мно-
ги од њих нису ни дочекали
крај судских процеса јер су
умрли.

Према Јојићевим речима,
главни тужилац Хашког три-
бунала Серж Брамерц до сада
је поднео највише тајних оп-

тужница против Срба и био је
најстрожи према њима. С дру-
ге стране, више пута је пока-
зао благост и попустљивост
према Хрватима, Албанцима
и Муслиманима.

– Хашки трибунал је поли-
тичка творевина Америке и
НАТО-а. То је суд који на бру-
талан начин угрожава правду
и не примењује међународно
кривично право. Та наказна
правосудна институција своје

пресуде заснива на исказима
лажних сведока и на фалси-
фикованим документима. То
је суд који не штити сведоке,
што се најбоље показало то-
ком суђења Рамушу Харади-
нају, и суд који не поштује
право на суђење у разумном
року, што се видело током
судског процеса против Воји-
слава Шешеља. За дванаест
година нити су му изрекли
пресуду, нити су доказали
кривицу. Да су постојали до-
кази о њој, осудили би га за
једно преподне – додао је Јо-
јић.

Он је додао да је за сваку
осуду то што Хашки трибунал
још увек захтева од Србије да
му испоручује своје државља-
не, а никада нису одговарали
лидери чланица НАТО-а који
су криви за бомбардовање на-
ше државе 1999. године.

Јојић је скренуо пажњу на
то да међународна заједница
још увек врши притиске на
Србију да сарађује с Хашким
трибуналом, а Америка нема
никакву обавезу да испоручује
своје војнике и официре који
крше међународно право,
убијају невине људе и чине
ратне злочине.

Страну припремио
Михајло

Глигорић

Четвртак, 31. децембар 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

10 ХРОНИКА

У ПОЛИЦИЈСКОЈ АКЦИЈИ ИЗВЕДЕНОЈ ШИРОМ СРБИЈЕ

ПОНОВО ХАПШЕЊА ЗБОГ „АЗОТАРЕ”
Поново сумње у
малверзације у овој
фабрици

Двојица ухапшених
већ су били у
притвору

Међу 80 особа ухапшених про-
шле суботе због сумње да су
махинацијама оштетиле др-
жаву и фирме којима су упра-
вљале за вишемилионске суме
новца, јесу и М. Г., бивши за-
меник одговорног лица „ХИП–
Азотаре” Панчево, и В. К., ру-
ководилац у том предузећу.
Кривичном пријавом која је
поднета против њих двојице
биће обухваћен и Р. В., при-
времени заступник капитала
„ХИП–Азотаре”, који се нала-
зи на издржавању затворске
казне.

Како пише у саопштењу Ми-
нистарства унутрашњих посло-
ва, постоје основи сумње да су
они привредним друштвима
„Makota” из Новог Сада, „Agrar
plus” из Ђурђева и „Tantrade”
из Београда незаконито прода-
вали вештачко ђубриво и да су
на тај начин оштетили „Азота-
ру” за 193.847.023,22 динара.

Ово није једино хапшење
због сумње да је било проневе-

ра и малверзација у тој фабри-
ци. Крајем априла 2012. годи-
не ухапшени су Душан Ступар,
бивши начелник београдског
Центра државне безбедности, а
потом и директор фирме
„Универзал холдинг”, која је
заједно с још две литванске
фирме купила „Азотару” 2006.
године.

Уместо да од те фабрике
направе регионалног лидера,
како су обећавали, Ступар и
власници тих литванских
фирми су без дозволе Агенци-
је за приватизацију продали
„Азотарин” погон Карбамид 2
и преселили машине у Русију.
Поред Ступара, тада је приве-
дено још седам лица.

Новембра 2012. године по-
лиција је ухапсила осам особа
које су осумњичене да су не-
законитом продајом вештач-
ког ђубрива оштетиле држав-
ни буџет за око 184 милиона
динара. Међу њима су били
Саша Драгин, бивши мини-
стар пољопривреде, и Звони-
мир Никезић, власник кон-
султантске куће „CES Mekon”.

Почетком јуна 2013. године
полиција је привела десет ли-
ца због постојања основа сум-
ње да су починила злоупотре-
бе приликом продаје регреси-
раног и нерегресираног ђу-
брива.

Међу ухапшенима су тада
такође били Р. В., В. К. и М.
Г., што значи да су за две го-
дине лишени слободе два пу-
та. Лисице су им стављене на
руке зато што је полиција по-
сумњала да су омогућили вла-
сницима приватних фирми да
купе скоро 17.000 тона регре-
сираног ђубрива по цени која
је била нижа од стварне за
141.610.000 динара.

Малверзацијама у послова-
њу „Азотаре” дуже време су се
бавили аутори емисије „Ин-
сајдер”. Бројни докази до ко-
јих су они дошли показују да
је списак одговорних за про-
блеме у тој фабрици много ве-
ћи од броја ухапшених.

Добро да ова фабрика уопште постоји колико је „пељешена”

АДВОКАТ ПЕТАР ЈОЈИЋ

Нећу се предати Хашком трибуналу

СВЕЧАНОСТ У СЕДИШТУ 

ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

Награђени најбољи
полицајци

УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ НАДЕЛА

Прослављена десетогодишњица рада

Кристијан Јeпурe, полица-
јац који ради у Полицијској
станици „Север”, и његов
колега Мирко Ракић из По-
лицијске станице „Југ” до-
били су награде за најбоље
полицајце у новембру на
свечаности која је одржана
24. децембра у седишту Ју-
жнобанатског округа. При-
знања су им доделили гра-
доначелник Панчева Саша

Павлов и начелник Јужно-
банатског округа Зоран Та-
сић.

Комисија састављена од
највиших старешина у По-
лицијској управи Панчево
предложила их је за награде
због тога што су постигли
најбоље резултате у нашем
граду и на територији ју-
жног Баната у откривању
починилаца разбојништава
и крађа, чиме су допринели
већој безбедности грађана.

– Признање које сам до-
био ми је велики подстрек
за даљи рад и трудићу се да
будем још бољи. Хтео бих да
захвалим и мојим колегама
с којима радим, јер су и они
допринели да будем награ-
ђен. Надам се да ће следећи
пут неко од њих доћи на ред
– изјавио је Мирко Ракић.

Његов колега Јепуре је
рекао да је полицијски по-
сао тежак и одговоран, али

да га обавља максимално
савесно и пожртвовано. До-
дао је да му је драго што су
то приметиле његове старе-
шине.

Зоран Тасић, начелник
Јужнобанатског округа и
иницијатор награђивања
најбољих полицајаца, рекао
је да је то покренуто с ци-
љем да се припадници
МУП-а мотивишу да што

боље обављају свој посао.
Додао је да је њихов поло-
жај тежак и да се највише
новца који добијају од др-
жаве троши на плате, а ма-
ли део за техничко опрема-
ње.

Саша Павлов, градона-
челник Панчева, изјавио је
да ће се и у идућој години
наставити награђивање по-
лицајаца који постижу нај-
боље резултате.

– Ми сваког месеца на-
градимо двојицу, али при-
знања која они добију у
ствари заслужују сви у њи-
ховим колективима, јер је
полицијски посао такав да
се ради тимски – додао је
он.

Павлов је рекао да је до-
бро што Град Панчево и Ју-
жнобанатски округ добро
сарађују с Полицијском
управом јер највећу корист
од тога имају грађани.

Прошле суботе, 26. децем-
бра, нешто пре 18 сати, на
раскрсници Панчево–Јабу-
ка–Качарево дошло је до су-
дара камиона и путничког
возила у коме су повређене
три особе – потврдио је за

„Панчевац” доктор Миро-
слав Тепшић, начелник Слу-
жбе хитне медицинске по-
моћи.

Најтеже повреде је претр-
пела М. В. (1971), која се
налазила иза сувозача у пут-
ничком возилу. Она је задо-
била прелом бутне кости,

прелом потколенице на
другој нози и повреду главе.
Њен супруг Д. В. (1961) у
тренутку удеса био је на ме-
сту сувозача у аутомобилу, а
екипи Хитне помоћи пожа-
лио се на јак бол у кичми.

Брачни пар је упућен у Ур-
гентни центар у Београду на
даље лечење.

Возач аутомобила имао је
крварење из носа, најверо-
ватније због ударца у том
пределу, а возач камиона
није претрпео повреде. Сви
повређени су из Панчева.

УДЕС НА ПУТУ ЗА КАЧАРЕВО

Повређене три особе



Покушаћемо да доведемо гинеколога 
и у Брестовац.

Др Слободан Овука,
директор Дома здравља

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц::  По на-
логу Месне заједнице, рад-
ници ЈКП-а „Комбрест” на-
сипају ризлом Улицу војводе
Степе, што су већ учинили у
Улици Соње Маринковић, на
прилазу ромском насељу, где
је ископан и канал за усмера-
вање атмосферских вода.
Двадесет једна новорођена
беба добила је пакетић у не-
дељу, 27. децембра, у просто-
ријама Месне заједнице.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Месна
заједница спровела је јавну
набавку за завршетак уре-
ђења пијаце, а радови ће
почети чим се створе вре-
менски услови. Годишњи
концерт свих удружења
приређен је у недељу, 27.
децембра, у локалној спорт-
ској хали. Свечана седница
месне скупштине одржана
је у уторак, 29. децембра.

ДДооллооввоо:: Приредба за децу,
учеснике у радионицама и
дружионицама, одржана је у
недељу, 27. децембра, у До-
му културе, где је КУД „Ба-
натски вез” у уторак, 29. де-
цембра, направио журку за
најмлађе фолклораше. Први
пут на дан Божића биће
приређено ломљење чесни-
це у оба православна храма.

ГГллооггооњњ:: Почели су радови на
изградњи еко-чесме. Дом
културе је организовао ма-
скенбал за чланове фолклор-
не секције у понедељак, 28.
децембра, у својим просто-
ријама , у којем је два дана ка-
сније изведена дечја предста-
ва „Новогодишња чаролија”.

ИИввааннооввоо:: Школа је за уче-
нике нижих разреда и заба-
вишта у четвртак, 24. де-
цембра, приредила нового-
дишњу приредбу с поделом
пакетића, а наредног дана
исто је учинила Месна за-
једница, али за сву ивано-
вачку децу. МКУД „Боназ
Шандор” ће, у сарадњи с
Домом културе, организо-
вати дочек нове године.

ЈЈааббууккаа:: Обављено је измуља-
вање кишних канала у улица-
ма Ослобођења и Гоце Делче-
ва. Захваљујући новцу прику-
пљеном на фудбалском тур-

ниру у уторак, 29. децембра,
Деда Мраз је новогодишњим
пакетићима обрадовао мали-
шане из обданишта, а том
приликом је позориштанце
„Мали принц” извело при-
годну представу. Винарија
„Филиповски” освојила је
прво место на покрајинском
такмичењу за десертно вино
у недељу, 27. децембра, на
манифестацији „Новогоди-
шњи вински дивани” у Ор-
ловату.

ККааччааррееввоо:: Новогодишњи кон-
церт под називом „Таленти
за вас”, уз учешће ђака
основне школе, приређен је у
недељу, 27. децембра, у Дому
омладине. Свечана седница
месне скупштине одржана је
у уторак, 29. децембра.

ООммоољљииццаа::  Запослени у За-
воду за заштиту споменика
и градском Секретаријату за
заштиту животне средине
презентовали су Студију за-
штите споменика природе
„Стабло црвенолисне букве
у Омољици” у понедељак,

28. децембра, у просторија-
ма Месне заједнице. У орга-
низацији те институције у
четвртак, 31. децембра, од
12 сати, испред платоа До-
ма културе у Омољици биће
одржана дечја журка с поде-
лом пакетића и слаткиша.

ССттааррччееввоо:: Омладина Стар-
чева и Удружење спортиста
„Српска Спарта” у недељу,
27. децембра, делили су па-
кетиће деци незапослених
родитеља. Истог дана је
одржан једанаести Мемо-
ријал „Ивица Прањић”, уз
учешће педесетак извиђача.
Завршена је једна дечја ра-
дионица за израду нового-
дишњих украса. Књижевно
вече посвећено роману
„Дивизија ’Принц Еуген’”
историчара Срђана Божо-
вића приређено је у уторак,
29. децембра, у ККК-у.

Новогодишњи концерт уче-
ника ОШ „Жарко Зрења-
нин” из Качарева који поха-
ђају музичку школу, под на-
зивом „Таленти за вас”,
одржан је у недељу, 27. де-
цембра, у сали Дома омла-
дине, а организовали су га
Дом културе и поменута
образовна установа.

Том приликом је у дваде-
сет тачака наступило ше-
снаест извођача. Последњу
нумеру, коју су, под вођ-
ством професорке Биљане
Крстевски, заједно извели
сви учесници, присутни су

испратили аплаузом у рит-
му до последњег такта.

Било је очигледно да су
концертом били задовољни
извођачи, а поготово публи-
ка, која је младе музичаре
често прекидала како би их
наградила овацијама. Та-
лентовани мали Качаревци
обећали су да ће идућег пу-
та бити још квалитетнији.
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Комплетирани 
радови на 
качаревачкој згради

Фокус на Долову

Када је реч о стању здравстве-
них амбуланти у селима у од-
лазећој години, може се рећи
да је све било под контролом.
Штавише, забележена су и не-
ка већа улагања, попут недав-
но завршене реконструкције
качаревачке зграде.

Још само под...
Директор Дома здравља др
Слободан Овука наводи да је
Град, преко Дирекције за из-
градњу и уређење Панчева, у
ту капиталну инвестицију
уложио близу тринаест мили-
она динара.

– Сви важнији радови на
адаптацији качаревачке амбу-
ланте су окончани – од водо-
вода, канализације и керами-
ке до молераја, столарије, са-
нитарија... Једном речју, ура-
ђено је све оно што је било из-
водљиво. Једино није поста-
вљен нов под, и то зато што је
влажност подлоге још увек из-
над максимално дозвољених
два одсто, на шта се не може
утицати будући да све зависи
од временских (не)прилика.
Ипак, очекујем да ће ускоро и
то доћи на своје место, чиме

ћемо комплетирати адаптаци-
ју објекта површине преко
шестсто квадрата – најавио је
др Слободан Овука.

Он је додао да је протекле
године поправљено грејање, а
остаје израда противпожар-
ног елабората, односно поста-
вљање хидранта. Сам процес у
време рада амбуланте одвијао
се несметано, пре свега захва-
љујући разумевању Месне за-
једнице, која је била преду-

сретљива и уступила просто-
рије.

Без шерпи и лонаца
Први човек панчевачке здрав-
ствене установе најавио је и
планове за предстојећи период.

– За наредну годину је пред-
виђена друга фаза радова на
реконструкцији доловачке
амбуланте, будући да је то
објекат који је у далеко најло-
шијем стању. У овој сезони ус-
пели смо коначно да заустави-
мо пропадање објекта; урађе-
на је санација крова, чиме смо
зауставили даља прокишњава-
ња, па након дужег времена
више не морамо да подмеће-
мо шерпе и лонце. Прекинута
је девастација објекта, а током
наредне године, слично као у
Качареву, прећи ћемо на фи-
није радове. У плану је и по-
правка крова глогоњске амбу-
ланте, који приликом прет-
ходне адаптације није урађен
квалитетно, па песак с тавана
цури кроз греде. Стога је нео-
пходна комплетна санација
кровишта, за шта је у град-
ском буџету припремљено око
милион и двеста хиљада дина-
ра. И новосељанску амбуланту
чека сређивање: од кречења до

постављања санитарија – наја-
вио је директор Дома здравља.

На тај начин је за ове три и
по године затворен круг ре-
конструкција најугроженијих
објеката, па ће сви они ускоро
бити достојни 21. века.

Недостатак кадра
Иако је у плану била купови-
на возила за све амбуланте,
због рестриктивнијег буџета
од тога ће се одустати.

– Зато ћемо се трудити да
купимо одређену опрему за
сва села, пре свега дефибри-
латоре, који служе за реани-
мацију до доласка хитне по-
моћи. Поред тога, гинеколози
и педијатри ће остати у мести-
ма у која су и досад долазили,
а покушаћемо да гинеколога
доведемо и у Брестовац. У
Глогоњу треба да почне да ра-
ди и лабораторија за анализу
крви – наговестио је Овука.

Кадар је и даље велики про-
блем, с обзиром на одлуку др-
жаве да продужи рок забране
запошљавања у државним ин-
ституцијама. Ти недостаци
донекле су компензовани ак-
туелним јавним радовима,
који ће потрајати до средине
јануара.

ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У 2015. ГОДИНИ

СВИ ОБЈЕКТИ УСКОРО 
ДОСТОЈНИ 21. ВЕКА

У КАЧАРЕВАЧКОМ ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Таленти за вас

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

СТОГОДИШЊЕ ДРВО ИЗ ОМОЉИЧКОГ ПАРКА

Црвенолисна буква – споменик природе

ДЕДА МРАЗ ПОНОВО У СТАРЧЕВУ

Пакетићи за децу незапослених

Један импозантан примерак
ретке биљне врсте на овим
просторима налази се у парку
у центру Омољице и још увек
успешно одолева зубу времена.
Реч је о црвенолисној букви,
старој око сто двадесет година.

Недавно је Покрајински за-
вод за заштиту природе ура-
дио валоризацију заштите по-
менутог дрвета, на основу чега
је сачинио адекватну студију.

Она је потом достављена град-
ском Секретаријату за зашти-
ту животне средине, који је
као надлежни орган започео
процедуру.

Документ је најпре изложен
на јавни увид, што је трајало
до 24. децембра, а као завр-
шни чин одржана је јавна рас-
права у уторак, 29. децембра,
у просторијама Месне зајед-
нице Омољица. Том догађају

су присуствовали представни-
ци локалних институција, као
и ЈКП-а „Зеленило”, које је,
због својих кадровских и тех-
ничких капацитета, предло-
жено за управљача будућег
споменика природе.

Скуп су најавили запослени
у Секретаријату за заштиту
животне средине – Маријана
Ромчев Радованов и Љиљана
Дражилов, а студију су пре-

зентовали представници По-
крајинског завода за заштиту
природе – Роберт Сабо и Зо-
ран Племић, руководилац из-
раде студије.

У току расправе говорило се
о карактеристикама тог ста-
бла и зашто је оно вредно, као
и о томе да ће режим заштите
трећег степена бити успоста-
вљен на површини од 4.579
квадратних метара.

Трећу годину заредом Омла-
дина Старчева и Удружење
спортиста „Српска Спарта” ор-
ганизовали су у недељу, 27. де-
цембра, у Дому културе, поде-
лу преко сто новогодишњих
пакетића деци чији су родите-
љи незапослени. Поменутим
организацијама су помогли
многобројни грађани, као и
предузетници из места и око-
лине.

Док су малишани у прису-
ству родитеља ишчекивали
Деда Мраза, одржан је приго-
дан програм. Најпре су при-
сутне поздравили заменик

градоначелника Саша Левна-
јић, почасни председник
„Српске Спарте” Зоран Ста-
вревски и у име организатора
Витомир Филиповић. Након
тога су фолклораши из КУД-а
„Неолит” извели две корео-
графије, а глумац Микица
Петронијевић кратки комад
за децу под називом „Неваља-
ли Мића у потрази за Деда
Мразом”.

Он је напослетку приволео
малишане да позову омиљени
лик, који их је на велико задо-
вољство свих обрадовао инте-
ресантним поклонима.

ССТТООММААТТООЛЛООГГИИJJАА  ––  ДДРРЖЖААВВННИИ  ППРРООББЛЛЕЕММ

Број стално запослених у Дому здравља је са 695 у 2012. го-

дини опао на тренутних 569, док је оних који имају уговор на

одређено време остао на истом нивоу од четрдесеторо људи.

– Имамо обавезу да број стално запослених сведемо на

524, што је остварљиво будући да ће, поред природног одли-

ва, ускоро бити реализован социјални програм за стоматоло-

ге, на основу којег ће отићи двадесет осморо људи. Иначе,

стоматологија је државни проблем, па смо од надлежног ми-

нистарства добили налог да погасимо неке ординације, одно-

сно да их сведемо на прописан број. У првој фази то ће се од-

носити само на градске амбуланте, док ћемо по селима евен-

туално направити неку реорганизацију. То значи да ће у не-

ким случајевима вероватно један стоматолог покривати два

насељена места – истакао је директор Дома здравља.

Ускоро и званично отварање реконструисане качаревачке амбуланте



Новогодишња представа за де-
цу „Велика аудиција за Деда
Мразовог помоћника” одигра-
на је у петак, 25. децембра, у
дворани Културног центра.
Злоћко Грозни, бивши Деда
Мразов помоћник (ког игра Ву-
кашин Ранђеловић), пријављу-
је се на аудицију под лажним
именом како би преварио Деда
Мраза и опет постао његова
„десна рука”. Иако је за конку-
ренцију имао Злајка из друге
галаксије (Ивана Панчић) и
Свезнала Коправог који је про-
читао много књига (Алексан-
дар Милковић), Злоћко ипак
успева да победи, што је ма-
лишане из публике много
разљутило па су га одали. Уз
много игре, интерактивних
задатака, већања и мозгања,
публика, Деда Мраз (Алекса
Илић) и организаторка ауди-
ције Викси (Јелена Ђулвезан)
пронашли су најбоље решење
и запослили сва три помоћ-
ника.

„Велика аудиција за Деда
Мразовог помоћника” је ау-
торска представа студената
Академије лепих уметности у
Новом Саду и њихових стари-
јих колега који су завршили
Академију. Они већ пет годи-
на, пред новогодишње пра-
знике, осмишљавају едукатив-
не представе за децу.

– Трудимо се да, кроз пред-
ставу, пропагирамо добре и
поучне вредности, али нам је
битно и да се деца забаве.
Овом представом смо желели
да покажемо да свако заслу-
жује „другу шансу” и да би
требало дати прилику чак и
неком ко није био добар да
нам покаже и докаже да је по-

стао бољи. На тај начин и ми
постајемо боља особа. Сваке
године правимо другу пред-
ставу, јер често играмо за исте
школе, фирме или овако за
грађанство и онда нам буде
жао да деца следеће године
гледају репризу – објаснио је
Милковић.

Након представе деца су са
одушевљењем прихватила
позив Деда Мраза и његових
помоћника да се друже и сли-
кају с њима. „Велику аудици-
ју за Деда Мраза” до сада је
погледало више од 1.000 ма-
лишана. Ово је двадесето из-
вођење представе од триде-
сет, колико их је заказано за
ову годину.

М. М.

– Дешава се да стварност на-
гради писце и да се оно о чему
су писали обистини. То је по-
стало препознатљив знак
„Клиове” едиције „Грал”. Сети-
мо се само Уелбекове „Плат-
форме”, из те едиције, у којој
је детаљно описано оно што ће
се касније догодити на Балију
– казао је Хамовић.

Рекао је да Сотакисова књига
не говори само о ономе што ће
се накнадно десити у Грчкој,
већ и о стварима које се догађа-
ју око нас, у Европи и у свету.

– Књига показује колико
човек постаје сам, а литерар-

на стратегија коју је приме-
нио Сотакис је аутентична и
даје прилику читаоцу да се
суочи са чињеницом да је да-
нашњи човек јефтинији од
ствари – додао је уредник
„Клија”.

Љубица Арсић сматра да је
Сотакис написао роман у ко-
јем се види да је све на прода-
ју: и лице, и тело, и ваздух, и
време, и деца, и интима, чак и
тај простор који нас окружује,
на шта нико не треба да има
право. Тескобна атмосфера у
роману, која између осталог
настаје услед гомилања ства-

Интернационална књи-
жевна звезда Јуси Адлер
Олсен, са више од 14 ми-
лиона продатих књига ши-
ром света, враћа се бестсе-
лер серијалу о „Сектору Q”
с најсложенијим случајем
до сада.

У Данској је средином
XX века постојао сурови по-
крет за кажњавање девојака
које су биле „непослушне”.
У њему је учествовао Курт
Вад, харизматични, нада-
леко познати хирург, којем
Нете Хермансен напокон
планира да се освети након
дугих година чекања.

Годинама касније детек-
тив Карл Мерк већ има по-
сла преко главе са истра-
гом нестанка власнице
бордела Рите, застарелим
случајем који је уништио
живот двојици његових
партнера – и који је послао

Карла у „Сектор Q”. Сада су
се појавили нови докази, а
Мерк и његови помоћници
Асад и Росе убрзо открива-
ју везу овог нестанка с Кур-
том Вадом, чије је брутал-
но злостављање Нете било
само делић његовог капа-
цитета да наноси зло...
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„Укус освете” Јусија
Адлера Олсена

Два читаоца који до среде, 6. јануара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Има ли смисла светити се и због чега?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Укус освете” Јусија Адле-
ра Олсена. Имена добитника ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Вулкан.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Каткад писац 
предвиди оно што 
ће се касније 
дешавати у стварности

Дело које је 
антиципирало 
летошњу кризу 
у Грчкој

Роман „Без даха” грчког пи-
сца Димитриса Сотакиса, који
је представљен 28. децембра у
књижари „Мала галерија”,
многе је оставио без даха. Ка-
ко смо дознали од самог ауто-
ра, управо су такве биле им-
пресије појединих читалаца о
тој књизи, која је у Грчкој ве-
ома популарна и бележи ви-
соке тираже. На српски ју је
превела Мина Радуловић, а
објавила ју је издавачка кућа
„Клио”.

О роману су овом прили-
ком, поред аутора, говорили
Зоран Хамовић, директор и
главни уредник „Клија”, и
списатељица Љубица Арсић, а
модератор је био књижевник
Вуле Журић. Он је рекао да је
та књига предвидела све оно
што ће се дешавати у Грчкој
током летошње кризе.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РОМАНА „БЕЗ ДАХА” ДИМИТРИСА СОТАКИСА

ЧОВЕК ДАНАШЊИЦЕ 
JЕФТИНИJИ ОД СТВАРИ

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

Прилично је неуобичајен при-
зор кафића пуног младог света
који се ту окупио како би слу-
шао поезију. Управо се та сце-
на могла видети у понедељак,
28. децембра, у кафићу „Кру-
зер”, када је окупљенима своје
песме читао Стефан Станоје-
вић, уз гитарску пратњу Мило-
ша Миливојевића, који такође
пише поезију и пева. Међу-
тим, то није први пут да Ста-
нојевић чита поезију у панче-
вачким локалима, пошто је
летос напунио „Сокак”, а не-
давно и клуб „Штаб Погон”.

– Лакше је људима предста-
вити културу на јавним мести-
ма, у кафићима, него у ком-
пликованој форми и у некој
институцији културе. Јер, пре
ће неко доћи у кафић на вече
поезије, пошто је ту атмосфе-
ра опуштенија и свима при-
јатнија. Треба имати у виду да
је мојим вршњацима довољно
поменути реч „поезија”, па да

их то одбије... С друге стране,
ја сам неафирмисан, досад
нисам објавио ниједну књигу,
па стога и не могу да читам у
библиотеци, рецимо, или у
Културном центру – објашња-
ва Станојевић.

Међутим, није само избор
места за презентацију поезије
важан за Стефанову популар-

ност у круговима вршњака.
Он, наиме, пише песме о свим
оним стварима које их пога-
ђају, о генерацији рођеној де-
ведесетих, која детињство
памти по бомбардовању, чији
су родитељи током транзиције
остали без посла, о беспарици,
разликама између оних што
имају превише и оних који

имају врло мало, о одсуству
јасније перспективе, али и о
универзалним темама: љуба-
ви, самоћи, књижевности...

– Све што пишем је искрено
и истинито, сваки догађај и сва-
ки осећај... Због тога те песме
лако долазе до људи. Поезија и
мора да буде искрена. Нема ла-
жи и претварања, нема више
места таквој поезији. Знам
многе који пишу глупости и он-
да искеширају 500 евра да обја-
ве књигу. Мени то не пада на
памет – каже овај млади аутор.

Стефан Станојевић студира
српску књижевност и језик на
Филолошком факултету у Бе-
ограду. Тренутно има два за-
вршена песничка рукописа и
каже да ће покушати да у на-
редној години нађе издавача.
У међувремену ће наставити
да чита поезију на јавним ме-
стима, с тим да ће се ускоро
окушати и у београдским ка-
фићима.

ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ СТЕФАНА СТАНОЈЕВИЋА

Поезију ће сви слушати

Meђу књигама, о књигама...

Панчевачки женски рок
састав „Вибратор у ри-
кверц” (ВУР) у 2015. годи-
ни махом је био посвећен
снимању материјала за
други албум, под радним
називом „Стерео језик”, а
његово објављивање плани-
рано је у 2016. Исто име
носи и песма за коју је сни-
мљен одличан спот, а пре
две недеље је премијерно
приказан на МТВ-у. Пу-
блици су у 2015. представље-
ни и њихови синглови „Beg-
bede Wonderbra” и „Дорис”.

– У студију су с нама увек
неки драги људи и велики
професионалци, а поред до-
маћих снага, имамо ту и ре-
гионалну сарадњу с Даво-
ром Гопцем из „Психомодо
попа”. Највећа подршка је
стигла од најдивније тром-
бонисткиње на планети ди-
ректно из Њујорка – Рут Ре-

гев, која је са ВУР-ом сни-
мила „Дачу” – рекла је Сне-
жана Поповић, фронтменка
овог састава.

Екипа све песме снима у
студију „Кока”, а тонски
сниматељ је Томислав Ваг-
нер из Панчева.

Годину која је за нама пам-
тиће и по покретању женског
фестивала „Хајде да виримо”,
наступима на „Бир фесту” и
још неким фестивалима.

ПРВИ КОНЦЕРТ У 2016.

Наступа Милан Бергинц

Између Нове године и Божи-
ћа, у понедељак, 4. јануара, у
19 сати, виолиниста Милан
Бергинц, наш суграђанин ко-
ји живи и ради у Лондону,
приредиће концерт класичне
музике на сцени Културног
центра. Заједно с њим насту-
пиће и пијанисткиња Јована
Данкар, а на програму ће би-
ти дела Ф. Шуберта, В. А.
Моцарта, О. Месјана и др.
Да подсетимо, квартет „Ала-

уда”, чији је Бергинц члан, у
марту 2015. године извео је
веома успешан концерт у
Културном центру Панчева.
Тада смо сазнали да је овај
панчевачки виолиниста свој
таленат унапређивао на ма-
стер-студијама на прести-
жној Краљевској музичкој
академији у Лондону, а по-
том и у Хановеру. Тренутно је
на докторским студијама у
Београду.

ВУР – ПОГЛЕД УНАЗАД

Стерео језик

НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

Велика аудиција за Деда Мраза

ри око главног јунака, доне-
кле подсећа на кафкијански
свет, пун страве и напетости.

На Журићево питање упу-
ћено аутору – када се и како
родила идеја да напише ро-
ман „Без даха”, Сотакис се
присетио 2008. године, када је
по повратку са солунског сај-
ма књига доживео нешто као
електрични шок, након чега је
почео да размишља о јунаку
који не може да се помери.

– То није негативан роман.
Кроз ту књигу покушавам да
подсетим да је важно да се
посветимо актуелном тренут-
ку у ком живимо, стварности,
а не да стално мислимо о
ономе што ће доћи – објаснио
је аутор.

Публика је била у прилици
да сазна да је Сотакису неоп-
ходно да се осами, да се
склони од људи како би пи-
сао, али и то да је недавно у
Грчкој објављен његов нови
роман, под насловом „Прича
о супермаркету”, који је наи-
шао на феноменалан одјек
код критичара и публике, и
чије је прво издање распро-
дато за око месец дана. Иако
је веома успешан писац, он
заправо живи тако што пре-
даје кинески језик.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 6. јануара, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање: „Како бити Панчевка где год да си?”, на-
градићемо по једним примерком књиге „Како бити Па-
рижанка где год да си”. Имена добитника ћемо објавити
у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузе-
ти у књижари „Делфи”.

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Васа Павковић, писац

ККЊЊИИГГАА:: И ове је године у
Србији објављено двадесе-
так релевантних књига:
збирки песама, романа,
збирки прича, есеја... За ма-
лу књижевност и од државе
сасвим упуштену културу и
више него довољно. Готово
чудесно! У Србији је, наиме,
књижевност све више ствар
ентузијазма и издржљиво-
сти појединаца – писаца и
читалаца. За мене је најубе-
дљивија књига током целе
године остала збирка прича
„Банаторијум” Угљеше Шај-
тинца. Убедљива и мрачна,
посвећена савременом добу
и животу у равници, она је
спојила локално и универ-
зално, лично и колективно.
Угљеша је потврдио високи
таленат и способност да не-
погрешиво бира (анти)херо-
је и ситуације из пресног
живота, али и да креира ат-
мосфере које нас обузимају
заумном снагом. Зато сам
био веома задовољан, као
члан жирија Андрићеве на-
граде, што је та збирка при-
ча добила високо признање.

ССТТРРИИПП је у Србији присутан
80 година – али никада није
имао више квалитетних из-
давача и издања него данас.
Како је то могуће – нисам у
стању да прецизније одгово-
рим, али пред нашим читао-
цима су дела светских кла-
сика (Рејмонд, Фостер,
Тафтс), европских мајстора
прошлог века (Жиро, Кре-
пакс, Либераторе, Бернет),
аутора суперхероја (Бјусема,
Кирби, Томас, Ромита), мај-
стора Бонелијеве школе, па
и понеко остварење дома-
ћих мајстора (Керац, Кор-

деј)... Можда је монографи-
ја Здравка Зупана, посвеће-
на Иви Кушанићу, и најва-
жнији допринос нашој изда-
вачкој продукцији у минулој
години. Нажалост и напре-
чац, смрт је непосредно по
изласку капиталне књиге
однела Здравка Зупана,
историчара стрипа, који ни-
је имао премца у овом делу
Европе, како по знањима,
тако и по племенитости. По-
чивај у миру, драги Здравко.

ММААЧЧККЕЕ:: Живим на Тесли,
једном од најзеленијих про-
стора у Панчеву. Посебан пе-
чат том делу града дају мач-
ке, које живе око многих
зграда. Неким становници-
ма Тесле оне сметају, већина
је индиферентна, а један ма-
њи део житеља помаже ма-
цама у њиховом самостал-
ном и полудивљем животу.
Припадам трећој скупини,
па са супругом и добрим
комшијама храним маце,
покушавамо да им помогне-
мо кад су болесне, штитимо
их од паса и људи који би да
им науде. А легендарна Коц-
кица, звезда „Фејсбука”, и
њени другари: Златан, Лут-
ка, Жућа, Белка, Мурга и Зе-
лени нас оплемењују својим
добрим и верним срцима.

Књиге и мачке!

Четири успешне и изузетне
Францускиње – Ан Берест,
Одри Дуан, Каролин де Ме-
гре и Софи Мас – коначно
нам објашњавају како је то
бити Парижанка: како се
облаче, забављају и због че-
га су аутентичне.

У кратким, разиграним
поглављима ове Парижан-
ке вам предочавају своје
оригиналне погледе на
стил, културу, ставове пре-
ма многим женским пита-
њима и мушкарце. Дугого-
дишње пријатељице Ан Бе-
рест, Одри Дуан, Каролин
де Мегре и Софи Мас су не-
удате жене у озбиљним ве-
зама које имају децу. Та-
лентоване и помало боем-
ски настројене, оне имају
успешну каријеру у свету
музике, филма, моде и из-
даваштва. Неуобичајено
искрено и отворено разот-
кривају нам митове о томе
шта је тајна успеха савре-
мених Парижанки. Говоре-
ћи о својим тајнама и ма-
нама на духовит начин, от-
кривају нам због чега су
њихова осећања комплико-
вана, а понашање им је че-
сто контрадикторно. При-

знају да су снобови, помало
егоисти, непредвидиве, али
никако непоуздане. Иако
захтевне и тврдоглаве, оне
су и нежне и романтичне.

Ан, Одри, Каролин и Со-
фи ће вас повести на први
излазак, на забаву, с њима
ћете пребродити мамур-
лук, обићи ћете главна са-
стајалишта у Паризу, ићи
ћете на излет, спремаће
вам фантастичну вечеру и
откриће вам трикове због
којих ће гости помислити
како сте фантастична до-
маћица…

Како бити Парижанка
где год да сиБило је то њено 

прво, али сигурно 
не и последње 
гостовање у нашем
граду

Догађај у ком се
плеј-листа ствара 
на основу атмосфере
и тренутног 
расположења у сали

Интерпретаторка севдалинки
Амира Медуњанин, уз гитар-
ску пратњу Анте Гела, прире-
дила је у недељу, 27. децем-
бра, у препуној дворани Кул-
турног центра, догађај који ће
многи дуго памтити. То за-
право и није био концерт у
класичном смислу те речи,
већ једно сјајно дружење ду-
ховите и даровите музичарке
и разгаљене, распеване пу-
блике. Амира Медуњанин је
више пута рекла да Анте Гело
и она нису професионалци,
тако да су гледаоци прису-
ствовали несвакидашњем до-
гађају који се гради сам од се-
бе, у ком се плеј-листа ствара
на основу атмосфере и тре-
нутног расположења извођача
и публике, и све се одвија
спонтано.

– У принципу, не држимо се
договорене плеј-листе, јер све
то много зависи од раје... какав
је фидбек, каква је енергија...
И сваки концерт је другачији.
Нисам ту некакав професио-
налац, и драго ми је због тога,
не волим планирати о чему ћу
говорити и шта ћу певати на
сцени, јер је то као дружење,
не планира се да ћемо у десет
пити кафу, у једанаест ићи не-
што појести – каже Амира Ме-
дуњанин.

Захваљујући тој опуштено-
сти на репертоару су се, поред
нумера које обично интерпре-
тира, нашле и поједине песме
које дуго није певала, па и оне
што их никада није изводила
на сцени. А да је самој Амири
Медуњанин и Анти Гелу било
добро у нашем граду, казује
чињеница да су се једва опро-
стили од публике, па је кон-
церт трајао дуже од два сата.
Уз то су најавили да ће радо
поново наступити овде.

– Будући да је реч о гитари
и гласу, донекле смо ограни-
чени да изведемо баш све пе-
сме, где су потребне перкусије
и слично. Рекла бих да су ово
интимне приче и мени нај-
дража интимна поставка, па је
све заиста право дружење. Ни-
је то као када бенд изађе на

сцену, већ је више као да смо
се нашли с рајом овде у Пан-
чеву – објаснила је Амира.

Овај догађај је одржан у
склопу њене децембарске тур-
неје по Србији, која је досад
обухватила Зрењанин, Крагује-
вац и Панчево, а наставиће се у
Параћину и Сомбору. Њена
жеља је била да пева у градови-
ма у којима никада досад није
била. На питање каква јој је у
професионалном смислу била
2015. година, она је рекла:

– Што се тиче концерата, би-
ла је прекрасна. Обишли смо
велики број предивних градо-
ва и позорница. Међутим, не-
како ме је стид рећи да ми је
2015. била добра, због свих
оних лоших ствари које су се
издешавале око нас. Чини ми
се да је свет помахнитао.

Амира често наступа, како у
региону, тако и у земљама да-
леко од Балкана. За пун дожи-
вљај севдалинки од великог је
значаја разумевање текста.
Ипак, сматра Амира Медуња-
нин, понекад то није најбит-
није.

– Без обзира на језичку ба-
ријеру, у иностранству је дру-
гачије првих десет-петнаест
минута... Сјајне су реакције
сваки пут. Просто је немогуће
објаснити каква се то чудна
хемијска реакција деси код
људи да их одређене мелоди-
је дирну на исти начин на ко-
ји мене, док изводим, дотак-
ну. То видим и по аплаузу, јер
када мени трнци низ кичму
крену, публика увек одреагује
– закључила је наша саговор-
ница.

ПРЕДНОВОГОДИШЊИ НАСТУП АМИРЕ МЕДУЊАНИН

КАД ТРНЦИ НИЗ КИЧМУ КРЕНУ...

Представа „Црвена: самоуби-
ство нације” Милене Богавац,
у копродукцији „Центра Е8” и
„Битеф театра”, и у режији Во-
јислава Арсића, одиграна је у
среду, 23. децембра, на сцени
Културног центра. Реч је о но-
вом и другачијем извођењу
комада који је настао пре ви-
ше од десет година под нази-
вом „Црвена: секс и последи-
це”, у режији Јелене Богавац.
Тада су у „Црвеној” глумиле
четири глумице (Владислава
Ђорђевић, Јелена Илић, Хри-
стина Поповић и Данијела
Врањеш), а представа је била
на репертоару пет сезона. 

У новом извођењу улоге
женских ликова су додељене
мушкарцима. У представи
играју: Ђорђе Живадиновић
Гргур, наш суграђанин Младен
Совиљ, Зоран Пајић, Золтан
Плетл, Анђелко Берош, Јанко
Цекић, Александар Јовановић,
Душан Каличанин, Урош Ми-
лојевић, Урош Младеновић,
Урош Нововић, Марко Панајо-
товић, Иван Пантовић, Алек

Суртов, Стефан Урош Тешић и
Јован Здравковић. 

Текст представе је настао ко-
лажирањем теза из књиге „Ма-
пирање мизогиније у Србији:
дискурси и праксе” (уреднице
Марине Благојевић), исечака
из дневне и недељне штампе
објављене у Србији у периоду
од децембра 2014. до априла
2015. године, семпловањем го-

вора председника Србије То-
мислава Николића с песмама
Гоце Тржан, графитима из јав-
них тоалета и с других, слич-
них места. Текст сцене „Слем
Срба с крстачама” настао је у
радионици слем поезије и ко-
лективно је дело извођача.

Прича о мизогинији у Срби-
ји концентрисана је око испо-
вести жена у чекаоници које

се суочавају са абортусом и
постабортивним синдромом и
равнодушног гласа лекара ко-
ји мирно износи статистику и
уверава их да то кроз шта про-
лазе „није ништа необично”. У
том преплитању различитих
суочавања, најпре са самом
собом, а затим и са читавим
системом, жена је приказана
као збуњено, рањиво биће, пу-
но бола и беса, преплашено од
сопствене сенке. Она жели да
јој буде боље, али њена жеља
није довољна да би се било
шта променило. Прошле го-
дине 27 жена је убијено у
партнерско-породичном на-
сиљу. У исто време демограф-
ска слика Србије говори да
смо нација којој прети изуми-
рање. Због свега тога, како се
чини, изразито друштвено ан-
гажовано, јасно и беспоштед-
но, „Црвена” упире прстом у
мизогинију као узрок демо-
графске катастрофе, подиже
огромна огледала према це-
лом друштву и тера гледаоце
на размишљање. С. Ћ.

„ЦРВЕНА” – ГЛАС ПРОТИВ МИЗОГИНИЈЕ

Жена је бол, и бес

Десета годишња изложба „Умет-
ност, архитектура, дизајн”,
под називом X UAD, отворена
је у уторак, 29. децембра, у
Галерији савремене уметно-
сти. У њој су уметници Драган
Јеленковић, Марко Салапура,
Бранка Кузмановић, Милена
Кордић, Игор Рајковић, Дејан
Тодоровић и Ана Зорић поку-
шали да одговоре на питања о
феномену галерије и галериј-
ског простора, уз синтезу

уметности, архитектуре и ди-
зајна.

Овогодишња манифестаци-
ја подразумева више сегмена-
та. Један од њих је и радиони-
ца у Галерији Бате Михаило-
вића, у којој су учествовали
студенти мастер-студија Ар-
хитектонског факултета у Бео-
граду. Они су као полазиште
за истраживање имали актуел-
но стање депоа колекције Га-
лерије савремене уметности.

Сама изложба подразумева
презентацију архивско-доку-
ментарног материјала о једној
деценији рада УАД-а, про-
сторне моделе галерије и ре-
зултате рада наведене сту-
дентске радионице. Манифе-
стацију прати и публикација
која садржи текстове о инсти-
туцији галерије у посттранзи-
ционом друштву.

Програм „Уметност, архи-
тектура, дизајн” покренуо је

наш суграђанин Драган Јелен-
ковић, тадашњи уредник ли-
ковног програма Галерије, ко-
ји предаје на Архитектонском
факултету у Београду. Он већ
десет година окупља неке од
најзначајнијих домаћих ди-
зајнера, архитеката и уметни-
ка и осмишљава занимљиве
теме на које они треба да од-
говоре.

Изложба се може погледати
до 15. јануара.

„УМЕТНОСТ, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЈН” ДЕСЕТИ ПУТ

О Галерији и у Галерији
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Концерт у којем су једнако уживали и извођачи и публика



ЈЕДИНИ
ПАНЧЕВАЧКИ
СУПЕРЛИГАШ

Паралелан 
Староримски

цар
Језеро

у Русији

Време пре
заласка
сунца

Инвестициони
фонд (скр.)

ПОПУЛАРНЕ
„ЛАВИЦЕ”

Настајање,
настанак

Орган чула
вида

Пустиња у
Индији

Предлог уз
локатив

Помоћни
судски

чиновници

Акти највише
државне
власти

Велика
поплава,
поводањ

Скраћени
потпис

Стара мера
за тежину

Пречник

Француски
социолог
(Емил)

Француски
историчар
(Алфонс)

Изглед на
успех,

прилика

Италијански
глумац

(Алберто)

Инсект са
рилицом

Ознака за
тону

Надимак
Едварда
Кардеља

Ознака
Исланда

Место код
Тутина

Ознака за
Египат

Предлог

Америчка
глумица и
певачица

Стег, 
застава

На оном
месту

Културно
друштво

(скр.)

Чинити
шареним

Сибирска
боровница

(мн.)

Ауто-ознака
Нове Вароши

Радница у
рафинерији

Старо-
индијски 

еп

Бивши
голман

„Партизана”

И. Ф.

Компјутерски
термин

Изрезати

ОСНИВАЧ И
ДИРЕКТОР

КЛУБА

Име 
глумице
Палмер

ТРЕНЕР
ЕКИПЕ
(слика
десно)

Јужно
воће

Артиљериј-
ско ракетни
дивизион

(скр.)

Грчко 
слово

Вођа странке

Назив

Кадионица
(лат.)

Запаљење
коже (мн.)

Пражитељи
Балкана

КАПИТЕН
ЕКИПЕ

(слика лево)

Први
вокал

Почетна
слова имена

Глумица
Гарднер

Судије у
време

Османлија

Међутим

Предграђе
Љубљане

Симбол
иридијума

Симбол 
бора

Они лече
животиње

Град и лука
у Италији

Град и лука
у Мароку
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ЕНИГМАТИКА

Страну припремио Момир Пауновић

Ж О К  „Д И Н А М О”

МИНИ-УКРШТЕНИЦА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

ВОДОРАВНО: 1. уска сеоска улица – пољски фудбалски клуб

из Вроцлава, 2. особе које јавно изражавају своје неслагање и

незадовољство, 3. Отилија одмила – панчевачки уметнички ма-

газин, 4. слово грчког алфабета – припадници руске народњач-

ке партије која се борила против бољшевика – показна замени-

ца, 5. обавити, ставити око појаса – пепељаст, 6. лекарка за бо-

лести животиња, 7. мисао водиља – сродник по оцу (лат.).

УСПРАВНО: 1. размирице, несугласице, 2. хирург специјали-

ста за болести костију, 3. река у Португалији – личност из ста-

рогрчке митологије (Зевсова кћи), 4. коњ (песн.) – књижевни

оглед, 5. фабрика кекса, 6. просвећени, 7. антиквитет, 8. име

америчког шахисте Еванса – симбол сребра, 9. Стари Словен –

Савезна Република Немачка (скр.), 10. грана физике, 11. хиља-

ду вати.

СУДОКУ

5 6 2

1 2 4 9

4 1 9

4 3 8 5

7 8 9

9 5 1 2

6 3 2

7 5 2 4

4 1 6

РОКЕР 40
ГОДИНА

Текстилна
нит настала
предењем

Материје за
испитивање

Ознака за
пречник

Други
вокал

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ

Чин, 
дело

Симбол
молибдена

Људи са
планине
Мироч

Добити 
килу

900
ЕМИСИЈА
НА РАДИО
ПАНЧЕВУ

Бацач
пушчаних

бомби

Држава у
Африци

Ознака за
тремоло

Потврђен

Мањкав
(турц.)

Сибирска
боровница

Уредници

Горко, 
трпко

Место у
Бачкој

Упишите:
Њ. С.

ОТОРИНО-
РОКЕНРОЛОГ

Место код
Новог

Кнежевца

Гле, 
ено

Ауто-ознака
Кикинде

Корално
острво

Пита са
маком

ЊЕГОВ
НАДИМАК Турски

племић

Наша
млада

глумица

Други,
остали

Дивљи
першун

Ауто-ознака
Лознице

Син 
Џингис-кана

Симбол
фосфора

Индијски
језик у

Пенџабу

Разред

Први вокал
Алпинист-

киња
Трећи 
вокал

ЊЕГОВО
ИМЕ

РЕШЕЊА – Горња скандинавка: укази, потоп, параф, ока,

р, Олар, Сорди, рилаш, т, ИС, ЕГ, на, аборт, Душан Бокшан,

рафинерка, Александар Владисављев, нар, АРД, ро, име, ек-

цеми, Јелена Лазић, а, иницијали, кадије, али, ветеринари,

Бари, Агадир. Мини-укрштеница:сокак, „Сласк”, проте-

станти, Ота, „Квартал”, ро, Есери, то, опасати, сив, ветери-

нарка, идеја, агнат. Судоку:795368241, 381254967,

426179538, 643921785, 172485396, 958736124, 519643872,

867592413, 234817659. Анаграми:ваздушна бања, Вим

Вендерс.  Доња скандинавка: пређа, мо, тр, ексик, редакто-

ри, опоро, Мол, маковњача, Ђека, Бранислав, Анита Лазић,

ини, ло, Оготај, ајит, а, планинарка, и.

АНАГРАМИ

БАШ  ВАН  УЗДАЊА

РАЈ НА ПЛАНИНИ

СВЕ  МИ  ВРЕДН(О)

АМЕРИЧКИ РЕДИТЕЉ



Реч је о аутоматском мења-
чу, са свим одликама ману-
елног, чак и више од тога, јер
не поседује једно, већ два
квачила! Управо је то разлог
велике ефикасности овог си-
стема и његовог успеха. Оба
квачила су пнеуматски вође-
на, па стога ДСГ нема потре-
бу за педалом квачила, као
што је то случај код мануел-
ног мењача. Систем ће „при-
тискати” имагинарну педалу
уместо вас. Али, опет, зашто
два квачила? Да би се знатно
смањило време потребно за
прелаз из једне у другу брзи-
ну. Систем ДСГ највише ли-
чи на аутоматик – врло је
гломазан и крајње сложен.

Ипак, маса није проблем,
јер његов склоп не захтева
тешке материјале. То је и ло-
гично када се има у виду да
нема људског фактора који
неправилним коришћењем
може довести до хаварије.
Овај мењач увек има шест
брзина – прва, трећа и пета

су под контролом једног, а
друга, четврта и шеста брзи-
на су под контролом другог
квачила. Дакле, систем је
практично симетричног ти-
па. Када је ДСГ у првој брзи-
ни (квачило 1-3-5 је у ди-
ректној вези с мотором), дру-
го квачило је такође активно,
омогућава ротацију друге бр-
зине и тако практично при-
према систем за прелаз у ви-
ши степен преноса. Велики
број сензора и микропроце-
сора омогућава ДСГ-у да чак
и одабере коју ће брзину при-
премати. Милисекунде су у
питању, тако да вас, на при-
мер, при наглом кочењу ау-
томатика враћа у много ни-
жи, тј. одговарајући степен
преноса (рецимо из пете у
другу брзину). Захваљујући
принципу дуплог квачила
ДСГ је постигао невероват-
но кратке интервале потреб-
не за прелаз из једне у другу
брзину – око осам милисе-
кунди.

- - - - - ГАРАЖА - - - - - - - - - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

ШТА ЈЕ ДСГ МЕЊАЧ?

- - - - - ПОЛОВЊАЦИ - - - - - 

„Киjа” није баш популаран
произвођач аутомобила, али
од 2006. године, када се на тр-
жишту појавио модел „сид”,
на возила јужнокорејске фа-
брике се другачије гледа.

Места у моделу „сид” и
напред и позади има сасвим
довољно, а гепек је правил-
ног облика и простран. Само
вешање је мало тврђе, али
без обзира на то не може се
рећи да је аутомобил неудо-
бан. Квалитет употребљених
материјала, барем што се
унутрашњости тиче, могао
је и морао бити много бољи,
па је ово један од главних
разлога што су ривали дале-
ко напред. И у основној вер-
зији очекујте клима-уређај,
подизаче предњих прозора
и це-де плејер, и то за рела-
тивно мало новца.

Редизајн је урађен 2009.
године, а побољшања се од-
носе на ревидирану суспен-
зију за удобнију вожњу, по-
бољшан одзив управљача,
потпуно нов 1,6-литарски
дизел-агрегат, функцију
хил-холдер, дужу каросери-
ју, квалитетнију унутра-
шњост и благе промене у
спољашњем изгледу.

Уколико се одлучите за
бензинaц, саветујемо слаби-
ји мотор 1,4 са 105 „коња”.
Довољно је живахан по гра-
ду, а ни на отвореном путу
вас неће разочарати. Верзија
од 1,6 литара са 124 коњске

снаге је неприметно бржа, а
скупља за регистрацију, па је
сматрамо беспотребном.
Просечна потрошња је само
пет литара безоловног бен-
зина на сто километара, па
се ваља и запитати да ли
уопште „јурити” дизеле, који
су у старту скупљи.

Дизелаш од 1.600 кубика
долази у две варијанте – од
89 и 113 коњских снага, а
ми препоручујемо јачи, не
толико због снаге, колико
због распона у којем је рас-
положив максималан обрт-
ни момент. За просек по-
трошње „Кија” тврди да је
мало испод четири литра
дизела, и то за јачи модел.
Напоменимо и да постоји
дволитарски дизелаш од
138 кс, али је врло редак,
посебно као половњак.

Звучаће вам можда чуд-
но, али прво на шта треба
обратити пажњу су гуме.
Ако су још увек на колима
пнеуматици „мишлен” из
прве уградње, знајте да се
они брзо троше, па провери-
те шару. Било је одређених
проблема с мењачима, па
прођите кроз све брзине да
се уверите да све иде глатко.

РАЗМОТРИТЕ КУПОВИНУ
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

Експанзија 
француских
произвођача

Оличење духа 
шездесетих

Елегантна мешавина итали-
јанског стила, проверене ме-
ханике, традиционалне фран-
цуске удобности и комфора,
као и запањујуће поузданости
и квалитета, промовисала је
„пежо 404” као водећи седан
те фабрике и најбоље продава-
ни модел тог произвођача то-
ком више од двадесет година.

„Пежоов” одговор
При сваком покушају пред-
стављања историје францу-
ских произвођача аутомоби-
ла незаобилазан и важан мо-
менат је сигурно крај Другог
светског рата и његов утицај
на индустрију. Наиме, веома
осиромашена Француска је
морала да заборави на пре-
тензије својих аутомобил-
ских фабрика према луксу-
зним моделима и да се окре-
не једноставнијим и јефти-
нијим аутомобилима као ба-
зној моторизацији становни-
штва.

НАЈУСПЕШНИЈИ МОДЕЛ „ФРАНЦУСКОГ ЛАВА”

Неке фабрике су биле не-
спремне за нове тржишне
услове и врло брзо су посуста-
ле и преселиле се на маргине
аутомобилске историје, док су
предратни гиганти као што су
„Пежо”, „Рено” и „Ситроен”
успели да се прилагоде и на-
ставе продукцију. Како се ку-
повна моћ становништва по-
већавала, тако је и понуда би-
ла разноврснија и богатија,
али ипак далеко од предратне
раскоши и богатства модела.
Ипак, средином педесетих

ситуација се поправила до-
вољно да су фабрике почеле
да размишљају о представља-
њу већих аутомобила намење-
них ситуиранијим купцима
средње класе.

Први модел те концепције
био је револуционаран и тада
фасцинантан „ситроен ДС19”,
који је представио не само
фрапантан дизајнерски израз
него и иновативна техничка
решења. „Рено” у том момен-
ту није био спреман за тај сег-
мент, па се „одговор” „Пежоа”
с нестрпљењем чекао.

Током педесетих модел 403
био је највећа „Пежоова” ли-
музина. Иако складног дизај-
на и поуздане механике, није
могао да се мери с хипермо-
дерном „ајкулом” (ДС19), ко-
ја је на препад освојила пу-
блику и поред неколико мана
које су биле данак напредној
концепцији. Стога је управа
компаније одлучила да пред-
стави модел који би заменио
403 и вратио купце „Пежоу”.

Италијански неоригинални
дизајн
Као основа за развој узет је
претходни модел, који је тех-
нички модификован и уна-
пређен, али са истим технич-
ким решењима. За дизајн је
била задужена чувена итали-
јанска кућа „Пининфарина”,

која ће имати успешну сарад-
њу с „Пежоом”, а линије новог
404 биле су дело Батисте Фа-
рине лично. Ипак, а то је и он-
да било приметно, дизајн но-
вог аутомобила, иако складан,
није био потпуно оригиналан.
Наиме, „Пининфарина” је, на
овом аутомобилу, сам себе
„преписао” и модел 404 веома
личи на „ланчу флориду”,
„фијат 1800”, а највише на
„остин кембриџ”.

Аутомобил је официјелно
представљен у априлу 1960. го-
дине и одмах је наишао на одо-
бравање јавности и позитивне
критике специјализоване штам-
пе. Са својих 4,5 метара дужине,
пространим ентеријером и пр-
тљажником, као и доста луксу-
зних детаља у унутрашњости,
„пежо 404” је деловао прести-
жније него што је заиста био,
што је само повећало интересо-
вање купаца. Испод хаубе новог
модела се налазио конвенцио-
налан и проверен погон – четво-
роцилиндрични агрегат запре-
мине 1,6 литара од 72 коњске
снаге, што је било довољно за
максималну брзину од 145 ки-
лометара на час.

Снага се преносила на зад-
ње точкове преко синхрони-
зованог четворостепеног ма-
нуелног мењача чија се ручи-
ца налазила на командној та-
бли, поред волана. Одмах по
представљању аутомобил је
остварио одличне резултате у
продаји, што је тренд који ће
га пратити све до краја про-
дукције. Нормално, фабрика
је почела да размишља о про-
ширењу понуде и, поред де-
лукс верзије која се одликова-
ла са више опреме и бољим
избором боја, на Женевском
салону аутомобила 1961. го-
дине представљени су „404
купе” и „кабрио”. Ови преле-
пи аутомобили су створени на
платформи стандардног мо-
дела и користили су познати
агрегат 1,6 са 88 „коња” захва-
љујући механичком убризга-
вању горива.

(Наставиће се)
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У тексту Јордана Филиповића
нигде не постоји тврдња да
сам ја присуствовао некој сед-
ници Националног савета.
Моја питања су, у одговарају-
ћој форми, поставили други
чланови и добили управо тај
одговор који је парафразиран
у оба броја листа „Панчевац”
(од 3. и 18. децембра 2015).
На истој седници постављено
је и питање (опет парафрази-
рам): „Шта ће бити ако неко
од кандидата због тога (неис-
пуњавања основног услова из
конкурса – висока стручна
спрема – VII степен) тужи
Национални савет и Управни
одбор НИУ МИИЦ-а?”, пред-
седник Управног одбора и
члан Националног савета, по
професији адвокат, одговорио
је: „Ја ћу да браним и Нацио-
нални савет и Виктора Шеће-
ровског”.

Као портпарол Национал-
ног савета Зорица Митровић
се врло сликовито и упеча-
тљиво изражава: „Илија Бе-
тински износи низ апсолутно
неистинитих, а лако провер-
љивих информација”, па хва-
тајући се за „сламку” срља да-
ље: „Илија Бетински није
присуствовао ниједној седни-
ци Националног савета”. Мој
писмени захтев да ми се до-
зволи да присуствујем седни-
ци Националног савета остао
је без икаквог одговора, те
стога заиста нисам присуство-
вао „ниједној” седници, а та-
кво што не тврди ни аутор
текста Јордан Филиповић.
Наслућивање Зорице Митро-
вић не мора нужно бити исти-
на. Дакле, она изриче (наслу-
ћену) неистину и импутира је
мени и аутору текста! Тај на-
чин општења њено је најјаче
оружје.

Што се тиче мог захтева за
увид у документа Виктора
Шећеровског, она или није
добро обавештена или опет
„изврће” истину. Наиме, 22.
октобра, на основу Закона о
слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја,
од Националног савета захте-
вао сам „лични увид и копије
докумената” кандидата Ше-
ћеровског, који се пријавио за
радно место директора НИУ
МИИЦ-а. Одговор на мој зах-

тев је написан 2. новембра као
Решење, с печатом Национал-
ног савета и потписом Озрена
Симјановског, дипломираног
правника. Из тога је јасно да
је поменути потпуно „побркао
лончиће”: по његовом струч-
ном мишљењу, кандидати за
одређено радно место, који се
јављају на основу јавног кон-
курса (у овом случају објавље-
ног у „Политици” од 19. авгу-
ста), конкуришу документима
који потпадају под одредбе
Закона о заштити података о
личности и њих не може ви-
дети нико (чак ни евентуална
конкурсна комисија или на
пример Управни одбор НИУ
МИИЦ-а, а камоли неки од
кандидата пријављених на
конкурс!). Непознавање важе-
ћих закона ове земље не осло-
бађа никога одговорности,
чак ни онда када иза имена и
презимена стоји дипломира-
ни правник.

Након добијања тог решења
уследила је (6. новембра) жал-
ба поверенику за информације
од јавног значаја и заштиту по-
датака о личности. Пошто ни-
је одговорено у законском ро-
ку, поднео сам заштитнику
грађана Р. Србије притужбу на

рад повереника за информа-
ције од јавног значаја и зашти-
ту података о личности.

Што се тиче председника
Националног савета, поднео
сам приговор на одлуку Наци-
оналног савета да се Виктор
Шећеровски изабере за дирек-
тора и главног и одговорног
уредника НИУ МИИЦ-а. По-
што није одговорено у закон-
ском року, поднео сам захтев
за одговор у року од седам да-
на. Ни на то нисам добио од-
говор. Уследиће даље законом
предвиђене мере.

На моју притужбу због не-
коректности у припреми и об-
јављивању конкурса за дирек-
тора и главног и одговорног
уредника НИУ МИИЦ-а и не-
коректности и понижавајућег
односа председника Управног
одбора НИУ МИИЦ-а Ивана
Митровског према кандидату
Илији Бетинском и пристра-
сног вођења разговора с поме-
нутим, као и због пристрасно-
сти осталих чланова УО НИУ
МИИЦ-а према кандидату
Илији Бетинском, коју сам
поднео одмах након обавље-
ног разговора, одговора нема
још иако је прошло готово че-
тири месеца. Ту притужбу сам

путем електронске поште по-
слао свим члановима Нацио-
налног савета, па и шире. А
одговора нема! Што би се ре-
кло: по свим тачкама, Нацио-
нални савет и његов председ-
ник се још увек „бране ћута-
њем”.

Текст Зорице Митровић је
њихово прво оглашавање
„преко свог портпарола”. По-
чело је, почело!

Иначе, Зорица Митровић
воли да потписује и туђе тек-
стове. На пример, испод цело-
купног текста одлуке Нацио-
налног савета о избору Викто-
ра Шећеровског за директора
НИУ МИИЦ-а, објављене у
часопису „Македонска виде-
лина” број 106 од октобра
2015. године, поносно стоји
потпис не аутора тог текста,
већ „велике новинарке” Зори-
це Митровић. То је кажњиво!

Овим окончавам сваку да-
љу расправу о предмету овог
мог обраћања јавности и, по-
средно, Зорици Митровић,
коју не сматрам стручно до-
вољно компетентном да бих
се упуштао у било какву даљу
комуникацију с њом.

Илија Бетински, Македонац

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ ПОД НАСЛОВОМ „КАМПАЊА НАРУШАВАЊА УГЛЕДА 
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ПОЧЕЛО JЕ, ПОЧЕЛО...

НЕЗАВИСНО УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА СРБИЈЕ

Недопустив улазак
полиције у редакцију

Однедавно се на раскрсни-
цама у центру Новог Села на-
лазе путокази. На идеју да
улепшају и унапреде Улицу
маршала Тита дошли су чла-
нови удружења „Наше Ново
Село”, који су је спровели у
самосталној акцији уз помоћ
свега неколико мештана.

Новац за путоказе је при-
купљен на добротворној
журци у мају, чему је придо-
дата донација ЈКП-а „Зеле-
нило”, док су материјале
поклонили Драган Марче-
тић, Момо Радуловић, Дејан
Антић и Филип Квргић.
Акредитована пројектантска
кућа израдила је пројекат и

дефинисала изглед табле
обавештења. Оцену овог
пројекта и сагласност за ње-
гову реализацију дало је
Министарство грађевинар-
ства, саобраћаја и инфра-
структуре, које је издало по-
зитивно решење за прило-
жени пројекат.

Председник поменутог
удружења Симо Радуловић
посебно је захвалио Анђелку
Матаруги (који је израдио
стубове и украсе за путока-
зе) и истакао жељу да исти
посао буде урађен по целом
селу кад се за то обезбеди
новац.

М. Ј.

АКТИВНОСТ УДРУЖЕЊА „НАШЕ НОВО СЕЛО”

Постављени путокази
за улице

Независно удружење нови-
нара Србије (НУНС) назвало
је скандалозним улазак по-
лиције у редакцију листа
„Кикиндске новине” и при-
вођење главног уредника тог
листа Жељка Бодрожића до
полицијског аутомобила, а
потом и у полицијску стани-
цу зато што није платио ка-
зну за саобраћајни прекршај.

Жељко Бодрожић је при-
веден 28. децембра зато што
није платио саобраћајну ка-
зну у износу од 8.000 дина-
ра, а полицајац који га је
приводио покушао је да му
стави лисице у редакцији.
Он је претходно ушао уну-
тра с двојицом колега – сао-
браћајним полицајцима.

Као могући разлог за та-
кав поступак полицајца Бо-
дрожић је навео то што је
писао о његовом раду у но-
винама. Према његовим ре-
чима, то је био покушај
освете тог полицајца.

Бодрожић је у полициј-
ској станици провео три са-
та, али је најпре саслушан
јер је, како му је објашњено,
„ометао службена лица у
обављању послова безбедно-
сти”. Након тога је платио
казну и пуштен је кући. На-

јављено му је да ће полиција
против њега поднети кри-
вичну пријаву.

Поводом овог инцидента
реаговало је и Министарство
унутрашњих послова. МУП
је саопштио да полицајци
који су били у редакцији
„Кикиндских новина” ничим
нису прекорачили службена
овлашћења и да су само хте-
ли да поступе по наредби
Прекршајног суда да Бодро-
жић мора да буде приведен у
Окружни затвор у Зрењанину
јер није платио казну. 

„Он се оглушио о наређе-
ња једног од полицајаца и
почео је да бежи. Они су га
стигли, савладали уз употре-
бу физичке снаге и потом
спровели у полицијску ста-
ницу. Полиција је о догађају
обавестила заменика основ-
ног јавног тужиоца у Кикин-
ди, који се изјаснио да у рад-
њама Жељка Бодрожића
има елемената кривичног
дела ометање овлашћеног
службеног лица у обављању
послова безбедности и одр-
жавања јавног реда и мира и
наложио подношење кри-
вичне пријаве против њега”,
пише у саопштењу МУП-а.

М. Г.

ЗАВРШНО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 

С ВЕСЕЛИНОМ ЏЕЛЕТОВИЋЕМ

Промовисан роман
„Српско срце Јоханово”
Последње у низу књижев-
них вечери с Веселином Џе-
летовићем, после Омољице,
Долова и Брестовца, одржа-
но је у Панчеву у уторак, 22.
децембра, у пуној сали дво-
ране „Аполо”.

Џелетовић је аутор књиге
„Српско срце Јоханово”, исти-
ните приче о случају  тргови-

не људским органима на Ко-
сову и Метохији. У разговору
с њим, који је отворила Маја
Георгиевска, стручна сарад-
ница Дома омладине, уче-
ствовали су и Слободан Ро-

сић, представник издавачке
куће „Поета” и Илија Бетин-
ски, песник и преводилац.

Роман настаје из поеме
Бетинског којом је опеван
случај киднаповања Србина
на Космету (1999), којем је
извађено срце.

– Поема је настала за два
сата. Питао сам се да ли је то

могуће, али када сам
писао роман, било је
као да ми је неко дик-
тирао. То је једно-
ставно прича коју мо-
рамо поделити да је
не бисмо заборавили.
У питању су људи ко-
ји нису нестали у ра-
ту, већ у доба мира,
када су КФОР и 
УНПРОФОР дошли
да чине правду. Они
су дозволили да се то
догоди, а на Космету
сте Србина могли да
убијете само због чи-

њенице да је Србин – иста-
као је Џелетовић.

Ове вечери приредио је
Дом омладине у сарадњи
са установама културе у се-
лима. Ј. К.

Овогодишњи програм доло-
вачке културне установе упот-
пуњен је с још неколико зани-
мљивих вечери током послед-
њег месеца у одлазећој години.

Поменуто село, његов атар
и оближња Делиблатска пе-
шчара деценијама су били
мета филмаџија. Што због
необичног терена и интере-
сантних места, што због дру-
гачијег светла и аутентичних
ликова, редитељи, како дома-
ћи тако и страни, често су би-
рали баш то поднебље за сни-
мање својих кадрова. Тако је у
понедељак, 14. децембра, у
кафеу „Читаоница”, који ради
при Дому културе, одржан
разговор управо на наведену
тему. Гост вечери био је нови-
нар Ненад Живковић, који је
од окупљених покушао да са-
зна још нешто о клапама које
су падале на овом простору.
Многа респектабилна дела
седме уметности настајала су
у доловачким крајолицима –
од домаћих филмова ту су
„Ко то тамо пева”, „Жарки”,
„Пуковниковица”, „Маратон-
ци трче почасни круг”, а од
страних „Лафајет” и „Џингис-
-кан”, па све до новијих

остварења као што су „Беса” и
„Кад сване дан”. Дружења на
тему филма наставиће се и
даље уз могућност приказива-
ња појединих филмова и
њиховог коментарисања.

Занимљиво је било и у уто-
рак, 15. децембра, такође у ка-
феу „Читаоница”. Библиотека
Дома културе има око хиљаду
корисника, међу којима су и
они који не желе да се задрже
само на читању књига. Једна
од њих је Гордана Остојин, ко-
ја је дошла на идеју да се на-
прави књижевно-драмско ве-

че с вечитом темом женских
разговора. Искоришћени су
текстови Душка Радовића, чи-
ји је избор приредила библио-
текарка Жаклина Мијалко-
вић. Прво извођење било је
крајем октобра, а због интере-
совања публике је репризира-
но. Саме организаторке вече-
ри Гордана Остојин и Жакли-
на Мијалковић биле су и глав-
не глумице, а прикључила им
се и Јована Радоњин, па је ве-
села тројка у опуштеној ат-
мосфери поткачила све, али
пре свега мушки род. Овога

пута даме су имале музичку
пратњу момака који су гита-
рама и вокалом подсетили на
лепе старе љубавне стандарде.

Ништа мање занимљиво није
било ни у уторак, 22. децембра,
када се доловачкој читалачкој
публици представио књижев-
ник Дејан М. Симеуновић. Он
је кроз читање песама и делова
књига упознао присутне са сво-
јим радом, а акценат је био на
књизи „Будилник за крштене
незнабошце”, у којој је на неки
начин сумирао све оно што је
писао, кроз духовне осврте на
теме попут родитељства, брака,
породице, одласка из земље,
које се на неки начин саме на-
мећу у данашње време.

Доловачка културна устано-
ва полако сумира још једну
успешну годину у којој је нај-
већи акценат стављен на рад с
младима и децом кроз разне
радионице. Управо је приред-
бом за најмлађе учеснике у
радионицама која је одржана
у недељу, 27. децембра, и жур-
ком за младе фолклораше
приређеном у уторак, 29. де-
цембра, стављена тачка на ову
годину.

Н. Р.

ЗАНИМЉИВ ПРОГРАМ ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЛОВУ

Филмско Долово и женски разговори



ПРОДАЈЕМ југо 55,
1994. годиште, плин,
власник, нерегистрован.
060/767-57-70. (212006)

МЕРЦЕДЕС А класа
170, 70 м2, 1.689 куби-
ка, 2002. годиште, мо-
тор са српским папи-
рима + компресор кли-
ме. 062/962-41-54,
Драган. (212009)

СИТРОЕН ксара пика-
со, 2006, бензин, гас,
повољно. 063/240-784.
(212023)

РЕНО 4 ГТЛ, нереги-
строван, у возном ста-
њу, 1990. годиште.
0 6 3 / 1 0 3 - 2 2 - 7 3 ,
013/377-329. (212022)

АУТО рено меган 2007,
караван, црн. 064/224-
13-87. (211994)

ЛАНОС 2001, 5 В, 5 Б,
први власник, прва бо-
ја, 99.000 км, фабрич-
ко стање, замена, 1.650
евра. 065/809-11-83.
(212091)

ЗАСТАВА 10 (пунто),
годиште 2008, власник,
регистрован, одржа-
ван, после 17 сати.
063/227-454. (212137)

КУПУЈЕМ старе аутомо-
биле, долазим на кућну
адресу, исплата одмах.
062/198-47-74. (211820)

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила до 3.000 евра. Ис-
плата домах. 065/809-
11-83. (212091)

ИЗДАЈЕМ гаражу, Ко-
теж 1. 069/409-83-42.
(212136)

ИЗДАЈЕМ зидану гара-
жу, Котеж 1, Вршачка,
„Пекабета”. 063/122-
55-22. (212169)

ИЗДАЈЕМ монтажну
лимену гаражу, Котеж
1, иза „Симпа”.
0 6 4 / 4 2 1 - 6 2 - 4 1 .
(212169)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Тесли. 063/849-54-32.
(211752)

ПРОДАЈЕМ рачунар
пентијум 4. 065/583-
38-53. (212021)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм, и све врсте
видео-касета квалитет-
но преснимавам на
ДВД. 343-563, 063/288-
278. (212944)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни дело-
ви од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
0 6 3 / 7 0 3 - 7 6 - 0 7 .
(212062)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских.
Д. Туцовића 28. 353-
463. (212114)

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

ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
услужно печење на др-
ва, ражањ, повољно.
0 6 4 / 9 9 7 - 7 9 - 0 9 .
(211062)

ПРАСИЋЕ продајем,
Пелистерска 24. 372-
768, 064/172-44-10.
(2113269)

СВИЊСКЕ полутке,
прасићи, кућна доста-
ва, бокс за крмаче.
065/614-74-40, 633-
250. (211327)

МЕСНАТИ прасићи,
јагањци, дебеле свиње,
могућност клања, пе-
чења. 064/290-50-29,
0 6 0 / 0 3 7 - 1 1 - 9 6 .
(211555)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај из увоза.
0 6 5 / 5 9 2 - 7 8 - 7 5 .
(211834)

ЋУРКЕ од 5 до 7 кг,
продајемо, за предсто-
јеће празнике. Тел.
344-206. (211967)

ПРАСИЋИ на продају,
услужно клање, Ново-
сељански пут 175-б.
Мића, 064/303-28-68.
(211968)

ПРАСИЋИ меснати,
могућност клања и кућ-
не доставе. Млада сви-
ња 120–130 кг, 150 ди-
нара. 065/410-97-34.
(211968)

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

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

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи као нове, до-
става, монтирање, га-
ранција. Акција.
060/080-32-15. (211996)

ПРОДАЈЕМ саднице
малина и шумских ја-
года. 064/502-50-59.
(212018)

ПЛАСТЕНИК мањи, 15
м2, 3 х 5, повољно.
063/240-784. (212023)

ТА ПЕЋ, 6 м2, цер.
0 6 4 / 2 2 4 - 1 3 - 8 7 .
(211494)

АУТО-ПРИКОЛИЦА,
регистрована до де-
цембра 2016, ТВ сам-
сунг, 82 цм. Тел.
0 6 4 / 2 0 6 - 5 2 - 2 0 .
(212076)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гар-
нитуру, регале, мост
+ регал, гарнитуру
мојца, витрину, ко-
моду, сто + четири
столице, спаваћу со-
бу комплет, комплет
кухињу, замрзивач,
дечја колица, телеви-
зоре, ел. шпорет, ТА
пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе,
сушење, тепихе, по-
ловне ауто-гуме, би-
цикле, разно.
063/107-78-66. (ф)
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ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте. Кухиња 10.000
динара. 371-568,
0 6 3 / 7 7 3 - 4 5 - 9 7 .
(212092)

ПРОДАЈЕМ меснату
прасад, могућност кла-
ња, печења и доставе.
063/314-454. (212102)

ТА пећ на продају, 3
кв, цер. Тел. 063/841-
65-39. (212104)

НА ПРОДАЈУ алфа
плам камин, вреди по-
гледати. Тел. 061/625-
81-77. (212101)

ПРОДАЈЕМ францу-
ски лежај, кревет с ду-
шеком, ТВ полицу,
двокрилни роман, нове
вунене јоргане.
0 6 4 / 4 7 1 - 7 1 - 6 2 .
(212112)

ЦИСТЕРНА за нафту,
круњач и прекрупуач
оџаци. 066/342-730.
(212128)

ДЕБЕЛА свиња на про-
дају, врло месната,
Старчево. 062/113-20-
28. (212134)

ПРАСИЋИ на продају,
25 кг, 200 динара, мо-
гућност клања.
0 6 1 / 3 2 1 - 0 9 - 3 6 .
(212144)

НА ПРОДАЈУ овалан
трпезаријски сто са
шест столица. Тел.
063/692-010. (212148)

КИОСК на продају, мо-
же замена. 062/876-02-
54. (212162)

ШПОРЕТ смедеревац,
микроталасна, веш-
машина, фрижидер,
судо-машина, елек-
трични шпорет, судо-
пера с радним висе-
ћим, регал, двосед, ор-
мани, комода, шиваћа,
грејалица. Тел.
0 6 3 / 8 6 1 - 8 2 - 6 6 .
(212164)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
долазим. 060/080-32-
15. (211996)

КУПУЈЕМ пољопри-
вредно земљиште у
Панчеву, Јабуци, Гло-
гоњу, Црепаји, Качаре-
ву, Скробари. 063/823-
96-83. (СМС) 

КУПУЈЕМО очувано
половно покућство,
столове, столице,
плинске боце, тепихе,
завесе. 066/900-79-04.
(211996)

КУПУЈЕМ гвожђе, ста-
ре славине, старе веш-
машине, фрижидере,
замрзиваче, каблове,
акумулаторе и остали
метални отпад.
0 6 0 / 5 2 1 - 9 3 - 4 0 .
(212016)

КУПУЈЕМ значке, ор-
дење, медаље, новац,
пенкала, сатове.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(212117)

ПАНЧЕВО, кућа за ста-
новање на плацу 20 х
40 м. Тел. 064/813-00-
21. (210480)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, могућ дого-
вор. Тел. 065/633-40-80,
064/190-96-50. (210803)

ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси (два дво-
ришна стана). Тел.
063/472-433, 063/440-
447. (211580)

КУЋА код бувљака, 4,14
ари, 64 м2, усељива,
35.000 евра. 064/151-
37-66, 064/495-55-59.
(210636)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена
градња, 13 ари.
0 6 4 / 9 2 1 - 0 1 - 5 7 .
(211739)

ДОЊИ град, кућа, сре-
ђена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 063/845-
85-80. (211825)

ХИТНО  продајем 57
ари на Миси. 069/415-
27-77. (211923)

КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, грађевинска до-
звола, власник, 32.000
евра. 065/258-87-77.
(211985)

ЈАБУЧКИ пут, грађе-
вински плац 4 ара.
0 6 9 / 2 1 3 - 9 7 - 3 7 .
(211991)

ПРОДАЈЕМ плац у
Панчеву. 063/769-41-
44. (212012)

КУЋА са 6 ари плаца,
Козарачка улица (ста-
ра). Панчево, 064/007-
84-63. (212017)

КУЋА стара у Црепаји,
25 ари плаца, повољно.
063/240-784. (212023)

ЦЕНТАР, М. Пијаде,
кућа 99 м2, укњижено,
реновирана, заједнич-
ки улаз, 30.000 евра.
0 6 4 / 1 1 2 - 3 4 - 6 0 .
(212027)

БАЊА Врујци, кућа
спратна 120 м2, 6 ари
дворишта, два купати-
ла, телефон, паркети,
укњижена, усељива.
0 6 4 / 8 5 0 - 7 0 - 0 4 .
(212060)

СПРАТНА кућа 170 м2,
на 4,5 ари плаца, код
Болнице, повољно.
0 6 4 / 5 8 4 - 5 3 - 3 8 .
(212087)

КУЋА с намештајем,
усељива, легализована,
изнад болечке пијаце.
013/316-301, 064/986-
22-97. (212088)

КУЋА, спратна с пот-
кровљем на продају, 13
х 10, плац 10,5 ари, Ул.
Ђ. Ђаковића 14. Тел.
262-40-88, 063/170-32-
19, Санде. (212096)

ПРОДАЈЕМ викендицу
у Долову, воћњак 25
ари, хиподром, цена
договор. Тел. 313-716.
(212098)

ПРОДАЈЕМ њиву у се-
лу, 44 ара, Војловица,
дозвољена градња.
0 6 4 / 2 5 6 - 3 5 - 4 0 .
(212135)

ПРОДАЈЕМ 100 ари гра-
ђевинског земљишта, с
укњиженим стамбеним
50 м2 и помоћним 40 м2,
пут, струја, вода – бунар,
4 км од центра града.
062/267-431, 064/551-
63-83. (212115)

ЈАБУЧКИ пут, 40 м2, 7
ари, 13.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(212142)

ЦЕНТАР, кућа 80 м2, 5
ари, 55.000; 90 м2, 4
ара, 48.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(212142)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
22 ара, 70 м2, замена,
стан двособан. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(212142)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 50 м2, 10 ари, но-
воограђено, 35.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (212142)

ДОЊИ град, кућа сре-
ђена са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 063/845-
85-80. (212143)

КУЋА, Тесла, Стерији-
на, ново, продаја/заме-
на за стан, договор.
063/227-693. (212147)

ТЕСЛА, кућа нова,
140.000, 95.000, прода-
ја/замена. (238), „Те-
сла некретнине”,
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(212156)

МИСА, кућа, 300 м2, 6
ари, продаја/замена,
75.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (212156)

ПРОДАЈЕМ стан од 84
м2, на Котежу 2, VI
спрат. 065/398-98-99.
(210650)

ДВОСОБАН ексклузи-
ван, 50 м2, II спрат,
центар, опремљен,
плакари, уградна кухи-
ња, 35.000. 063/801-56-
63. (211186)

НОВ стан, 65 м2, гара-
жа 14 м2, Таковска.
063/342-220, 063/701-
19-77. (211192)

ТРОСОБАН стан, Ко-
теж 2, продајем/мењам
за стан, кућу. 063/771-
15-68. (211274)

СТАН Миса, 15.500
евра, 40 м2, 55 м2.
063/377-835. (211177)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
75 + 6 м2, IV спрат, без
лифта, власник. 331-
079. (211400)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан стан
с даљинским грејањем,
лифтом и прелепим
погледом на Тамиш.
0 6 3 / 7 8 6 - 9 8 - 8 6 .
(211772)

ТЕСЛА, стан 45 + тер.,
једноипособан, 2/4,
ТА, водоводне, струјне
инсталације урађене,
укњижен. (253), АГ
„Економик”, 063/826-
97-09. (211599)

НА ПРОДАЈУ стан 54
м2, Котеж 1, ЦГ, IV
спрат. 063/159-99-62.
(211601)

СОДАРА, двособан
стан, 54 м2, I спрат,
балкон, гаража, пар-
кет, клима, комплетно
опремљен, 1/1 вла-
сник, 35.000 евра.
0 6 5 / 4 4 2 - 8 9 - 2 6 .
(211983)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж
1, за мањи једнособан,
власник. 063/765-83-
10. (211640)

ПОДГОРИЦА, једносо-
бан стан 36 м2, ново-
градња, близу жел.
Станице. 0038/220-
248, 064/318-91-30. 

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

ЦЕНТАР, гарсоњера,
16 м2, М. Пијаде, укњи-
жено, заједнички улаз,
9.500 евра. 064/112-
34-60. (212027)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Ослобођења 70,
новоградња, 73 м2.
0 6 9 / 3 5 5 - 4 9 - 3 1 .
(212035)

ПРОДАЈЕМ стан у Бео-
граду, Беле воде, ета-
жно грејање, двособан,
одмах усељив, цена по
договору. 063/320-810. 

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без по-
средника. Тел.
0 6 3 / 8 6 7 - 5 8 - 1 9 .
(212045)

КОТЕЖ 2, двособан, 59
м2, I, одличан, 29.500,
Цара Лазара, улично,
35, 11.000. (338), „Јан-
ковић”, 348-025,
0 6 3 / 8 0 4 - 1 2 - 7 2 .
(212107)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 60 м2, Котеж 2,
пети спрат. 064/143-
01-78. (212108)

ДВОСОБАН, 51 м2,
строги центар, високо
приземље, тераса, ЕГ,
укњижен, без посред-
ника. 064/354-69-94.
(212060)

СТАН од 55 м2, у Бео-
граду, мењам за мањи
у Панчеву, уз доплату.
0 6 4 / 6 8 5 - 7 3 - 3 8 .
(212074)

СОДАРА, продајем
троипособан стан, 83
м2, сређен, могућ дого-
вор. 064/482-44-94.
(211632)

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

ОДМАХ усељив стан,
78 м2, трособан, два
мокра чвора, Стрели-
ште. 064/340-26-43.
(212079)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, III спрат,
ЦГ, 43 м2. 060/318-61-
30. (212081)

ПРОДАЈЕМ хитно тро-
собан стан, Котеж 1, 88
м2, 36.000 евра.
0 6 9 / 3 3 9 - 2 9 - 9 0 .
(212090)

ПРОДАЈЕМ троипосо-
бан стан, Котеж 2, Ва-
љевска 22, 80 м2,
49.000 евра, може за-
мена. 069/214-41-49.
(212084)

КОТЕЖ 1, једнособан,
35 м2, III, ЦГ, 20.000.
(188), „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(212097)

СОДАРА, једнособан,
35 м2, I, ЦГ, 22.000.
(188),  „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(212097)

СОДАРА, двоипособан,
65 м2, III, ЦГ, 38.000.
(188), „UnaDalli”,
0 6 4 / 2 5 5 - 8 7 - 5 0 .
(212097)

ТЕСЛА, двособан, 56
м2, I, ЦГ, 33.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (212097)

ЦЕНТАР, двособан, 53
м2, II, EТ, 37.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (212097)

КОТЕЖ 2, двособан, 64
м2, ЦГ, 30.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (212097)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 35 м2, ЕТ, приз.
17.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(212097)
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СТРЕЛИШТЕ, прода-
јем стан, ВП, ЦГ + те-
раса и подрум.
0 6 3 / 8 4 5 - 8 5 - 8 0 .
(212143)

КОТЕЖ 2, четворосо-
бан, 80 м2, ЦГ, VII/X
49.000. (320), „Преми-
ер”, 063/800-44-30.
(212137)

ТЕСЛА, једнособан, II,
28 м2, ЦГ, усељив,
18.000. (320), „Преми-
ер”, 063/800-44-30.
(212137)

ШИРИ центар 50 м2,
двособан, II, TA, гара-
жа, реновиран, 29.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (212142)

ЦЕНТАР, 35 м2, једно-
ипособан, 50 м2, двои-
пособан, 700 евра.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (212142)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2,
једнособан, 19.900.
Хитно. (394), „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(212142)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двосо-
бан, 24.000; 74 м2, тро-
собан, 46.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(212142)

ТЕСЛА, 45 м2, двосо-
бан, 25.000; 54 м2, дво-
собан, 32.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(212142)

КОТЕЖ 2, војне, 49 м2,
двособан, 29.500; 60
м2, двоипособан,
35.000. (394), „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(212142)

МИСА, 37 м2, једнои-
пособан, 15.000; 40 м2,
двоипособан, 19.500.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (212142)

ЈЕДНОСОБАН, Стре-
лиште, 35 + 5 м2, I
спрат, TA, 16.500. Ма-
рина Држића 7/10.
0 6 6 / 9 5 2 - 4 2 - 1 9 .
(212139)

НОВА Миса, станови у
изградњи, Приморска,
близу школе, власник.
0 6 4 / 2 6 4 - 0 2 - 0 2 .
(212147)

СТАН 53 м2, Мајке Југо-
вића 13, нов, укњижен,
може замена. 060/661-
05-79. (212146)

ПЕНЗИОНЕРИ! Купу-
јем стан или кућу с ва-
шим плодоужитком
(остајете у стану). Ваше
месечне рачуне плаћа-
мо ми. Осигурајте Ва-
шу будућност. 061/324-
40-85. (212152)

ТЕСЛА, 51 м2, двосо-
бан, лођа, 30.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(212156)

ТЕСЛА, 61 м2, тросо-
бан, 35.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(212156)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, IV ЦГ, 32.000, дого-
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(212157)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56 м2, I, ЦГ, одли-
чан, 27.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (212157)

ВЕЛИКА понуда стано-
ва свих структура.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(212157)

АГЕНЦИЈА (396)
„Лајф”, честита Нову
годину и Божић и нуди
велики избор некрет-
нина на свим локација-
ма. 061/662-948.
(4642)

МИСА, преко пута
школе и Дома здравља,
пет минута од Спорт-
ског центра, продајем
поткровље, 100 м2, са
свим прикључцима.
Власница. Договор.
0 6 5 / 3 3 3 - 5 5 - 2 5 .
(212167)

КУПУЈЕМ мањи стан,
ниже спратности, Те-
сла, шири центар.
0 6 4 / 3 3 8 - 4 9 - 0 1 .
(211109)

ИЗДАЈЕМ стан у цен-
тру Панчева, двоипо-
собан, ЦГ, са гаражом,
повољно. 064/857-87-
28. (210787)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан, 28 м2, код хо-
тела „Тамиш”, 70 евра.
0 6 4 / 1 2 2 - 4 8 - 0 7 .
(211929)

ИЗДАЈЕМ стан гарсо-
њеру у строгом центру.
062/345-958. (211964)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
35 м2, Котеж 2, одмах
усељив. 064/353-23-61.
(212003)

ИЗДАЈЕМ, Тесла, 90
м2, дворишни јефтин,
ЦГ, гаража, прелеп
комфоран, озбиљним
станарима. 061/269-
88-64. (212030)

ИЗДАЈЕМ празан јед-
нособан стан на Коте-
жу 1. 062/431-774,
013/355-575. (212042)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
кућу 110 м2, Карађор-
ђева 134. 063/344-609.
(212037)

СТАНОВИ, новоград-
ња, на више локација,
намештени, за издава-
ње. Контакт 063/693-
298, 063/693-944. (ф)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан на Стрели-
шту, 40 м2, ВП, ЦГ, кли-
ма, кабловска, интернет.
063/312-848. (212079)

ИЗДАЈЕМ трособан
квалитетан стан код
Болнице. 064/584-53-
38. (212087)

ИЗДАЈЕМ намештене
једнособне дворишне
станове + гарсоњера,
комфорне. Стрелиште.
362-406, 064/218-83-
45. (212095)
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ИЗДАЈЕМ стан на Те-
сли и продајем ауто ла-
гуна. 065/434-67-52.
(212099)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан.
066/209-400. (212121)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан
на Стрелишту, 40 м2, не-
намештен. 064/559-15-
27. Владимир. (212126)

СТРЕЛИШТЕ, издајем
једнособан стан, ЦГ,
комплетно намештен.
063/845-85-80. (212143)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
060/439-82-60. (212162)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
намештену, засебан
улаз, центар, грејање
ТА, самцу. 061/131-79-
04. (212163)

ИЗДАЈЕМ стан на Ми-
си код цркве. 064/836-
90-11. (212166)

ЕКСТРА једнособан,
намештен стан близу
АЦ „Зоки”, 85 евра.
0 6 1 / 1 9 6 - 0 4 - 5 9 .
(212170)

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Трубач”.
0 6 4 / 3 7 0 - 7 9 - 4 7 .
(209963)

ЛОКАЛ за издавање,
Котеж 2, код „Симпа”.
Тел. 064/134-62-62,
316-505. (211948)

ИЗДАЈЕМ веома по-
вољно пословни про-
стор, 40 м2, идеално за
канцеларије, али одго-
вара и другим делатно-
стима. Војловица.
0 6 1 / 6 2 0 - 0 4 - 1 6 .
(211966)

ИЗДАЈЕМ сређен ло-
кал 20 м2, код Аутобу-
ске. Тенда, клима, ре-
шетка. 064/199-49-96.
(211969)

ХАЛА, зидана, 90 м2, на
5 ари, Јабучки пут,
25.000 евра. 069/213-
97-37. (211991)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
пословну зграду са ма-
гацином, 500 м2, по-
вољно. 062/105-20-12.
(212014)

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

ИЗДАЈЕМ разрађен ло-
кал прехрамбене робе
с комплетним инвента-
ром. 063/770-01-82,
0 6 2 / 8 8 6 - 9 7 - 0 3 .
(212073)

ИЗДАЈЕМ локал 100
м2, у центру Панчева,
на углу улица Светоза-
ра Милетића и Трг му-
ченика, локал има те-
лефон, гас, два струјо-
мера, два ве-цеа, мага-
цински простор, ис-
пред локала велики
јавни паркинг.
063/622-209. (212125)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
Његошева, радионицу
30 м2, Карађорђева.
0 6 4 / 9 9 4 - 1 3 - 1 6 .
(212133)

ЧЕВАБЏИНИЦИ „Ха-
ло Лесковац” потребне
раднице за роштиљ и у
кухињи. 063/897-55-
04. (211251)

ЖЕНСКОМ фризер-
ском салону потребан
женски фризер.
061/130-08-43. (211597)

ПОТРЕБНА жена са
искуством, непушач, за
чување детета у Бечу.
Храна и смештај обез-
беђени. Информације
3. I (трећег јануара) на
тел. 064/280-40-00.
(212028)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
062/339-279. (212110)

ПОТРЕБНА радница,
млађа особа, за рад на
машини за веш. Прија-
ве слати на mail: 
modelkids@gmail.com.

СТАТИСТИКА, часови
студентима. Профе-
сорка Снежа,
064/20630-25. (СМС) 
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ПОСАО 
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ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, ка-
бина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-
76. (209516)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-01-
13. (109695)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправ-
ке бојлера, шпорета,
индикатора, разводних
табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(210498)

РАДИМО: зидање, бето-
нирање, поправке кро-
вова, фасаде, изолације.
013/664-491, 063/162-
53-89. (210944)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
063/737-59-60. (210911)

ОЗБИЉНО и одговор-
но бих бринула о ста-
ријим особама, по до-
говору. 064/954-51-74.
(211245)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-
85-95. (211446)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, израда
и поправка металних
конструкција, капија,
ограда, надстрешница,
монтирање олука, га-
ража. 061/204-83-36.
(211417)

КЕРАМИЧАР, квали-
тетно, поуздано, по-
вољно. 063/318-780.
(211891)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације, ка-
бина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-
76. (211998)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољ-
није. 065/361-13-13.
(212007)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправке, замене,
адаптације, одгушења
купатила одмах.
013/331-657, 064/495-
77-59, 063/777-18-21.
(212010)

ПРОФЕСИОНАЛНА из-
рада нових, реконструк-
ција старих кровова +
зидарија, демит фасада.
063/394-724. (212036)

МЛАДА девојка тргов-
киња, тражи посао.
0 6 5 / 4 6 0 - 2 6 - 5 1 .
(212118)
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ПОПРАВКА кровова,
лежајева и намештаја.
Тел. 064/866-25-76,
0 6 6 / 9 4 4 - 5 5 - 9 0 .
(212127)

ПОПРАВКА, столари-
ја, браварија, санита-
рије. Монтирање бојле-
ра, шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-80-
74. (212053)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, статистика, инфор-
матика, могућност ме-
сечног плаћања, профе-
сор. Центар, 013/353-
569, 061/603-94-94,
066/405-336. (212061)

ПЛАФОНИ преградни
зидови, уградња стола-
рије, обрада шпалетни,
постављање ламината.
063/816-33-84. (212070)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, израда
и уградња капија, над-
стрешница, заштитне
решетке. 063/816-33-
84. (212070)

ПСИХОЛОГ, терапије,
саветовања, разговори,
обуке, њујоршки сер-
тификати (SAD), по-
пуст. Тел. 061/198-32-
32. (212083)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (212086)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством ква-
литетно, педантно, по-
вољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (212141)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Алексан-
дар, 013/351-073,
0 6 4 / 1 5 7 - 2 0 - 0 3 .
(212156)

ПРЕВОЗ робе, ствари,
пик-апа, комбијем или
камионом, селидбе са
монтирањем и демон-
тирањем намештаја.
Дејан, 061/626-14-50,
0 6 5 / 4 4 0 - 9 7 - 0 0 .
(212156)

СВЕ врсте физичких
послова: утовар/исто-
вар робе, селидбе, се-
чење, цепање дрва, ко-
пање, одвоз шута, ста-
рог и непотребног на-
мештаја. Чишћење по-
друма, тавана, шупа,
сви слични послови.
Дејан. 065/440-97-00,
061/626-14-50, 341-
571. (212156)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, већ од
700 динара, услуга
селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, ка-
мионима 3, 5 и 7 т, с
радницима или без
њих, у свим правци-
ма, плаћање могуће
чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253-
028, 064/444-66-74.
b o m b o n -
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова, ло-
кала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 0 до
24 сата, за вас радимо
и недељом. Изаберите
најбоље. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
b o m b o n -
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ
од 700 динара, пик-ап,
комби 1,5 т, камиони
3–7 т, утоварна рампа,
с радницима или без
њих, гаранција за без-
бедност вашег наме-
штаја, могућност скла-
диштења ствари. Бо-
рис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
b o r i s . s e r . r s -
. (Ф)

СЕЛИДБЕ и превоз ро-

бе – Борис – већ од 700

динара, с пик-апом,

комбијима, камиони-

ма, екипа радника,

монтирање, демонти-

рање, паковање ствари,

кутије за паковање,

фолија за заштиту на-

мештаја, селите се без

стреса. Борис,

013/352-536, 063/253-

028, 064/444-66-74.

b o m b o n -

c i c b @ g m a i l . c o m ,

www.selidbepancevo-

boris.ser.rs. (Ф)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с матери-
јалом или без њега. Но-
ле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (201894)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом и
пастом, нов метод без
прскања. Гаранција.
Славиша. 062/182-74-
50. (210358)

СЕЛИДБЕ, превоз ро-
бе, камионом, радни-
ци, повољно. Вук.
0 6 4 / 1 7 6 - 9 1 - 8 5 ,
063/278-117, 013/365-
051. (210391)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-ма-
шине, бојлере, фрижи-
дере, шпорете, електро-
инсталације. 060/180-
02-83, 062/186-48-22,
013/251-28-97. (210640)

ПОВОЉНО, превоз ро-
бе и селидбе комбијем,
цена по договору.
0 6 4 / 1 4 7 - 1 4 - 7 7 ,
013/311-514. (109658)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (210577)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, замене, адап-
тације, одгушења купа-
тила одмах. 331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (211236)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, це-
на договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (211540)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифи-
цирање, 28 година с ва-
ма, гаранција.
www.baltokad.co.rs .
0 6 5 / 3 4 7 - 5 5 - 0 2 ,
011/288-30-18.

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, ка-
нализације, замена вир-
бли, батерија, вентила,
све за воду, 0–24 сата,
долазим одмах. Пензио-
нерима екстра попуст.
013/348-139, 064/493-
44-63, 061/317-26-33.
(211995)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила, ка-
нализације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерије,
санитарије. Све за воду.
Пензионерима екстра
попуст. 0–24 сата. Дола-
зим одмах. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
0 6 1 / 3 4 8 - 2 0 - 0 0 .
(212031)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних, по-
правка мобилних теле-
фона, електричар, ау-
то-електричар, уградња
ауто-радија. 063/800-
01-96. (212043)

ПРЕВОЗИМ мањим
кипером, повољно, пе-
сак, шљунак, сејанац,
одвозим шут. 064/354-
69-94. (212060)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима или
без. Најповољније Иван.
063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ робе и ства-
ри комбијем и камио-
ном, професионално,
екипа радника, све ре-
лације по Србији, от-
куп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправке, замене, адап-
тације, одгушења купа-
тила одмах. 013/331-
657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (212010)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче, кли-
ме, шпорете, бојлере, ТА
пећи, поправљамо квали-
тетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (212157)

МОМАК, слободан, 43
године, жели познан-
ство даме ради везе,
повремених сусрета.
061/304-70-66. (СМС)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом ђачку књижицу
V–VIII разреда, издату
од ОШ „Стевица Јовано-
вић”, на име Алексан-
дра Шајрих. (211970)

УСАМЉЕНИ удовац,
57 година, жели по-
знанство усамљене да-
ме, дружење. 061/225-
99-18. (211977)

ИНВАЛИДСКИ пензио-
нер, 1968, тражи озбиљ-
ну жену ради брака, мо-
гућа плавуша. 065/672-
87-01. (211978)

МУШКАРАЦ, 55 годи-
на, материјално обезбе-
ђен, жели да упозна же-
ну или девојку до 40 го-
дина, ради дружења, из-
лазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (212058)

ПОТРЕБНА жена да води
домаћинство пензионеру
из Панчева који би финан-
сирао заједничку кухињу.
064/123-16-60. (212089)

ПЕНЗИОНЕРИ! Нудим
доживотно издржавање по
најповољнијим условима.
Вашу старост проживите
безбрижно. Позовите,
061/324-40-85. (212152)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, двосо-
бан, паркинг, кабловска.
063/759-98-77. (210046)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. По-
вољно. 063/709-44-97.
(211720)

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 

РАЗНО

ТУРИЗАМ 

26. децембра 2015. престало је да куца ср-

це моје мајке, свекрве и баке

НАДА ПЕШИЋ
1935–2015.

Хвала ти за љубав, нежност и доброту ко-

ју си нам пружила. Сада имамо велику ту-

гу, празнину и бол. Заувек ћемо те памти-

ти.

Син БОРИВОЈЕ, снаја СНЕЖА

и унук МИЛАН

(92/212176)

28. децембра 2015. с тугом смо се опростили од наше драге

НАДЕ ПЕШИЋ
1935–2015.

Нигде ти ниси отишла – закључали смо те у нашим срцима заувек.

Бескрајно тужни: син БОРИВОЈЕ и ћерке МИЛЕНА, РАДОВАНКА,

СТОЈА и БРАНКА с породицама

(93/212176)

Шестомесечни помен

нашој драгој

ЖИВКИ 

ЈАНКОВ

2. I 2016.

Никада те нећемо забо-

равити.

Твоји синови, снаје,

унуци и праунуци

(94/212118)

МИЛАН

ЗАГОРАЦ

1937–2015.

Прошло је четрдесет

дана откако ниси с на-

ма, али још увек живиш

у нашим срцима и мно-

го нам недостајеш.

Твоји најмилији

(89/2642)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН
ЈАКИМОВСКИ

2008–2015.
Вољени не умиру.

(91/212175)

Шестогодишњи помен

МИЛЕТА
БЕЧЕЈСКИ

ЗОРАН и ИВАНА 
с породицама

(90/21217
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У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на жи-

вотну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04 и

36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта „Scrap Iron” д. о. о., Панчево,

Жарка Зрењанина бр. 106, поднео захтев за одлучивање

о потреби процене утицаја на животну средину за

пројекaт складиштењe и механички третман металног и

другог неопасног отпада на локацији Панчево, Жарка

Зрењанина бр. 106 (простор некадашње Фабрике наме-

штаја „Гај”), на катастарској парцели бр. 6874 к. о. Пан-

чево, на територији града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца про-

јекта може се извршити радним данима, од 10 до 14 сати, од

31. децембра 2015. до 12. јануара 2016. године, у простори-

јама Секретаријата за заштиту животне средине Градске

управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 614.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном

року достави мишљење у вези с поднетим захтевом. (Ф)

На основу члана 11. став 3. Правилника о условима и

мерилима за избор корисника помоћи за решавање

стамбених потреба избеглица давањем стамбених једи-

ница у закуп на одређено време с могућношћу купови-

не, поступку и начину рада Комисије за избор корисни-

ка, Решење број II-06-020-7/2015-507 од 21. децембра

2015. године, а у вези са Уговором о начину спровођења

стамбене изградње у оквиру  Регионалног стамбеног

програма – Стамбени програм у Републици Србији,

Потпројекат 5 закљученог између Комесаријата за избе-

глице и миграције, „ЈУП Истраживање и развој“ д. о. о.

и града Панчева, Комисија за избор корисника помоћи

за решавање стамбених потреба избеглица давањем у

закуп осам стамбених јединица с могућношћу куповине

ОБАВЕШТАВА

избеглице које су услед догађаја из периода од 1991. до

1995. године стекле статус избеглице у Републици Срби-

ји, без обзира на њихов статус у време решавања стам-

бене потребе, и то: избеглице које живе у колективним

центрима или неком другом виду колективног смешта-

ја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у

приватном смештају и бивше носиоце станарског права,

а које су без трајног решења у земљи порекла или Репу-

блици Србији, а све према утврђеним критеријумима

угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за

решавање стамбених потреба избеглица давањем

осам стамбених јединица у закуп на одређено време

са могућношћу куповине, у оквиру Регионалног

стамбеног програма, Стамбени програм у Републици

Србији, Потпројекат 5 – стамбене јединице (у даљем

тексту: Јавни позив), бити објављен 31. децембра

2015. године на огласним таблама града Панчева и

месних заједница града Панчева и на интернет пре-

зентацији града Панчева www.pancevo.rs и Комеса-

ријата за избеглице www.kirs.gov.rs.

(Ф)

На основу члана 12. став 2. Правилника о условима и

мерилима за избор корисника помоћи за решавање

стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевин-

ског материјала за побољшање услова становања, по-

ступку и начину рада Комисије за избор корисника, број

II-06-020-7/2015-482 од 16. децембра 2015. године, а у

вези са Уговором о гранту – Регионални стамбени про-

грам – Стамбени програм у Републици Србији, Потпро-

јекат 2 – грађевински материјал, закљученим између

Комесаријата за избеглице и миграције, „ЈУП Истражи-

вање и развој” д. о. о. и Града Панчева, Комисија за из-

бор корисника помоћи за решавање стамбених потреба

избеглица доделом најмање 14 пакета грађевинског ма-

теријала 

ОБАВЕШТАВА

избеглице које су услед догађаја из периода од 1991. до

1995. године стекле статус избеглице у Републици Срби-

ји, без обзира на њихов статус у време решавања стам-

бене потребе, и то: избеглице које живе у колективним

центрима или неком другом виду колективног смешта-

ја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у

приватном смештају и бивше носиоце станарског права,

а које су без трајног решења у земљи порекла или Репу-

блици Србији, а све према утврђеним критеријумима

угрожености, да ће јавни позив за доделу пакета гра-

ђевинског материјала за побољшање услова станова-

ња избеглица у оквиру Регионалног стамбеног про-

грама, Стамбени програм у Републици Србији, Пот-

пројекат 2 – грађевински материјал (у даљем тексту:

Јавни позив), бити објављен 31. децембра 2015. годи-

не на огласним таблама града Панчева, месних за-

једница града Панчева, на интернет презентацији

града Панчева www.pancevo.rs и Комесаријата за из-

беглице и миграције www.kirs.gov.rs.

(Ф)

На основу овпашћења садржаног у привредним друштви-

ма и члана 66, тачке 15, Статута АД „Качарево” одлуком

Надзорног одбора АД „Качарево” од 21. децембра 2015.

гoдине о продаји непокретности ресторана друштвене ис-

хране на КП 5502/1 КО Качарево, по почетној цени од

37.380 евра по средњем курсу НБС-а на дан продаје, по-

зивамо заинтересоване понуђаче да доставе своје затво-

рене понуде у року од 15 дана од дана објаве огласа.

1. Понуде cлати на адресу АД „Качарево”, 26212 Кача-

рево, Косовска 63, Комисија за праћење лицитације о

продаји ресторана друштвене исхране.

2. Отварање доспелих понуда ће бити 18. јануара 2016.

године, у 10 сати, у просторијама АД „Качарево”.

3. Сва додатна објaшњења могу се добити на телефон:

063/466-176, Милан Чапкуновић. (проф. 77)

На основу члана 12. став 2. Правилника о условима и

мерилима за избор корисника помоћи за решавање

стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевин-

ског материјала за побољшање услова становања, по-

ступку и начину рада Комисије за избор корисника, број

II-06-020-7/2015-482 од 16. децембра 2015. године, а у

вези са Уговором о гранту – Регионални стамбени про-

грама – Стамбени програм у Републици Србији, Пот-

пројекат 4 – грађевински материјал, закљученим изме-

ђу Комесаријата за избеглице и миграције, „ЈУП Истра-

живање и развој” д. о. о. и Града Панчева, Комисија за

избор корисника помоћи за решавање стамбених потре-

ба избеглица доделом најмање 12 пакета грађевинског

материјала 

ОБАВЕШТАВА

избеглице које су услед догађаја из периода од 1991. до

1995. године стекле статус избеглице у Републици Срби-

ји, без обзира на њихов статус у време решавања стам-

бене потребе, и то: избеглице које живе у колективним

центрима или неком другом виду колективног смешта-

ја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у

приватном смештају и бивше носиоце станарског права,

а које су без трајног решења у земљи порекла или Репу-

блици Србији, а све према утврђеним критеријумима

угрожености, да ће јавни позив за доделу пакета гра-

ђевинског материјала за побољшање услова станова-

ња избеглица у оквиру Регионалног стамбеног про-

грама, Стамбени програм у Републици Србији, Пот-

пројекат 4 – грађевински материјал (у даљем тексту:

Јавни позив), бити објављен 31. децембра 2015. годи-

не на огласним таблама града Панчева, месних за-

једница града Панчева, на интернет презентацији

града Панчева www.pancevo.rs и Комесаријата за из-

беглице и миграције www.kirs.gov.rs.

(Ф)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС 

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА 

Локал бр. 10, у ламели 5, укупне површине 10,52 м2, на Зеленој пијаци, Улица

ослобођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2. 

Локал бр. 7, у ламели 9, укупне површине 25,38 м2, на Зеленој пијаци, Улица осло-

бођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2. 

Локал бр. 1, у ламели С, укупне површине 9,00 м2, на Робној пијаци „Аеродром”,

Улица Светозара Шемића бб, по почетној цени од 5.000 дин./м2. 

Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса. 

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице

(Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у

Панчеву. 

(Ф)

„Стари Тамиш” а. д. Панчево расписује 

Конкурс за радно место:

Дипломирани ветеринар 

Ветеринарски техничар

Дипломирани инжењер пољоприврде, 

смер Сточарство

Потребне вештине:

– Пожељно знање енглеског или немачког језика;

– Познавање рада на рачунару;

– Возачка дозвола Б-категорије.

Лични профил кандидата:

– Самостална и одговорна особа високих личних и професионалних стандарда;

– Спремност на тимски рад уз потребну вештину у организацији рада и

комуникацији.

E-mail адреса на коју можете слати биографију је:

zaposlenje@staritamis.rs

или поштом на адресу:

„Стари Тамиш” а. д. Панчево

Кестенова 004

26000 Панчево

с назнаком:

ЗАПОСЛЕЊЕ

Конкурс је отворен до 17. јануара 2016. године.

(Ф)

Последњи поздрав

ЈЕЛИСАВЕТИ КЕЉЕВИЋ

Син МИЛАН, снаја ДРАГАНА и унук ВЕЉКО

(74/212122)

Последњи поздрав

БЛАГОЈУ 

ЈОВАНОВИЋУ

од породице 

ТАСКОВИЋ и ИЛИЋ.

(85/212156)

НОВО!
Радно време благајне: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

четвртком и петком од 8 до 13 сати

Последњи поздрав

РАДИ САЛЧЕВИЋ
1945–2015.

од колектива Ауто-центра „Зоки”.

(89/33359)
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21. децембра 2015. пре-

минула је драга мајка,

бака и прабака

ЈУЛИЈАНА
ВАРГА
рођ. 1931.

Сахрана је обављена 23.
децембра 2015. 

Ожалошћени: синови
ЕРНЕ и ЧАБА 
с породицама

(4/211961)

МИЛИВОЈ

ИЛИЋ

Дубоко смо потресени

твојом изненадном смр-

ћу. Био си искрен при-

јатељ и колега. Никада

те нећемо заборавити. 

Породица ЗЕБИЋ

(9/211975)

Последњи поздрав

ЗДРАВКУ 

ЦРНОБРЊИ

од породице 

МИЛОСАВЉЕВИЋ.

(15/211988)

Последњи поздрав

ЗДРАВКУ ЦРНОБРЊИ
од станара у Кикиндској 13, као и од ДОБРИВОЈА,

ПЕРЕ, МИКИЈА и САВАНА из једанаестице.

(16/211988)

Наша драга, поштована колегиница

СМИЉА 

ГАЈИЋ

Напустила нас је прерано и нашла спокој и мир.

Памтићемо је и сећати се дивне, топле особе с

којом је било задовољство радити.

Колегинице и колеге 

из Лабораторије „Азотаре”
(24/212003)

23. децембра 2015, у 66. години, преминуо је наш дрaги

ЗДРАВКО ЦРНОБРЊА

Сахрана је обављена 26. децембра 2015.

За њим ће вечно жалити његова породица
(25/212004)

ЂУРИЦИ

ТОМИЋУ

Почивај у миру!

ДАНИЦА, БУЦА 

и породице КИШ

(31/212028)

Последњи поздрав нај-

дражој баки

ВИДОСАВИ

АРНАУТ

1925–2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ожалошћени: ДАВИД и

ЛИДИЈА с породицама

(42/212051)

Последњи поздрав дра-

гом ујаку

ЗДРАВКО 

ЦРНОБРЊА
Никад нећемо забора-

вити најбољег ујака,

прерано си отишао...

Сестричина СНЕЖА 

с породицом

(48/212065)

Последњи поздрав дра-

гом брату и ујаку

ЗДРАВКО 

ЦРНОБРЊА

Никад нећемо забора-

вити твоју доброту и

племенитост. Заувек ту-

жни за тобом.

Сестра НЕВЕНКА 

и сестрић НЕБОЈША

с породицом

(49/212066)

После тешке болести преминуо је 22. де-

цембра 2015. Сахрана је обављена 24. де-

цембра, у Долову.

ЈЕЛЕНКО ВЛАТКОВИЋ
1948–2015.

Вољеном оцу, брату и ујаку последњи 

поздрав од синова БОЖИДАРА и ЈОВАНА

и сестара МИЛЕНЕ, МАРИЦЕ и ВЕРЕ 

с породицама

(52/212071)

ЈЕЛЕНКО ВЛАТКОВИЋ
1948–2015.

Последњи поздрав ујаку 

од сестрића МИЛАНА и ИВАНЕ.
(53/212051)

Последњи поздрав куму

ЗДРАВКУ 

ЦРНОБРЊИ

од кума МИРКА 

с породицом.

(59/212085)

Последњи поздрав дра-

гом ујаку

ЗДРАВКУ 

ЦРНОБРЊИ

Твоја доброта и ведар

дух остаће заувек 

у срцима ЖЕЉКА,

ВЕСНЕ, ЈЕЛЕНЕ 

и ЈОВАНЕ.

(64/212105)

Последњи поздрав нашем „ујки”

ЗДРАВКУ ЦРНОБРЊИ

Електричари Етилена
(67/211109)

Последњи поздрав драгом

ЗДРАВКУ ЦРНОБРЊИ
Остали су велика празнина и бол у души. 

Твоја сестра МАРТА и зет ИЛИЈА

(65/212105)

Последњи поздрав нашем колеги

ЗДРАВКУ ЦРНОБРЊИ

Колеге из Електроснабдевања „ХИП–Петрохемије”

(66/211109)

Последњи поздрав пријатељу

ЗДРАВКУ

РАНКО с породицом

(68/212111)

ЗДРАВКО

ЦРНОБРЊА

Последњи поздрав 

драгом стрицу и куму

од породице МРКЕЛА.

(79/212138)

Последњи поздрав

ЗДРАВКУ 

од синовца МОМИРА 

с породицом 

и снајке РОСЕ.

(80/212138)

Последњи поздрав дра-

гом стрицу

ЗДРАВКО 

ЦРНОБРЊА

Живећеш вечно у сећа-

њу мом.

Синовица МИЛЕНА

(81/212138)

Последњи поздрав дра-

гој снаји и ујни

СЛАВИЦИ

ВУРДЕЉИ

од заове МИЛКЕ, 

ВЕСНЕ и ГОРАНА 

с породицама.

(86/212158)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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24. јануара 2016, на Новом гробљу, у Крушевцу, дава-

ћемо шестомесечни помен нашем драгом

ЈОВАНУ ПЕТРОВУ
Супруга БИСЕРКА и син СТЕФАН

(72/211120)

СЕЋАЊЕ

ЖИВА ЛАЛА ПОПОВ
1. I 2006 – 1. I 2016.

С љубављу и поштовањем породица

(83/4642)

Прође и четрдесет дана

ДРАГАН 
ЈАКОВЉЕВИЋ

Твој брат РАДЕНКО 
с породицом

(44/212054)5

СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНКА 

РАДАНОВИЋ

ЉИЉА

4. I 2014 – 4. I 2016.

Рођена наша, увек си у на-

шим мислима и срцима.

Твоји најмилији

(45/212055)

ЖАРКО 

МРКОЊИЋ

2011–2016.

Увек у нашим сећањи-

ма.

Породица МРКОЊИЋ

(50/212062)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНКОВИЋ

ДУШАН                       СМИЉА
1991–2015. 2006–2015.

Успомене не бледе.
Захвалан син МИЋА

(51/212068)

29. децембра 2015. наврши-
ло се једанаест година отка-
ко није с нама наша вољена

ВЕРА ВАШТАГ
Син ФЕРЕНЦ

(47/212059)

СЕЋАЊЕ

РАТОМИР ВУКОВИЋ
29. XII 2000 – 29. XII 2015.

Проток времена не значи ништа када је сећање живо.
Његови најмилији

(84/212149)

Годишњи помен брату

МИРКУ

МОЛНАРУ

1953–2015.

Време које пролази не

може да избрише успо-

мене на тебе.

МИКА с породицом

(87/212159)

2. јануара 2016. дајемо годишњи помен

МИРКУ МОЛНАРУ
10. I 2015 – 10. I 2016.

Време пролази, а туга за тобом је све већа.

Живећеш у нашим срцима и мислима док

постојимо. Пуно нам недостајеш.

Твоја мајка СТАНА и супруга МИЛЕНА

(88/212159)

После кратке и тешке болести преминуо је наш 

БЛАГОЈЕ ЈОВАНОВИЋ
1957–2015.

Сахрана је обављена 29. децембра, у 11 сати, на Новом

гробљу.

С тугом и болом сломљена срца опраштамо се од њега.

Његови најмилији: мајка ОЛИВЕРА, супруга ЦАНА, син

МАРКО, ћерка МАРИЈА, зет МИЛЕНКО, снаја ТИЈАНА

и унуци НИКОЛА и ПАВЛЕ
(38/212047)

Последњи поздрав ком-

шији

БЛАГЕТУ 

ЈОВАНОВИЋУ

Памтићемо те по добру.

РАТКО, СНЕЖА, 

МИЛОШ и АНЂА

(39/212048)

Последњи поздрав брату

БЛАГОЈУ

ЈОВАНОВИЋУ

од сестре НЕВЕНКЕ 

с породицом.

(40/212049)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

БЛАГОЈУ 

ЈОВАНОВИЋУ

од породице ЋУЛИБРК.

(41/212050)

Последњи поздрав по-

штованом куму

БЛАГОЈУ

ЈОВАНОВИЋУ

Породица 

ЂИКАНОВИЋ

(55/212074)

Последњи поздрав вољеној супрузи, мај-

ци и баки

РАДА САЛЧЕВИЋ
1945–2015.

С љубављу и поштовањем чувамо те од за-

борава.

Поносни смо што смо те имали.

Твој супруг НЕДЕЉКО, ћерке ЉИЉАНА

и СЛАЂАНА и унуке ТАМАРА и ЛИДИЈА

(56/4642)

Последњи поздрав

БЛАГОЈИ

СПАСОЈЕ, БУБА, НАТАША и НЕНАД с породицом

(58/212077)

Последњи поздрав дра-

гој прији

ЈЕЛИ

од породице 

ПЕТРОВАЧКИ.

(18/211992)

24. децембра 2015. године изненада је преминула наша драга

ЈЕЛИСАВЕТА КЕЉЕВИЋ
1938–2015.

Била је велики борац, племенита душа, добра супруга, мајка и ба-

ка.

Отишла је тихо и неприметно, али ће заувек живети у нашим ср-

цима.

Њени најмилији

(30/212026)

Драгој баки

ЈЕЛИ 

КЕЉЕВИЋ

Њени унуци: МИРКО,

МАРКО и ВЕЉКО

(73/212122)

Последњи поздрав

ЈЕЛИСАВЕТИ

КЕЉЕВИЋ

Пријатељи МИРКО 

и ЗОРА ЧКОЊЕВИЋ

(75/212122)

Последњи поздрав нашем вољеном

СТЕФАНУ ЈЕЗДИМИРОВИЋУ
9. I 1934 – 26. XII 2015.

од супруге МИЛЕНЕ, ћерке ВЕРЕ, 

сина ГВОЗДЕНА, снаје ДРАГИЦЕ и унука 

НЕМАЊЕ, ИВАНЕ и МИЛОША.
(29/212205)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Двогодишњи помен

ДОБРА МИТРОВИЋ
26. XII 2013 – 26. XII 2015.

Увек си била и заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруг ПЕТАР и ћерке ВЕСНА и ЉИЉАНА с породицама

(5/211965)

МАРКО МАРИЋ
1. III 2010 – 1. III 2016.

Недостајеш.

Твоји најдражи

(21/211999)

Прошле су две године од смрти моје миле

БОЖАНЕ ПАНИЋ
Ти другујеш са звездама, а ја са сећањем на наше див-
но пријатељство.

Твоја МЛАДЕНКА

(27/212020)

У четвртак, 31. децембра, у 11 сати, даваћемо

двогодишњи помен

ЈАСНА МИЛИВОЈЕВИЋ
2013–2015.

Време пролази, а туга за тобом је све већа. Живе-

ћеш у нашим срцима и мислима док постојимо. 

Твоји неутешни родитељи, кћи ТЕОДОРА 

и сестра ВЕСНА с породицом
(28/212024)

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ ПОПОВ
Заувек ћеш бити у мом
срцу.

Твоја сестра с децом

(33/212034)

Четрдесетодневни по-

мен вољеној

ДРАГИЦИ
ТАНАСКОВСКИ
Оставила си велику тугу
и празнину у нашим ср-
цима.

Супруг ДИМИТРИЈЕ,
син ЈОВАН и ћерка 

ДАНИЈЕЛА

(35/212038

Четрдесетодневни по-

мен нашој

ДРАГИЦИ 

ТАНАСКОВСКИ

Памтићемо те заувек.

Породица 

ПРЕМЧЕВСКИ

(36/212039)

АНКА 

ЉОТИЋ

1936–2013.

Драга Анка, прођоше

две године. Заборава

нема и никада га неће

бити.

Твој супруг МИЛИСАВ

(17/211990)

БРАНИСЛАВ

РАДИВОЈЕВ

БАНЕ

3. I 1979 – 3. I 2016.

Године пролазе, ти

остајеш у нашим срци-

ма.

Твоји најмилији

(43/212052)

ВАСИЉЕВСКИ

ДАНИЦА           СТОЈАН

1927 – 24. XI 2015.          1927– 17. I 1997.

2. јануара 2016, у 11 сати, дајемо четрде-

сетодневни помен нашој мајци.

Ваша деца: МИЛАН, ЈОВАН и НАДА 

с породицама

(46/212016)

НЕНАД ЗЕНГ

Волимо те и недостајеш

нам.

Твоји: ВАСИЛИЈЕ, 

ДАНИЈЕЛА 

и БРАНИСЛАВА

(54/212072)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН ПЕЈЧИЋ
3. III 1951 – 8. I 2006.

Године пролазе, бол остаје.
Твоја супруга ВЛАДИСЛАВА и сестра ЉУБИЦА 

с породицом
(57/212075)

29. децембра 2015. сед-

могодишњи помен на-

шој драгој

СЛАЂАНИ

Вољени никада не уми-

ру.

Твоји најмилији

(62/212094)

Спомен на наше драге родитеље

ТРАЈАНОВСКИ

ЛЕНКА                  ЈОВАН
1925–2000.                          1921–2011.

С љубављу и поштовањем син ДРАГАН и ћерке

СЛАВИЦА и СЛОБОДАНКА с породицама
(69/212113)

СЕЋАЊЕ

МАРИН

ЈЕЛЕНА                      СТЕВАН
2008–2015. 2014–2016.

Вечно неутешна породица
(71/211119)

СЕЋАЊЕ

ДОБРИЛА 

ЂЕРФИ ЛОЛЕ
2. I 2013 – 2. I 2016.

Бол у души и срцу оста-

ју заувек.

Ћерка ОЉА 

с породицом

(77/212131)

СЕЋАЊЕ

ДОБРИЛА 

ЂЕРФИ 
2. I 2013 – 2. I 2016.

С љубављу и поносом чу-

вамо успомену на тебе.

Син АЦА и унуци 

ФИЛИП и НАЂА

(78/212132)

Година за годином... пет

Сећање на вољеног тату, супруга, сина и брата

СЛОБОДАНА СПАСИЋА
1967–2010.

Вољени наш Бобо, тешко је стегнути срце да не боли, душа да не

пати, сузе да не теку.

Понос што смо те имали, туга и бол – све је то љубав којом те во-

лимо до вечности.

Твоји најмилији: ћерка НЕДА, супруга НАДИЦА, мама МИЛИЦА

и сестра ТАТЈАНА СПАСИЋ

(11/211980)

СЛОБОДАН СПАСИЋ
судија Врховног суда

2010–2015.

И после пет дугих и тешких година бол, туга и

самоћа су исти.

Твоја ћерка НЕДА, супруга НАДА, 

шурак МИЉАН, таст и ташта
(60/212093)

ЖИВИЦА БРАНКОВ
2011–2015.

Вољени мој брате, четири године су прошле, а

Цеци све више недостајеш. У мом срцу још жи-

виш.

Твоја сестра СПАСА с породицом
(61/212093)

У среду, 6. јануара, у 11 сати, на православном

гробљу, у Старчеву, даваћемо четрдесетодневни

помен нашем вољеном

ВОЈИСЛАВУ НИКОЛИЋУ
8. VIII 1939 – 28. XI 2015.

С љубављу чувамо успомену на тебе.
Ожалошћени: супруга ЈУЛИЈАНА, ћерке 

СЛАЂАНА и ЉИЉАНА, зетови ЗОРАН и ГОРАН,
унука ИВАНА и унуци ДЕЈАН, АЛЕКСА 

и ЖАРКО
(20/211997)

2. јануара 2016, у 11 сати, даваћемо шестомесеч-

ни помен нашем драгом супругу и оцу

БЛАГОЈИ ДИМКОВИЋУ

Заувек његови: супруга ТРАЈКА, син ГОРАН 

и ћерка ГОРДАНА с породицама
(82/212140)

31. децембра 2015. на-

вршиће се тридесет го-

дина од смрти нашег

драгог

БРАНКА 

ДИМИЋА

Његови најмилији

(70/212116)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

СЕЋАЊЕ

на наше најмилије

ЈЕЛЕНУ, ДУШАНА, ВУКАНА 

и МИЛАНА
2005–2016.

Остале су само успомене и сећања које ће вечно живети у нама и

туга коју време не лечи.

Породица УЗУНОВИЋ

(1/211645)

ПОМЕН

СРЕТЕН ПАВЛОВИЋ
1937–2015.

С тугом се сећамо нашег бата Сретка и тече.

Породица ЛАЗАРЕВИЋ
(2/211733)

СЕЋАЊЕ

НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ
1946–1989.

Породица
(3/211733)

Ружо, мајка још увек не

може да верује да те је

заувек изгубила

РУЖИЦА 

АНЂЕЛКОВИЋ

Заувек неутешна мајка

ЈЕЛЕНА и сестра 

ЈЕЛИЦА с породицом

(6/211971)

Прошло је шест месеци откад си заувек отишла, моја

Ружо, а изгледа као вечност

РУЖИЦА АНЂЕЛКОВИЋ
Твој ВЛАДА

(7211971)

2. јануара 2016. навршава се шест месеци откад

нас је напустила наша мајка и бака

РУЖИЦА АНЂЕЛКОВИЋ

„Вољени никада не умиру.”

Син САША, снаја ГОРДАНА, унуке САЊА 

и ЈОВАНА и унук НЕНАД
(8/211971)

Тридесетогодишњи по-

мен

ЖИВИСЛАВ

СИМИЋ

31. XII 1985 – 31. XII 2015.

Увек те се радо сећају

твоји најмилији.

(10/211979)

2. јануара, у 11 сати, даваћемо годишњи

помен нашем вољеном

МИОДРАГ КНЕЖЕВИЋ

ДРАГАН КНЕЗ 
1. V 1957 – 7. I 2015.

Заборав не постоји јер има нешто јаче

што никада не умире, а то су љубав и се-

ћање на тебе.

Волимо те!

(12/211982)

Прошла је година, а наша

ОЛГА ДИМИТРИЈЕВИЋ
29. XII 2014 – 29. XII 2015.

увек ће бити с нама.

Породице ДИМИТРИЈЕВИЋ, РАДИВОЈЕВИЋ 

и ЖИВКОВ
(13/211984)

Сећање на драге родитеље

КРАЊЦ

ХЕРБЕРТ                    ЕМА
1911–1989. 1915–1993.

Синови с породицама
(14/211985)

СЕЋАЊЕ

ДОБРА 
МИТРОВИЋ

2013–2015.
Две године су прошле от-
кад ниси с нама, а у срци-
ма нашим остаћеш заувек.

Сестра БЛАГИЦА 
и сестричине 

СНЕЖАНА и МАЈА
с породицама

(19/211993)

6. јануара 2016. навр-

шава се година откако

нам не долазиш

ЛАЗАР

КОСТИЋ

Твоји: брат НИКОЛА,

АНИЦА и ЗОРАН 

с породицом

(22/212001)

ЛАЗАР 

КОСТИЋ

Никада те нећемо забо-

равити.

Снаја ЉУБИЦА и МИРА

с породицом

(23/212002)

1. јануара 2016. навршава се четрдесет дана от-

како нас је прерано напустила наша вољена

ЛЕПА АНГЕЛОВСКА

Помен ће се одржати у 11 сати, на Новом гро-

бљу, у Панчеву.

Дани пролазе, а наша туга је све већа.

Твоји најмилији
(26/212019)

Наша вољена

МИЛАНА ЛАНА ЈАНИЋИЈЕВИЋ
1980–2007.

Увек си у нашим срцима и мислима.

Тетка РАНКА и брат ВЛАДА с породицама
(32/212032)

БОРИВОЈ 

ГРУБЕТИЋ

фарбар

2013–2015.

Вољени мој тата, про-

шле су две године од

твоје смрти. Живот мој

без тебе је сваки дан све

тежи. Волим те неиз-

мерно, а недостајаћеш

мом тужном срцу све

док сам ја жива.

Твоја ћерка ЈАСМИНА

с породицом

(34/212034)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА ТАЈДИЋ
из Омољице

I 1989 – I 2016.
Никада те нећемо заборавити.

Син Миле с породицом
(37/212041)

2. јануара 2016, на православном гробљу,

у Омољици, дајемо деветогодишњи помен

нашој драгој

МИЛАНИ ЛАНИ 

ЈАНИЋИЈЕВИЋ
1980–2007.

Заувек с тобом тата СЛАВКО, мама 

ЗЛАТА и сестра НИКОЛЕТА с породицом.

(63/212103)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да ћемо 2.

јануара 2016, у 11 сати,

на Новом гробљу, дава-

ти годишњи помен на-

шој драгој супрузи и

мајци

ЉИЉАНА

ЛОЗАНОСКИ

Заувек у срцима твојих

најмилијих.

Супруг ЖИВКО 

и синови ДРАГАН 

и ГОРАН с породицама

(76/212130)



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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Преоптерећени сте прошло-
шћу. Не мучите себе, али ни љу-
де око себе оним што не можете
променити и исправити. Није
прави тренутак да напустите по-
сао, без обзира на тешкоће. Ви-
ше спавајте.

Расејани сте, па ће вам се де-
шавати да закажете два састан-
ка у исто време, а онда ћете за-
боравити на оба. Послови вам
иду прилично добро, очекујте
новчану награду. Проблеми са
желуцем.

Пазите шта и где говорите да не
бисте били ухваћени у лажи. По-
кажите више стрпљења у посло-
вима и не форсирајте толико ни
себе ни друге. Новац има свој
пут, тренутно мало касни код
вас, али, као и све, стиже у по-
следњем тренутку.

Нагомилана нервоза у вама
може довести до лакших здрав-
ствених тешкоћа. Делујете сми-
рено и задовољно, али то је само
затишје пред буру. Потрудите се
да се стишате бар до следеће
седмице. Мањи прилив новца.

Промена времена не прија ва-
шим плућима, па посетите лека-
ра. Породични и љубавни односи
су стабилни. Наклоност надређе-
них је велика и прави је тренутак
да то искористите за себе и конач-
но добијете оно што дуго чекате.

Време није најповољније за
тражење длаке у јајету, зато се
мало смирите. Немате много
стрпљења, али околности ће се
окренути у вашу корист. Послови
ће вам донети солидан добитак
да мирно дочекате Нову годину.

Будите опрезни у љубави. Не
отварајте се превише, није злато
све што сија. Послови вам иду од
руке и успећете да се наметнете.
Ракови који се баве приватним
послом биће задовољни новча-
ним приливима.

Прави је тренутак да коначно
ставите тачку на све оно што вас
већ дуго мучи. Прекините односе
који вас оптерећују и крените да-
ље. Новац вам стиже. Љубавни
односи су топло-хладни, али не
будите брзоплети.

Не може све у животу да се ис-
планира, контролише и наметне.
Задржавање беса само вам ства-
ра проблеме. Мањи сукоби с ко-
легама могу прерасти у велику
свађу. Стварног разлога за то не-
ма. Смирите се.

Мењали бисте нешто, али без
правог разлога. Посао вам је у
овом тренутку као омча око вра-
та, али тврдоглавији сте него
икада и решени да све истерате
на чистац. Партнер вас подржа-
ва, пун разумевања, али не ис-
питујте границу.

Пред вама је доношење једне
велике одлуке, али пре него што
је донесете, поново све добро
анализирајте. Односи у породи-
ци су се мало закомпликовали,
али својим шармом ћете то сре-
дити. Новац полако почиње да
пристиже.

Пред вама је шаролик период.
Седмица вам почиње недостат-
ком новца, а онда ће уследити
изненадни добитак. Трошите и
оно што немате. Обуздајте се.
Ситне чарке с партнером могу
пробудити страст, али не прете-
рујте.

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
25. новембра: Софију – Драгана и Васил Крстевски; 2. децембра: Наташу – Ержебет

Киш; 4. децембра: Ружица и Зоран Пешић; 9. децембра: Лену – Слађана и Бојан Вељ-

ковић; 10. децембра: Миу – Загорка и Душан Ђокић, Александру – Данијела и Пре-

драг Милаков; 12. децембра: Сташу – Данијела Ристовска Младеновић и Далибор

Младеновић, Дуњу – Катарина Дечермић и Предраг Живковић; 13. децембра: Анђелу

– Жељка Станчул и Иван Цветановић; 14. децембра: Марију – Светлана Филипов и

Владимир Аврамовић, Ленку – Љиљана и Властимир Секулић, Лану – Јелена и Владан

Јовановић; 15. децембра: Нину – Елена и Жарко Станимировић;  16. децембра: Тару

– Јелена и Бранислав Ровчанин; 20. децембра: Вању – Миона и Дејан Радосавац. 

Добили сина
23. новембра: Виктора – Милица Максимовић и Владимир Цвијић; 30. новембра:

Страхињу – Катарина Николић и Сава Веселинов; 3. децембра: Николу – Ирена и

Ненад Станковић; 4. децембра: Вукашина – Сања и Миодраг Каран;  5. децем-

бра: Филипа – Сања Марковић и Бојан Спасојевић; 6. децембра: Стефана – Жа-

клина Жељски и Михајло Мутавџић; 7. децембра: Тадију – Сандра и Душан Анђе-

ловски; 8. децембра: Душана – Бојана и Александар Ковачевић; 11. децембра:

Павла – Тијана Ђорђевић и Далибор Јовић, Садулаха – Ханума Асановски и Даљип

Далипи; 12. децембра: Матеју – Владанка Николић и Иван Шукунда, Павла – Дра-

гана и Душко Јаћимовић; 14. децембра: Рељу – Олгица и Далибор Марадов; 15.

децембра: Симу – Емануела и Сима Ника; 16. децембра: Милоша – Татјана Стан-

ковић и Слободан Марковски; 17. децембра: Николу – Ержебет Хегедиш и Никола

Каравла; 19. децембра: Николу – Звездана Ћирковић и Андрија Кукучка.

ВЕНЧАНИ

17. децембра: Дарина Марекова и Дејан Азарија, Љиљана Ђурић и Радиша Илић;

19. децембра: Гордана Шеровић и Стеван Тарајић, Јасмина Бранковић и Стеван

Обрадовић; 20. децембра: Аманда Вајт и Јожеф Шницер, Александра Вељковић и

Ненад Новковић; 24. децембра: Јасна Корчак и Андраш Керекеш, Марија Лимони

и Небојша Главонић.

УМРЛИ

16. децембра: Смиља Златановић – 1935, Пена Јакимовски – 1945; 17. децембра:

Јелена Бабић – 1974, Лука Љиљак – 1944, Милорада Стајић – 1929, Зорка Топало-

вић – 1936; 18. децембра: Зорка Ђуровић – 1938, Иван Гуран – 1958, Анита Цвет-

ковић – 1957, Драге Кузмановић – 1961; 19. децембра: Новка Ујвари – 1924; 20.

децембра: Драгомир Миленковић – 1929, Ана Шећеров – 1931, Света Стојменовић

– 1956, Момчило Томић – 1931, Милан Арбутина – 1937, Соња Вари – 1955, Пела-

гија Крстић – 1931; 21. децембра: Милорад Ристић – 1930, Ђурица Ђурђевић –

1931, Роза Борош – 1931; 22. децембра: Милош Богосављев – 1928, Љубинка

Свирац – 1925, Ђурица Томић – 1946, Јеленко Влатковић – 1948; Софија Јанковић

– 1928, Јано Сухански – 1956, Томислав Ђоковић – 1942.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Коњићев скок: Ниједан поклон мајци није вре-

дан као њен поклон теби – живот. Анаграм: Данијела Јанков.

Испуњаљка:зубарка, забрана, направа, хаубица, луталац,

покладе, ватрице (коначно решење: Зузана Халупова). Ми-

ни-укрштеница: амандмани, ветеринар, аномалија, нелега-

лан. Укрштени слогови: камелеони, лото, Лајко, диве, зи,

академија, нам, тазе, Нера, рима, задобијати.

КОЊИЋЕВ СКОК АНАГРАМ
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете стару је-

врејску изреку о поклону и мајци.

-ДАН ЊЕН -ЈЕ -БИ– -КЛОН

НИ- ЖИ- ПО- -О ВРЕ-

ПО- -ЈЕ- -ДАН МАЈ- ТЕ-

-ВОТ. -ЦИ -КЛОН НИ- КА-

1

2

3

4

5

6

7

ИСПУЊАЉКА
Прво упишите петословне речи од осенчених поља до краја

лика, а потом седмословне кроз цео лик.

ВОДОРАВНО: 1. врста чамца – жена

стоматолог, 2. устава на реци – наређење

да се нешто не чини, 3. неискривљена –

справа, 4. човек који је неког усмртио –

далекометни топ великог калибра, 5.

особа која својим животом јемчи за ис-

пуњење обавезе – скитница, 6. балвани –

дан уочи почетка поста, 7. мекиње – ма-

ле ватре.

У осенченим пољима крије се име и

презиме наше најпознатије наивне

сликарке (на слици).

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
У свако поље приложеног лика уписује се по један слог тра-

жене речи.

ВОДОРАВНО: 1. гмизавци који мењају боју тела, 5. врста игре

на срећу, 6. ранији боксерски репрезентативац из Панчева (Ка-

рољ), 7. филмске звезде, 9. највиша научна установа, 11. свеже,

фришко (турц.), 12. река у Банату, притока Дунава, 14. слик,

срок, 16. стицати, придобијати.

УСПРАВНО: 1. губитак у тежини робе, 2. део педагогије, 3. ла-

нено уље, 4. престоница Кипра, 8. славни уметник, звезда (стр.),

9. историја болести (мед.), 10. беда, крајње сиромаштво (лат.),

13. драге воље, 15. роман Максима Горког.

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11

12 13 14 15

16

ТВ ВОДИТЕЉКА

ОНА  

ЈЕДАН 

НАЈ  

ЛИК

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ВОДОРАВНО: 1. измене и допуне устава, 2. стручњак за лече-

ње животиња, 3. одступање од правила, неправилност (стр.), 4.

противан закону, незаконит.

УСПРАВНО: 1. кухињска посуда с тучком, 2. река у Немачкој,

3. корално острво, 4. мутаве, 5. вољен, омиљен, мио, 6. љубав-

на песма Ђуре Јакшића, 7. биљка од које се добија индиго, 8.

змија отровница, кобра, 9. држава у Азији.



жила мед с кандираним воћем,
али су јој боље ишли чист мед и
ораси. Њен колега Марко Шиц
из Старчева изнео је три врсте
меда. Најбоље је пролазио ли-
пов, као и ракија медовача.
Преко пута је била Маријана
Гавриловић из неформалне
групе „Слатке мале изврнуте
корпе”, која је окупљена пре
свега два месеца и бави се деку-
пажем репроматеријала и пле-
тењем различитих маштовитих
стварчица – тегли, подметача,
јелкица, свећњака и корпица
од новинског папира...

Анка Шкембаревић је про-
давала уникатне производе у
техници ваљане вуне, све са-
ме оригинале – од украса за
јелке до накита за свачији
укус, док је Дејана Вујчин ну-
дила медењаке које је напра-
вила њена пријатељица Љиља
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Дражилов. Косара Вујчић из
удружења „Доловке” учество-
вала је на свим базарима до-
сад и поноси се чувеним
штрудлама с маком, вишња-
ма, орасима... И то за симбо-
личних педесет динара по
парчету. Места се нашло и за
праве домаће пихтије. Филип
Ушљебрка је продавао шеши-
ре и машне које његова мама
ручно прави, а Анђелија Ђу-
кић из удружења „На пола пу-
та” радове у декупаж техници,
слично као и Милка Чурић из
брестовачких „Соса”, која је у
понуди имала предмете од ве-
за, слике, икебане...

Нису сви имали среће да
буду у топлом шатору. Њих
петнаестак, углавном винара,
морало је да цупка на отворе-
ном. Међу њима је био и Ср-
бислав Ћојбашић, који иза се-
бе има многе трофеје, па чак
и звање „витеза вина банат-
ског винског реда” из Вршца.
Промрзлим дегустаторима
нудио је старо и ново „пиће
богова”, а цене су биле пра-
зничне. Није спорно да се осе-
ћа се криза, па му овакве ма-
нифестације више служе за
рекламу.

Преко 130 излагача
И овај „Новогодишњи базар”
финансирао је Град, а званич-
но спровео Дом омладине, ко-
ји за ту намену добио 490.000
динара. Логистичку помоћ је
пружило комунално предузе-
ће „Зеленило”, које је изашло у

Пети „Новогодишњи базар”
одржан је на платоу испред
Градске управе у неупоредиво
пријатнијим условима него
протеклих година.

Поред тога што је време по-
служило излагаче, и органи-
затори су се побринули да ве-
ћини обезбеде склониште од
спољних утицаја у виду
огромног шатора, унутар ко-
јег су инсталирани грејачи.

Манифестација је почела у
недељу, 27. децембра, у дво-
рани „Аполо”, када је одигра-
на представа под називом
„Снежана и седам патуљака”.
Ову бајку по тексту Младена
Обрадовића и Миодрага Ми-
лованова у модерно рухо оде-
нула је режисерка Наташа Ба-
лог. Након тога децу и роди-
теље је разгалио хор „Вокал
кидс” Музичког центра „Во-
кали”, под диригентском па-
лицом Јелене Цветић.

За око и душу...
Свечано отварање „Новогоди-
шњег базара” уследило је на-
редног дана, у понедељак, 28.
децембра, на платоу испред
Градске управе. Том прили-
ком је чланица Градског већа
задужена за привреду Јелена
Батинић изјавила да је увек
обрадује овакво шаренило,
јер у њему види право богат-
ство. Она је изразила наду да
ће следеће године базар поче-
ти нешто раније, пред като-
лички Божић, како би све те
рукотворине могле бити
предмет даривања за долазе-
ће празнике.

А на базару свега! И за око
и за душу...

На улазу у шатор, одмах ле-
во, свој штанд су имали неиз-
бежни „Љубимци”, који су ра-
дили оно што најбоље знају:
покушавали су да удоме жи-
вотиње и у разговору с грађа-
нима помагали у вези с про-
блемима које се тичу животи-
ња. Недалеко одатле штанд је
имало удружење под називом
„Екотекст и пријатељи”, које
промовише женско предузет-
ништво. Зорица Трајановска
је открила да су, поред разно-
бојног накита и шналица,
главни хит били новогоди-
шњи ирваси пуњени домаћим
колачима и „еколошке цига-
ре”, односно филтери у који-
ма су се налазиле новогоди-
шње жеље. Светлана Воларов

из Долова, откад је остала без
посла у Пивари пре осам го-
дина, бави се израдом ручних
радова, па је купцима понуди-
ла широк асортиман произво-
да – од дечјих капа до необич-
них футрола. Милица Савко-
вић из Панчева, која је на те-
згу поставила кутије и подме-
таче у декупаж техници, при-
знала је да су реакције боље
од продаје. Тик уз њу била је
Биљана Смиљанић из поро-
дичне фирме „Флоријент” с
ручно направљеним произво-
дима природног састава – са-
пунима на биљној бази, путе-
рима за тело, кремама, пи-
линзима... Цене су се кретале
од двеста до четири хиљаде
динара; неко је куповао за се-
бе, неко за поклон...

Наталија Гашевић је испред
породичног газдинства изло-

ОДРЖАН ПЕТИ „НОВОГОДИШЊИ БАЗАР”

ТОПЛА АТМОСФЕРА У ПРЕТПРАЗНИЧНИМ ДАНИМА

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” ор-
ганизују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке не-
деље биће представљени љубимци за бесплатно удомљава-
ње, односно објављене њихове фотографије са основним по-
дацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обаве-
зати на то да ће својим будућим љубимцима пружити аде-
кватну негу.

Бретонац
Мужјак стар око две године про-
нађен је без микрочипа. Послу-
шан је и привржен, у складу са
својом расом и обуком, а сада
тражи старе или нове власнике.

Уколико неко препозна овог
шармантног бретонца или жели
да га удоми, може позвати Град-
ско прихватилиште – „Зоохиги-
јену”, на број телефона 352-148.

Шарпланинац
Прелепи пас недавно је
пронађен на Кудељарском
насипу. Иако је огроман,
овај шарпланинац је веома
миран, доброћудан и пока-
зује све особине правилно
одгајаног љубимца.

Налази се у Градском
прихватилишту, па уколи-
ко га неко препозна или
жели да га удоми, може га
пронаћи у Власинској
улици.

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

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

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

Велики јубилеј Новог Села –
250 година од настанка места
– употпуњен је у недељу, 27.
децембра, великим концер-
том свих удружења и инсти-
туција које делују на пољу
културе, пре свега негујући
фолклорно и народно музичко
стваралаштво.

У препуној спортској хали
манифестацију су пригодним
композицијама отворила ду-
вачка удружења – фанфаре
„Cultura” и „Tineretu”. Много-
бројној публици су се затим
обратили свештеници новосе-
љанске српске и румунске
православне цркве божићним
и новогодишњим порукама
мира. На њихове беседе надо-
везали су се наступи вокалне
солисткиње Кристине Мик и
школског хора под руковод-
ством професора Александра
Фријанца.

Све фолклорне групе Дома
културе – од оних најмањих и
најслађих до првог ансамбла
– представиле су се по једном
тачком у првој фолклорној
групи. Сви су се показали у
најбољем светлу, а посебно
треба истаћи децу старијег уз-

раста, која су за игре из ва-
љевске Колубаре освојила
златну плакету на такмичењу
војвођанског фолклорног
стваралаштва у 2015. години.
За приказани труд и умеће
играча заслужни су и корео-
графи и стручни руководиоци
– Вељко Опарница и Никола
Сефкеринац.

Запажени наступ је имала и
млађа група удружења ДАК,
која се представила колажем
игара из Србије у кореографи-
ји Данијеле Петровић.

КУД „Др Раду Флора” прика-
зао је две фолклорне тачке.
Млађа група, с којом ради Ва-
лентина Веселинов, извела је
румунске игре, а старија такође
румунске игре, али из Баната,
под стручним руководством
професора Маринела Блажа.

Играчки програм су обога-
тили наступи балетске групе
Николине Новаковић и пола-
знице студија савременог пле-
са који води Снежана Баба.

Да би све ово перфектно из-
гледало, побринуо се народни

оркестар Дома културе под руко-
водством професора Жанијела
Шубље, који је имао самостални
део програма. Тиме су показали
зашто су бренд Новог Села.

Завршну манифестацију
обележавања великог јубилеја
организовали су удружење
БНС 1765 и Дом културе.

ЗАВРШНИ ФОЛКЛОРНИ КОНЦЕРТ У НОВОМ СЕЛУ

Сви културни посленици на једном месту

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

сусрет с петнаест тезги, док је
„Хигијена” била задужена за
чишћење. Највећа новина је
шатор с грејним телима на гас,
чиме су добијени хуманији
услови и за излагаче и посети-
оце. На педесет тезги у затво-
реном простору и петнаест на-
пољу било је око 130 излагача.

– Сви они су то право избо-
рили на конкурсу расписаном
почетком децембра, а основ-
ни критеријум био је да су с
територије Панчева, као и да
су им производи рукотворине,
али да нема препродаје. Кан-
дидати су бодовани, напра-
вљена је ранг-листа, што је
уважавано приликом одређи-

вања ко ће бити унутра, а ко
напољу. Установе хуманитар-
ног карактера, као што су
МНРО, „Споменак” и Сигурна
кућа, по аутоматизму су биле
привилеговане – рекла је ко-
ординаторка базара Гордана
Ћирић из Секретаријата за
привреду.

Напослетку, сви излагачи и
купци сложили су се да је ово
далеко најбоље организован
„Новогодишњи базар”, али су
многи додали да би требало да
траје дуже, као и да би било
добро да се нађе већи шатор
како се нико не би смрзавао.

Ипак, атмосфера је несум-
њиво била топла...
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Најуспешнији тренер
Александар 
Владисављев

Спортски радник
2015. Иван Крговић

Посебна признања 
за светске а наше 
асове: Душана 
Борковића, Милана
Гајића и Немању 
Антонова

Као и сваке године, Спортски
савез нашега града је у смирај
још једног децембра прогла-
сио најбоље клубове и поје-
динце који су обележили го-
дину на измаку. Традиционал-
на манифестација „Избор
спортисте године” одржана је
24. децембра у дворани Кул-
турног центра. Сала је била
премала да прими све спорт-
ске раднике, спортисткиње и
спортисте, али и заинтересо-
ване грађане Панчева који су
желели да присуствују тој ле-
пој приредби.

– Пре свега желим свима да
вам захвалим што сте дошли
да увеличате ову нашу мани-
фестацију. Честитам свим на-
грађеним спортистима који су

Њима припада слава

Ања Цревар

Д. Борковић

„Вир” у виру

На путу ка елити – РК Динамо

Зоран Терзић и 
Саша Владисављев Карате клуб Динамо Иван Крговић

СПОРТСКИ САВЕЗ НАШЕГА ГРАДА ПРОГЛАСИО НАЈУСПЕШНИЈЕ

ЛЕТО ОБЕЛЕЖИЛИ АЊА ЦРЕВАР, МИЛОШ 

ове године остварили сјајне
резултате и желим им да дого-
дине буду још успешнији – би-
раним речима поздравио је
све присутне председник
Спортског савеза Панчева
Дарко Јовичић и на бину по-
звао градоначелника Сашу Па-
влова, који такође није крио
задовољство што се нашао ме-
ђу најуспешнијим спортисти-
ма и спортским људима које
наш град тренутно има.

– Велика ми је част и задо-
вољство што сам овде с вама,

кривање отвореног базена је у
процесу набавке, урадићемо
изолацију на Хали спортова,
ради се велики терен с ве-
штачком травом... Желимо да
створимо услове и за рекреа-
тивно бављење спортом – ре-
као је први човек нашега гра-
да Саша Павлов.

А онда је почело и прогла-
шење најбољих. На бину Кул-
турног центра излазили су
најбољи промотери нашега
града, величанствени спорти-
сти, девојке и момци који су

међу својим пријатељима. И
сам сам човек из спорта, па
ми је посебно драго када ви-
дим да се моје колеге из Град-
ског већа здушно боре за
спорт. Хвала Александру
Фаркашу и свима вама који
сте учествовали у изради
Стратегије о спорту, јер је то
одлично урађен, важан доку-
мент, који ће регулисати мно-
ге односе у спорту. Морам ре-
ћи да смо учинили још један
помак и да је нацртом град-
ског буџета за 2016. годину
предвиђено око седам одсто
за спорт и омладину. То ће
бити рекордан износ. Истина,
део ће отићи у инфраструкту-
ру и за израду пројектно-тех-
ничке документације, па иако
знамо да је то непопуларно,
јер се не види, то је наша оба-
веза, то је основ за даљу над-
градњу спорта у Панчеву. Ре-
шићемо и многе правно-имо-
винске односе око спортских
објеката, а једно капитално
улагање свакако ће бити и но-
ва атлетска стаза на нашем
стадиону. И овом приликом
захваљујем Атлетском савезу
Србије и Покрајинском секре-
таријату за спорт и омладину,
јер ћемо уз њихову помоћ до-
ћи до стазе која је неопходна
свим нашим спортистима.
Популарна „балонка” за нат-

својим великим залагањем,
трудом, пакленим тренинзи-
ма и, наравно, резултатима
обележили годину којој бро-
јимо последње сате.

Кроз воду и преко ње – до
светских висина
Он је одавно скренуо пажњу
на себе. Освајао је европске
медаље у четверцу без корми-
лара, прави атлета, врхунски
спортиста, на најбољи начин
годинама промовише свој
клуб и град. Ипак, када је у
септембру на Светском пр-
венству у Француској освојио
бронзану медаљу у скифу за
лаке веслаче, више није било
никакве дилеме – најбољи
спортиста нашега града је
Милош Станојевић, популар-
ни Станче, члан Веслачког
клуба Тамиш и истакнути ре-
презентативац наше земље.
Да жири Спортског савеза ни-
је погрешио у избору, потвр-
ђује податак да је Милош за-
служио и највеће признање у
нашој покрајини – „Спартако-
ву награду”.

Приликом избора најуспе-
шније панчевачке спортист-
киње све је било јасно. Она је
била убедљиво најбоља, без
праве конкуренције – фанта-

Ања је у својој најуспешнијој
години у каријери освојила
бронзано одличје на првим
Европским играма, одржаним
у Бакуу, и испливала А-норму,
којом је обезбедила учешће на
Олимпијским играма у Рио де
Жанеиру 2016.  Ању Цревар
треба и посебно представити.
Реч је о девојчици која ће по
много чему остати упамћена у
српском спорту. Мноштво
оборених рекорда, медаље са
значајних међународних так-
мичења и посвећеност тре-
нинзима каква се ретко среће
– само су неке од одлика наше
младе суграђанке. Ипак, Ања
ће после одличја из Бакуа, те
освојеног петог места на Пр-
венству света за младе у Син-
гапуру, у аналима овдашњег
спорта остати и по чињеници
која је уздрмала планету – она
ће са тек нешто више од пет-
наест година живота предста-
вљати Србију на највећој свет-
ској спортској смотри у Брази-
лу. Она у Рио иде с новим на-

ном раду и озбиљној клупској
стратегији развијени су многи
сегменти који том спортском
колективу омогућују да ради у
миру на остварењу зацртаних
циљева. Рад с младима доноси
успехе, а баш тај део Динамо-
ве спортске политике издваја
ову дружину од осталих. Ди-
намовци су пример како му-

лан, а девојке оспособљене да
пружају одличне партије на
одбојкашком игралишту. Саша
осваја знањем и стрпљењем, а
није тајна да је омиљен у
спортским круговима. Умеће
овог одличног тренера није
промакло ни Зорану Терзићу,
селектору наше женске нацио-
налне селекције, па је уследио
позив  да му се прикључи у
стручном штабу. Сарадња је
почела освајањем сребрне ме-
даље на Светском купу, пла-
сманом на Олимпијске игре у
Рио де Жанеиру, али и бронза-
ним одличјем зарађеним на
Европском првенству. Са сво-
јим „лавицама” бије важне
битке у Суперлиги наше зе-
мље. Динамо је недавно на
плећа оборио и великане срп-
ске женске одбојке као што су
Тент из Обреновца и Спартак
из Суботице... Сасвим заслуже-
но –Александар Владисављев
је најбољи тренер у Панчеву.

Награду за најуспешнијег
спортског радника у 2015. за-

ционалним рекордом на 400
м мешовито – 4:43,36. Ања је
и одлична ученица Гимназије
„Урош Предић”! Ања је најбо-
ља спортисткиња Панчева у
2015. години!

Рукомет и одбојка – 
спортски понос Панчева
Иако је у конкуренцији било
сјајних колектива, као што су
Карате клуб Динамо, Кошар-
кашки клуб Тамиш, Рукомет-
ни клуб Динамо и Веслачки
клуб Тамиш, у 2015. години
најуспешнији су били сјајни
рукометаши. Популарни „жу-
то-црни” вратили су Панчево
на велику рукометну мапу на-
ше земље. Они су у овој годи-
ни потврдили да су најозбиљ-
нији кандидат за освајање пр-
вог места у Супер Б лиги, а по-
сле јесењег дела су лидер на
табели. Захваљујући квалитет-

дре одлуке могу из корена
променити ток свакодневице.
Свако ради свој посао, а резул-
тати су видљиви свуда око
њих. Петко, Бане, Бамби и
остали су показали и доказали
– тренутно у Панчеву нема бо-
љег спортског колектива у
2015. години.

Признање намењено најбо-
љем тренеру у нашем граду
отишло је у праве руке – у руке
Александра Владисављева, ду-
гогодишњег шефа стручног
штаба ЖОК-а Динамо. Саша,
како већина познаника зове
овог спортског јунака, година-
ма важи за врхунског одбојка-
шког стручњака који својим
ауторитетом доноси добробит
свуда где ради. У свом Динаму
је заштитни знак и сасвим си-
гурно особа која је пресудно
допринела да клуб буде стаби-

стична пливачица ПК-а „Та-
миш”, нова спортска хероина
нашега града, Ања Цревар
обележила је 2015. годину.
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служио је Иван Крговић, идеј-
ни творац и председник ОК-а
Одбојка 013, који је многе де-
војчице извео на одбојкашка
игралишта и омасовио овај
спорт. Не каже се тек тако –
сваки почетак је тежак. Иван
Крговић је с још неколико ен-
тузијаста и својих пријатеља
стартовао од нуле, а сада не
само да се назиру резултати
озбиљног рада већ је реч о
идеји која је заокупила много
деце и одраслих у Панчеву.
Девојке полако стасавају, так-
миче се са успехом, а Иван
живи за одбојку. Ако није на
терену, онда прича о спорту
преко мреже. Промовише
овај спорт онако како најбоље
уме, а сада је јасно и да посто-

Заслужено на великој сцени

Милош Станојевић

А. Стојадинов (у средини)

Зорана Барјактаровић

Милан Гајић и Немања АнтоновЗоран РајачићС. Вељковић Дарко Спасковски у акцији

Мали-велики шампион

За аплаузе...

ПОЈЕДИНЦЕ И КЛУБОВЕ У ГОДИНИ НА ИЗМАКУ

СТАНОЈЕВИЋ И РУКОМЕТАШИ ДИНАМА

је људи који то умеју да вред-
нују. Зато је Иван Крговић
спортски радник године у
Панчеву.

Спорт изнад свега – године
нису важне
Поново су проглашени и нај-
перспективнији спортисти
нашега града. Лауреати овог
пута долазе из борилачких
спортова, а то не би требало
никога да чуди јер су џудо и
карате одавно постали за-
штитни знак Панчева.

Она је спортисткиња од које
у будућности треба много оче-

Каратисти Динама наста-
вљају традицију да у млађим
категоријама доносе бројна
одличја с важних међународ-
них такмичења. Један од њих,
веома перспективан такми-
чар, јесте и Дарко Спасков-
ски. Овај младић је имао од
кога да учи, а како време про-
лази, и ми који са стране пра-
тимо збивања увиђамо да по-
сле Пеђе Стојадинова и Сло-
бодана Битевића долазе нови
момци с татамија којима ће-
мо се дивити. Дарко Спасков-
ски је ове године био трећи на

шампионата савладала вели-
ки Бразил, а незаменљиви
шрафови у машинерији Вељка
Пауновића били су светски а
наши, асови над асовима, Ми-
лан Гајић, сада фудбалер
француског Бордоа, и Немања
Антонов, првотимац швајцар-
ског Грасхоперса. У друштву
величанствених је и најбољи
аутомобилиста кога је Србија
икада имала – шампион Евро-

ње за хуманост у спорту апсо-
лутно заслужено подигао је
популарни Раја.

Карате клуб Динамо је ове
године прославио леп јубилеј
– пет деценија успешног рада
и постојања, па челни људи
Спортског савеза нису пропу-
стили прилику да председни-
ку Николи Крстићу уруче за-
хвалницу за сјајно промови-
сање Панчева.

нов, Никола Јовановић, Сара
Славковић, Зорана Барјакта-
ровић, Ања Цревар, Слободан
Битевић и Милош Станојевић.

Редакција „Панчевца” се
придружује честиткама упуће-
ним лауреатима, а свим спор-
тистима и спортским радни-
цима из нашега града жели
још много трофеја и у наред-
ној години.

Александар Живковић

пе на брдским, али и на кру-
жним стазама, човек који је
задивио планету – Душан Бор-
ковић Дуца.

Има Панчево и једног вели-
ког хуманисту. Човека који је
одавно, заједно са својим при-
јатељима и сарадницима, по-
жртвованим радом, упорно-
шћу и жељом много допринео
у борби против неправди и
порока у спорту. Организовао
је бројне акције којима је
прикупљана помоћ за соци-
јално угрожену и болесну де-
цу, највише захваљујући њему
пливање за часни богојављен-
ски крст постаје традицио-
нална манифестација сваког
19. јануара, он је тренер мно-
гих панчевачких бораца који
су током године освајали ме-
даље на разним такмичењи-
ма. Он је – Зоран Рајачић, пр-
ви човек панчевачке „Српске
Спарте”. Специјално призна-

Поново су додељена и при-
знања у области школског
спорта. Овог пута су их заслу-
жили осмогодишњи шахиста
и стонотенисер, чудо од дете-
та Марко Милановић, сјајне
атлетичарке Динама Анђела
Тасић и Зорана Барјактаро-
вић, као и Бошко Ђорђевић,
професор физичког васпита-
ња у ОШ „Вук Караџић”.

Захвалнице за помоћ у ор-
ганизацији и спровођењу ак-
ције „Ја пливам, а ти?”, у којој
је ове године учествовало
1.200 ученика других разреда
с територије нашега града, од
Спортског савеза су заслужи-
ли Град Панчево, ЈКП „Мла-
дост” и ЈКП АТП.

За постигнуте резултате
новчане награде су заслужи-
ли: четверац ККК-а Панчево у
саставу: Лазар Лековић, Дани-
ло Лековић, Никола Теофило-
вић и Алекса Левнајић, члано-
ви Клуба екстремних спортова
Вир који чине: Ненад Мико-
вић, Бранислав и Мирослав
Барашевић, Јован Нагуљ, Ми-
лош Петровић и Владимир
Ристић, те појединци: Данило
Живковић, Филип Ринковец,
Дијана Марић, Томислав
Хајл, Кристина Павлов, Анђе-
ла Тасић, Милица Миленко-
вић, Петар Ивачковић, Мар-
јан Трајковски, Јована Богда-
новић, Јованка Радуловић,
Петар Петровић, Александар
Колоцка, Снежана Милоше-
вић, Милош Гашовић, Данило
Јовановић, Андреа Стојади-

кивати, али не треба заборави-
ти да млада дама – џудистки-
ња Динама већ сада заслужује
комплименте за све што чини
на татамију. Андреа Стојади-
нов је ове године била најбоља
на Првенству Балкана у бугар-
ском граду Пловдиву међу
старијим пиониркама, у кате-
горији до 48 килограма. Тако
је поправила прошлогодишњи
успех, када се окитила сребр-
ним одличјем. Зато и не треба
да чуди што је она ове године
проглашена за најперспектив-
нију панчевачку спортистки-
њу, а нема сумње да ћемо је
још виђати на приредбама ко-
је се дешавају на истеку сваке
године, када се спортистима
уручују признања.

Првенству Балкана за младе.
Бронзу је освојио у Херцег
Новом, а када то учините у
конкуренцији преко 800 сјај-
них бораца, пристиглих из је-
данаест земаља, онда то не за-
служује само похвалу, већ и
признање за најперспектив-
нијег панчевачког спортисту.

Спортски савез Панчева на
овој манифестацији има још
једну лепу категорију. Сваке
године се бира најбољи спор-
тиста ветеран, при чему кон-
куренција уопште није зане-
марљива. Да ли треба подсе-
ћати на имена попут Марјана
Лукића, Славка Станишића,
Живка Сарића, Дејана Дуба-
јића, Владимира Савића и
осталих сјајних спортиста ко-
ји не хају за године. Ипак, ове
године трофеј је заслужила
Гордана Крстић, која је цео
живот посветила спорту.

Пливање јој је донело мно-
го радости и успеха, а касније
и остали спортови, посебно
они на води. Триатлон је с ла-
коћом прихватила, а с обзи-
ром на њену познату посвеће-
ност, ни резултати нису изо-
стали. У конкуренцији која је
све само не слаба, постоље је
за нашу суграђанку осигурано
на готово свим надметањима.
Она је и даље веома активна
на многим пливачким ми-
тинзима, а радо учествује сву-
да где се промовише здрав
начин живљења. Гоца сваком
изазову прилази студиозно, а
таква је и када је реч о орга-
низацији многих спортских
приредби. Гордана Крстић је
заслужено изабрана за спорт-
ског ветерана године у нашем
граду.

Прави промотери свог града
Панчево је одувек могло да се
поноси својим спортистима.
Из године у годину догађају
нам се нови успеси, добијамо
нове светске прваке, шампио-
не Европе, рекордере... По-
стоје људи без којих се функ-

ционисање спорта у граду на
Тамишу не би могло ни зами-
слити...

Зато су додељена и специ-
јална признања за промовиса-
ње и развој спорта на терито-
рији града Панчева. Тројица
величанствених, свако у свом
домену, обележили су сада
већ прошлу 2015. годину. На
бину Културног центра, пра-
ћени громогласним аплаузи-
ма, изашли су Никола Кр-
стић, председник Карате клу-
ба Динамо, Синиша Вељко-
вић, спортски директор Стре-
љачке дружине „Панчево
1813”, и Љубомир Стевков-
ски, секретар Рукометног са-
веза града Панчева. И заслу-
жили су Крца, Синиша и
Љупче баш сваки аплауз, сва-
ки наклон... Увек у „сенци”,
зарад добробити панчевачког
спорта, али без њих се једно-
ставно – не може! Они су
спортске легенде Панчева.

Има Панчево своје спортске
хероје. Неустрашиве момке
који су име нашега града с по-
носом и с много успеха проно-
сили по целој планети. Они су
летос покорили свет, на дале-
ком Новом Зеланду. Млада
фудбалска репрезентација Ср-
бије је у финалу Светског
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Дејана Вујичин,
запослена:

– За дочек нове 
године нећу изаћи, 
али планирам да ту
ноћ проведем код 
куће у љубави 
и уживајући 
с вољеном особом.

Милан Илоски,
студент:

– Планирам да за 
дочек нове године 
посетим један 
београдски клуб 
с друштвом. Очекујем
позитивну атмосферу 
и одличну забаву.

Весна Проданов,
запослена:

– Немам никакве 
планове и нећу изаћи.
Нову годину ћу 
дочекати сама код 
куће, али ће моје 
дете отићи некуд 
с друштвом.

КАКО ЋЕТЕ ДОЧЕКАТИ НОВУ ГОДИНУ?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Позлаћено време

Црква Светог Карла Боромејског напунила је четврт миленијума.

А ових дана јој умивају и златом прекривају бројчанике, који

се по нашки кажу циферблат.

Зато ће за сунчаних дана и време мерено с ње имати златан одсјај.

Ако ништа друго, бар по томе ће нам идућа година бити леп-

ша од ове старе и никакве.

Панонски светионици

Највећи непријатељ морнара није ни ветар, ни узбуркано море,

а нису ни таласи.

Највећи непријатељи морнара су мрак и магла, па су зато из-

мишљени светионици.

Ми овде немамо ни море, ни морнаре, осим оног једног па-

нонског у Новом Саду, али зато имамо маглу.

А као светионици и оријентири да смо на правом путу и да не

залутамо, вековима су нам служили црквени торњеви.

Лепота скромности

Црква Свете Ане назива се још и Вајфертова капела.

Она је задужбина Марије и Ђорђа Вајферта, а по сваком вре-

мену, па и по магли, изгледа величанствено.

И упркос томе што њен торањ није толико висок да се може

рећи како пара небо.

А то је зато што је Ђорђе, без обзира на силне новце, заслуге

и углед, био скроман човек.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТРИЈУМФ УКРАСИО ГОДИНУ

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Кошаркаши Тамиша 
надиграли Напредак 
у свим сегментима

Наставак првенства 
9. јануара

Кошаркаши Тамиша су завршили го-
дину на најлепши начин – победом.
Они су у четрнаестом колу КЛС-а у
Хали спортова на Стрелишту у четвр-
так, 24. децембра, савладали Напре-
дак из Крушевца са 88:69, по четврти-
нама: 29:12, 15:21, 24:12 и 20:24.

Оно што су сви навијачи тима из на-
шега града и истински пријатељи
спорта и очекивали, кошаркаши Та-
миша су остварили. Популарни „чара-
пани” су неугодан ривал, у Панчево су
дошли са две победе више од домаћи-
на, па је победа момака које предводи
Бојан Јовичић дошла у право време.
То је други узастопни тријумф нашег
клуба, па се сада с много више опти-
мизма очекују искушења у новој годи-
ни. Освојени су важни бодови, осмеси
су заменили бриге, па ће краткотрајна
пауза добро доћи да се санирају повре-
де и да се у наставак трке за бодове уђе
оснажено и охрабрено.

Кошаркаши Тамиша су у свим еле-
ментима игре надвисили ривала. Од
самог почетка утакмице држали су
конце у својим рукама, били су доми-

нантнији, па победа ниједног момента
није долазила у питање. Још једном се
показало да је тимска игра најјаче
оружје Тамиша, а овог пута и шут са
дистанце одлично је служио Душана
Милошевића и његове другове. Пан-
чевци су убацили чак једанаест „трој-
ки”, уз проценат шута од 52 одсто. Сва-
ка част!

Већ после прве четвртине Тамиш је
имао опипљиву предност, а седамна-
ест поена „вишка” додатно је оптере-
ћивало Крушевљане и умногоме одре-
дило даљи ток утакмице. Одлично су
играли Радослав Пековић и Иван
Смиљанић, али и остали „стартери” су
дали пун допринос сјајном „отварању”
овог дуела, па зато треба похвалити и
Немању Манојловића, Душана Мило-
шевића и Филипа Думића.

Домаћи кошаркаши су играли врло
добро у наставку сусрета. Ипак, у фи-
нишу друге четвртине уследио је мали
пад концентрације, Крушевљани су
успели да смање заостатак на седам
поена (39:32), али то је било све од
њих у овом дуелу. На полувреме се
отишло с резултатом 44:33.

После одмора су уследили нови, фу-
риозни напади кошаркаша Тамиша.
Мрежицу Крушевљана „цепали” су Си-
мић, Думић, Пековић... Домаћин је у
једном моменту имао и 23 поена „ви-
шка”, али је најважније било да добије
са више од 16 поена, с колико је изгубио
у Крушевцу, па ако на крају шампиона-
та буде одлучивао међусобни скор, да
Тамиш и у том сегменту буде бољи.

Ако је Бојан Јовичић после победе
над ОКК Београдом и био незадово-
љан односом својих играча, овог пута
они су били максимално озбиљни, ам-
бициозни, жељни тријумфа... Показа-
ли су јак карактер и још једном потвр-
дили да су најбољи када је то најпо-
требније. Напредак је одличан тим,
али овог пута, против таквог Тамиша,
није имао баш никакву шансу.

Центар Радослав Пековић је играо
максимално ангажовано. Доминирао
је под кошевима, а успео је да постиг-
не и шеснаест поена. Најефикаснији је
био Душан Милошевић (20 поена),
док су Немања Манојловић, Никола
Симић и Филип Думић постигли по
једанаест поена, а једном мање преци-
зан био је Иван Смиљанић. И управо у
овим подацима лежи главна снага Та-
миша. Тим изнад појединца. А када је
тим расположен за игру, онда нема тог
ривала који не би поклекао у Хали
спортова на Стрелишту.

– За ривала смо имали сјајан тим.
Напредак је најпријатније изненађе-

ње првенства, момци играју одлично.
Зато је ово била веома важна утакми-
ца за нас, а тако смо јој и приступили.
Испоштовали смо све што смо се до-
говорили у свлачионици, надиграли
смо противника у свим сегментима
игре и заслужено победили. Једино
што замерам играчима јесте мало
опуштање у последњој четвртини, ка-
да смо већ у својим главама завршили
утакмицу, а без икаквог разлога, јер је
нама требала победа већа од шеснаест
поена разлике, с колико смо изгубили
у Крушевцу. Увек волим да имам ја-
сну слику, јер никад се не зна да ли ће
нам и међусобни скор бити потребан
за пласман на табели. Увек је боље да
се осигурамо на време, када већ мо-
жемо то да урадимо. И овог пута смо
имали много кадровских проблема.
Ниједан тренинг, током целе недеље,
нисмо одрадили „пет на пет”. Хукић
није тренирао три дана због темпера-
туре, само је дошао на утакмицу,
Смиљанића мучи мишић, Богдан
Дробњак не тренира већ три недеље
због повреде леђа. Тренирали смо без
играча на позицији „четири” чак де-

сет дана. То су наши објективни про-
блеми и зато је ова победа још значај-
нија. Честитам мојим играчима. Од-
лично су играли, а посебно сам сре-
ћан што смо поново „добили” Пекови-
ћа, који је био максимално ангажо-
ван. Нашим великим спортским при-
јатељима из Крушевца желим много
среће у наставку такмичења – рекао је
Бојан Јовичић, тренер кошаркаша из
нашега града.

После ове победе Тамиш се налази
на осмом месту на табели, са скором
од шест победа и осам пораза, а прву
наредну утакмицу у новој години оди-
граће 9. јануара, када ће бити гост
ФМП-у у Железнику.

– Честитам мојим саиграчима.
Оставили смо срце на терену и оства-
рили важну победу, другу узастопну.
Сада имамо времена да се добро при-
премимо за ФМП, где идемо на побе-
ду – истакао је кошаркаш Тамиша Не-
мања Манојловић на конференцији за
новинаре одржаној после меча.

У Првој српској лиги на програму је
било тринаесто коло. Кошаркаши
Крис-кроса су у суботу, 26. децембра,
у Хали спортова на Стрелишту изгуби-
ли од „Светог Ђорђа” из Житишта са
63:88.

– Гости су заслужено на врху табеле.
Честитам им на приказаној игри и по-
беди. Прво полувреме је протекло у
изједначеној борби, иако је било еви-
дентно да нисмо имали наше вече.

Организација напада нам је била ката-
строфална, а лошом одбраном од кон-
транапада дали смо велико самопоу-
здање гостујућем тиму. Почетком дру-
гог полувремена много смо грешили у
нападу, па се дешавало да директно
дајемо неколико лопти противнику у
руке. Он је те поклоне умео да искори-
сти, па нас је кажњавао лаганим пое-
нима и прецизним шутевима за три
поена. Тада је направљена и недости-
жна разлика. Очигледно је да су пора-
зи малом разликом, у протеклим дуе-
лима, оставили трага на нашу мотива-
цију. Уместо да стиснемо зубе, пока-
жемо да вредимо више, да боље тре-
нирамо и више се боримо, ми смо већ
кренули на празничну паузу – рекао је
тренер Крис-кроса Вук Станимиро-
вић.

Овом утакмицом је завршен јесењи
део првенства у Првој српској лиги.
Панчевци су тренутно на једанаестом
месту на табели, са 17 бодова. Други
део шампионата почиње крајем јануа-
ра, када ће Крис-крос угостити Акаде-
мик из Србобрана.

А. Живковић

Биће


