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те но вац, не мој те да се за ду жу је те.
Ово ни ка да ни је би ло у но ви јој
исто ри ји Ср би је – што је оми ље на
ре че ни ца ва шег вр хов ног ше фа – да
јед на ло кал на са мо у пра ва има ово -
ли ки бу џет ски де фи цит. По ку ша ло
се да се то оправ да тврд њом ка ко су
у бу џе ту и па ре ко је не ће би ти утро -

Не у тро ше на сред ства из
2015. при вид но по ве ћа ла
ма њак у град ској ка си

О Апо те ци са мо 
не му што и на си лу

Да ли АТП по но во то не 
у про бле ме?

Скуп шти на Пан че ва усво ји ла је у пе -
так, 12. фе бру а ра, ре ба ланс бу џе та,
ко ји је ти ме уве ћан за 389 ми ли о на
ди на ра и са да из но си не што пре ко
шест ми ли јар ди. Нај ви ше па жње
опо зи ци о них од бор ни ка на овој сед -
ни ци, по ред бу џет ског де фи ци та,
иза зва ло је ста ње у Апо те ци Пан че во
и чи ње ни ца да се та те ма ни је на шла
на днев ном ре ду упр кос остав ци
ком плет ног ру ко вод ства уста но ве.

Пре драг Жив ко вић, већ ник за ду жен
за фи нан си је, иш чи тао је од бор ни ци -
ма на ко ји на чин ће би ти рас по ре ђен
но вац од ре ба лан са, ко ји за пра во
пред ста вља пре нос не у тро ше них
сред ста ва из про шло го ди шњег бу џе та.
Ло кал на власт и ње на пред у зе ћа 2015.
ни су ус пе ли да по тро ше го то во ми ли -
јар ду ди на ра, од че га је нај ве ћи део
пре нет у ову го ди ну при ли ком усва ја -
ња бу џе та за 2016, а са да је град ској
ка си при кљу чен и оста так тог нов ца.

Нај ви ше ће до би ти Ди рек ци ја за
из град њу и уре ђе ње Пан че ва, ко јој
ће за раз ли чи те ин ве сти ци је и по -
сло ве на рас по ла га њу би ти још 134
ми ли о на ди на ра, а по том со ци ја ла и

Деца која нас чине
бољим људима
» страна 8

кре ди том. Ми слим да ће мо уко ли ко
се не про ме ни њи хо ва на ме на, и да ље
има ти про блем с бу џет ским де фи -
ци том, а по сто је на го ве шта ји да би
то мо гло да се до го ди – ре као је
Жив ко вић.

При мед бу на план рас по де ле нов -
ца из ре ба лан са ста вио је Си ни ша
Ми тре ски (ЛДП), про те сту ју ћи због
то га што је 33 ми ли о на ди на ра оста -
вље но за фи нан си ра ње про је ка та
ин фор ми са ња. Оце нио је да ће тај
но вац оти ћи РТВ Пан че ву и не го до -
вао за то што ће сви гра ђа ни пла ћа ти
„ре жим ску те ле ви зи ју” ко ја ра ди за
ко рист са мо јед не стран ке. Жив ко -
вић га је „уте шио” ре кав ши ка ко тај
ме диј мо же ра чу на ти на нај ви ше 80
од сто тог нов ца.

Нај бур ни је је би ло по во дом те ме
ко ја у по след ње вре ме за о ку пља па -
жњу Пан че ва ца, а ни је се на шла на
днев ном ре ду овог скуп штин ског за -
се да ња. Реч ја о ста њу у Апо те ци
Пан че во. Од бор ни ци ЛСВ-а и ЛДП-а
су на по чет ку сед ни це зах те ва ли да
се у рас пра ву увр сти бар ин фор ма -
ци ја о то ме, као и о ме ра ма ко је се
пред у зи ма ју за по моћ тој уста но ви,
али је вла да ју ћа ве ћи на то од би ла.

Ми тре ски је ре као ка ко власт по -
ку ша ва да за та шка овај про блем и,
ре кла ми ра ју ћи по вре ду По слов ни -
ка о ра ду Скуп шти не, оце нио да
пред сед ник Ти гран Киш кр ши тај
акт та ко што ни је оба ве стио зва нич -
но од бор ни ке о остав ка ма ди рек -
тор ке Апо те ке и чла но ва Управ ног
и Над зор ног од бо ра. Кад је по чео да
го во ри о ви си ни ду га, не ис пла ће -
ним за ра да ма за по сле них и опа сно -
сти да Апо те ка бу де уга ше на, за шта
власт не ма ре ше ње, Киш га је пре -
ки нуо ре кав ши да го во ри о не че му
што ни је на днев ном ре ду, јер су од -
бор ни ци ве ћи не од би ли рас пра ву на
ову те му.
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Жив ко вић је не ги рао да се ова ко
не што ни кад ра ни је ни је де ша ва ло и
на вео при мер 2011, ка да је ма њак
сред ста ва у град ској ка си био 30 од -
сто. Ре као је ка ко се де фи цит са да
по гре шно из ра чу на ва јер се у ње га
укљу чу ју и пре не та сред ства, те да је
Пан че во за тра жи ло из ме ну за ко на.
Већ ник је по твр дио да је ре а лан де -
фи цит 17 про це на та и до дао да је за
то до би је но одо бре ње Ми ни стар ства
фи нан си ја, јер се ра ди о кре дит ном
за ду же њу за ин ве сти ци је.

– Од пре не тих сред ста ва 700 ми ли -
о на чи не на мен ски при хо ди ко је ни је
ла ко утро ши ти као што је то слу чај с

ДО НЕТ ПР ВИ ОВО ГО ДИ ШЊИ РЕ БА ЛАНС БУ ЏЕ ТА

ДЕ ФИ ЦИТ НОВ ЦА И ИН ФОР МА ЦИ ЈА

НО ВА ОД БОР НИ ЦА

Скуп шти на је кон ста то ва ла да је пре стао ман дат чла ну ПУПС-а Бо го љу бу

Ђу ри ци, ко ји је пре ми нуо 1. фе бру а ра. Ње га је у од бор нич кој клу пи за -

ме ни ла Мил ка Ба јић, чла ни ца те пар ти је и пен зи о нер ка из Пан че ва.
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ЈКП „Мла дост”, ку да ће оти ћи по 41
ми ли он ди на ра.

Зо ран Јо ва но вић (ДС) упо зо рио је
власт да је овим ре ба лан сом бу џет ски
де фи цит по ве ћан на 40 од сто, што је
че ти ри пу та ви ше од за ко ном до зво -
ље ног, те да је раз лог то ме пре нос
пре ве ли ког сал да из про шле го ди не.

– Пре не та сред ства су ка та стро -
фал но ви со ка. Про шле го ди не ми -
ли јар да и ове го ди не исто то ли ко.
Де фи цит се ра чу на с пре не тим сред -
стви ма, а ви ако не уме те да тро ши -

ше не, па је де фи цит за пра во 17 од -
сто, али је то је згро ко је ни ка ко не
мо же те да укло ни те, а бит но кр ши
За кон о бу џет ском си сте му – ре као
је Јо ва но вић.

Он је из нео тврд њу да ДС ни ка да
ни је имао то ли ки ма њак у град ској
ка си и до дао ка ко је по ку шао да до -
би је и зва нич не по дат ке о ста њу бу -
џе та у ра ни јим го ди на ма, али му те
ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја ни су
да те иа ко је пред сед ник скуп штин -
ског Са ве та за бу џет и фи нан си је.



на ду же вре ме да за др жи ве ли ки
број ми гра на та из те бли ско и сточ не
зе мље.

На жа лост, још увек нај че шће до -
би ја мо са мо по хва ле и тап ша ња по
ра ме ну за на чин на ко ји при ма мо
из бе гли це, а обе ћа на нов ча на по моћ
што нам се упла ћу је за ту на ме ну је
„на ка ши чи цу” и да ле ко је од по -
треб не.

Пре ма не зва нич ним ин фор ма ци -
ја ма, на пу ште не фа бри ке и ка сар не
у де се так гра до ва у Ср би ји већ не ко
вре ме се убр за но пре у ре ђу ју у објек -
те ко ји ће мо ћи да при ме из бе гли це.

Иа ко с јед не стра не на ша др жа ва
за слу жу је по хва ле због то га што не
се ди скр ште них ру ку и уна пред се
при пре ма за слу чај да до ђе до не же -
ље ног рас пле та из бе глич ке кри зе,
има пи та ња ко ја још не ма ју од го во ре.

Шта ће би ти ако оста нак ве ћег
бро ја из бе гли ца у Ср би ји бу де по вод
за не ми ре, не за до вољ ство и де мон -
стра ци је и ако де сни чар ске пар ти је
и по кре ти по ку ша ју то да ис ко ри сте
за сво је ци ље ве?

Да ли ће на ша по ли ци ја и слу жбе
без бед но сти мо ћи да от кри ју на вре -
ме и спре че те ро ри сте ко ји би мо гли
да се уме ша ју ме ђу из бе гли це?

Су де ћи по ве сти ма ко је ових да на
сти жу из Си ри је, си ту а ци ја у тој зе -
мљи из да на у дан је све го ра. Од
два де сет ми ли о на љу ди, ко ли ко је
пре ра та жи ве ло у тој др жа ви, око
ми ли он и по је ушло у Евро пу. Из ме -
ђу два и три ми ли о на је при вре ме но
сме ште но у из бе глич ке ло го ре у
Тур ској, а из ме ђу че тр на ест и пет на -
ест ми ли о на љу ди (!) још увек је на
си риј ској те ри то ри ји.

Жи вот им је из да на у дан све те -
жи с об зи ром на то да се од не дав но
ско ро на по ло ви ни те ри то ри је те
зе мље во де же сто ке бор бе, а си ту а -
ци ју до дат но чи не не из др жљи вом
све че шћа же сто ка бом бар до ва ња
ру ске ави ја ци је. Уко ли ко се још у
рат у Си ри ји уме ша ју Тур ска и Са у -
диј ска Ара би ја, као што се на ја вљу -
је, пре о ста је са мо да се спре ма мо
за нај го ре.

М. Г.

До ла зи цир кус!
Бли же се још јед ни из бо ри у Ср би ји, ко зна ко ји по ре ду у по след њих
два де се так го ди на. Ви ше и не бро ји мо. Иа ко зва нич но још ни су рас -
пи са ни, пред из бор на кам па ња уве ли ко тра је. Ла жна обе ћа ња, ра зно -
ра зна бу са ња у гру ди и са мо хва ли са ња по ли тич ких во ђа (п)оста ла су
на ша сва ко дне ви ца. Уско ро ће по че ти и рат пла ка ти ма. Осме хи ва ће
се те ве ли ке на це ре не, на шмин ка не гла ве с бил бор да, сту бо ва и град -
ских зи до ва. Осме хи ва ће се и – ла га ће. Па та ко је то већ ви ше од две
де це ни је: исти глум ци, слич не акро ба ци је, већ ви ђе не тач ке, офу ца -
ни три ко ви и по зна те ша ре не ла же за де ко ра ци ју. И све се про да је
као чу до не ви ђе но, иа ко у чу да ви ше ни де ца не ве ру ју.

По окон ча њу из бо ра и об зна њи ва њу ре зул та та по бед ни ци ће др жа -
ти сти сну те пе сни це ви со ко из над гла ве, за јед но са сво јом сви том ули -
зи ца и ко ри сто љу ба ца... Тап ша ће јед ни дру ги ма, гр ли ће се, љу би ти...
Ова ци је не ће из о ста ти, ка ко то у цир ку су увек би ва, би ла пред ста ва
осред ња ил’ са свим ло ша. А из ван ша тре отво ри ће се но во про стран -
ство. Об ма не и ла жи с по зор ни це по ста ће ви дљи ве и офу ца не на днев -
ном све тлу; не ста ће шљо ки ца и бле шта ви ла, оста ће су ро ва ствар ност.
И оста ће нам бол у уши ма, кад из њих ис цу ре ла жна обе ћа ња... Али
глав ним глум ци ма то ви ше не ће би ти ва жно, јер по сле апла у за пу бли -
ка ви ше ни је ва жна. Све до сле де ће пре ста ве...

Рад у цир ку су... пар дон – ба вље ње по ли ти ком, одав но спа да у нај -
про фи та бил ни ја за ни ма ња у Ср би ји, а и ши ре. За то сви и ју ре у не -
ку тру пу, пар дон – стран ку. Зна ју ар ти сти, пар дон – ак ти ви сти, да за
вла да ви не свог во ђе мо гу да ужи ва ју раз не по вла сти це, суб вен ци је,
на гра де... Хи ља де мла дих љу ди, на пр ви по глед би се ре кло па мет -
них, да нас јур ца од вра та до вра та, са ку пља не ка кве пот пи се, џе џи
по пи ја ца ма и бу џа ци ма де ле ћи ко је ка кве лет ке и обе ћа ња, а све у
на ди да ће про да ти ко ју кар ту ви ше за ве ли ку пред ста ву и та ко по -
ста ти не ки ва жни ји „шраф” у тру пи и да ће се би про ду жи ти бла го -
ста ње у ви ду сме шта ја у нај по пу лар ни јим ша тра ма – оним што но -
се чуд не на зи ве „јав но пред у зе ће” или пак „управ но-над зор но-
-са вет нич ки од бор”.

* * *
По ре ђе ње на стра ну, у Ср би ји још ни је иза шло из мо де да се про да је
ве ра за ве че ру. За рад крат ко трај не лич не ко ри сти, за рад тре нут ка мо -
ћи, мла ди љу ди спрем ни су чак и да ба та ле сво је по сло ве не би ли по -
ста ли не ка кви по ве ре ни ци у ка квој ме сној за јед ни ци, јер су се већ ва -
ља но код ше фа свог до ка за ли. Сплет ка ма и ла жи ма, под ра зу ме ва се.
Па сад че ка ју пре ко ман ду. Ми сле, би ће им бо ље. Тре нут но, мо жда,
али шта кад јед ном све про ђе? Шта он да ра де јав не слу ге по ли тич ке
„ели те”, ко је да нас не ма ју сра ма у оба вља њу нај пр ља ви јих по сло ва?

Хо ће ли има ти обра за да ко ле га ма не ис то ми шље ни ци ма и не про -
да ним ду ша ма по гле да ју у очи, да ли ће их би ти сра мо та ка да ко ра -
ча ју гра дом, шта ће ра ди ти и с ким ће раз го ва ра ти? Ко јом стра ном
ули це ће про ћи? Ко је ме сто ће у ка фа ни за у зе ти? За бо ра вља ју они да
ни ко од њих ни је спо со бан да на пра ви би ло ка кву озбиљ ни ју ка ри је -
ру, да ни ко не ће оти ћи у ам ба са до ре или ми ни стре и да ће се кад-тад
вра ти ти у сво је ме мљи ве кан це ла ри је (ако их бу де би ло), пор тир ни -
це, ће ваб џи ни це, СЗТР-ове... И да ће не ста ти из јав ног жи во та, као и
мно ги њи хо ви прет ход ни ци. Па ви ђе но је то већ у по след њих два де -
се так го ди на...

Про кле та је ра бо та та по ли ти ка. На ро чи то ка да се по ста не слу га
не бит них или ла жно пред ста вља ју ћих стра нач ких моћ ни ка. Тре нут на
„сла ва” очас по му ти ра зум, а ка да се и то ма ло па ме ти из гу би, ход по
жи ци по ста је опа сан плес.

А ша тра са мо што ни је по ста вље на. Спре ми те ко ки це. Ако вам се и
не иде, за то што сте пред ста ву до сад већ схва ти ли, он да са че кај те јер,
као што је јед ном ре као је дан па ме тан чо век – но ве па ја це ће ма са на -
ћи ла ко и дру ги цир кус ће до ћи у наш град... Јед ног да на... Ши рок
друм што из ла зи на мост ту је да под се ти ко је до ма ћин, а ко је био
гост...

откад постоји вишестраначје у Ср-
бији, идеолошки аспект на најни-
жем нивоу и претворен у бесмисао
и бљузгу.

Нарочито је интересантно бавити
се постојањем леве опције. Без обзира
на то што се многе странке тако но-
минално декларишу, у стварности то
тешко да могу доказати. Прва асоци-
јација пада на социјалисте, али они су
се одавно „обешчастили” учешћем у
свим владајућим комбинацијама.
Исто важи за Тадићеве социјалдемо-
крате, који су замутили левичарску
воду коалицијом са Чединим (нео)ли-
бералима; на вулиновце је сувишно
трошити речи, док се демократе и са-
ме упињу да побегну ка центру.

Дакле, на сцени је алармантна
оскудација левице. То покушава да
искористи довитљиви Борко, који је,
истини за вољу, измењао више идео-
логија (а и виспрени Јово Бакић га је
откачио).

У сваком случају, било би нужно
да се изроди харизма која ће како-
тако бранити права социјално угро-
жених категорија. Да је то неопход-
но, говоре светска гибања, односно
изборни резултати грчке „Сиризе”
или шпанског „Подемоса”, а можда
понајвише почетни успеси социјали-
стички оријентисаног кандидата Де-
мократске партије Бернија Сандер-
са. И сама његова појава у задриглом
неолибералном друштву какво је
америчко право је откровење.

Берни, Борко, Баки или неко че-
тврти, али одавно је куснуо час да
(овде или у Америци, свеједно) неко
дигне глас против умоболно нерав-
номерне расподеле капитала...

Ј. Ф.

Спре мај мо се за
нај го ре

Пре ма пре ма ве сти ма из Си ри је и
ре ак ци ја ма вла да Не мач ке, Ау стри -
је, Хр ват ске, Грч ке и Ма ке до ни је на
из бе глич ки та лас ко ји се не сми ру је,
Ср би ја ће по све му су де ћи мо ра ти

Чекајући Бернија
И док сви ишчекују звиждук за поче-
так изборне утакмице, па да народно
весеље почне да се шири на све стране,
то ни најмање не спречава страначке
играче да и у „минут до дванаест” ме-
њају дресове.

Тако је пре неки дан цео панче-
вачки ПУПС прелетео у владајуће
напредњачко јато. (Добро, њима не
треба замерити, јер им је потребно
мало више времена него, рецимо,
„млађим” колегама – бившим урсов-
цима, деесесовцима, социјалистима,
демократама...)

Иако се, дакле, огромна већина
креће „у смеру премијерових ре-
форми”, прелазака има и у разним
другим неслућеним правцима. Чак
и кад немају очигледну лукративну
подлогу, тешко се може наћи идео-
лошки смисао. Сведоци смо да се
ових дана по васцелој Србији дога-
ђају необјашњиви трансфери, по-
пут оних из ЛДП-а или Палмине
странке у Боркову „Левицу”, соци-
јалиста у Сандин ДСС или пак про-
европских напредњака ка прору-
ским странкама. Чињеница је да је,

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Вежба за врат. Окрените главу налево. А вандали ће ваљда одговарати.

У паркићу код Старе пиваре, ових дана

Снимила Данијела Исаков

• Свим нарцисима честитам Дан заљубљених! 

• Где би ми био крај кад бих све знао. Био бих портир у некој 
  доброј фирми. 

• Он зна кад треба да ћути. Није он мутав!

• Целу ноћ смо водили љубав. Усијао ми се „Фејсбук”! 

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ИЗМЕЂУ СРБА И ХРВАТА ОДУВЕК ВЛАДА ВЕЛИКО РИВАЛСТВО.

КО ЋЕ КОГА? 

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Петак, 19. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Олакшица за 
градског превозника,
али и за грађане, јер
ће се возити удобније

Просечна старост 
возила АТП-а 
осамнаест година, а
има и оних од тридесет
четири године

Од прошле недеље возни парк
АТП-а богатији је за дванаест
нових аутобуса, које је за пан-
чевачког превозника напра-
вио земунски „Икарбус”. Тиме
је реализован уговор вредан
милион и седамсто хиљада
евра који је потписан у мају
прошле године. 

Поводом тога у Ауто-бази
АТП-а је 12. фебруара одржа-
на свечаност којој су прису-
ствовали највиши функционе-
ри у градској власти, одборни-
ци, представници јавних ко-
муналних предузећа и многи
други гости.

– Ово ће много значити гра-
ђанима, јер ће се возити неупо-
редиво удобније и комфорније
него раније, али и АТП-у, јер ће
сада давати много мање пара за
одржавање застарелог возног
парка – истакао је градоначел-
ник Панчева Саша Павлов.

Он је додао да је лепо то
што је производња аутобуса за
АТП и за бројне друге градске
превознике у Србији поверена
нашој фабрици, а не некој
страној, јер је то допринос ја-
чању домаће привреде.

Директор АТП-а Миленко
Крајновић изјавио је да о зна-
чају куповине нових аутобуса
за то јавно комунално предузе-
ће најбоље говори податак да

ПРВИ ПУТ ПОСЛЕ КО ЗНА КОЛИКО ГОДИНА

АТП КУПИО НОВЕ АУТОБУСЕ

АТП има седамдесет три вози-
ла просечне старости осамна-
ест година, а има и оних која
су купљена пре тридесет чети-
ри године.

– Нови аутобуси ће знатно
подићи ниво услуга које пру-
жамо и због тога очекујемо ве-
ћи број путника. Желимо да
се што више њих опредељује
за нас, а не за друге превозни-
ке – нагласио је Крајновић.

Он је додао да је АТП до летос
за одржавање возила трошио
око три и по милиона динара
месечно, а да су онда трошкови
порасли на шест милиона.

Објаснио је да то није за чу-
ђење с обзиром на старост ау-
тобуса и додао да је, поред ве-
ликих трошкова одржавања
возила, проблем и велика по-
трошња горива.

Нови аутобуси АТП-а имају
низ техничких карактеристи-

ка које заслужују пажњу. Пра-
вљени су на „Мерцедесовој”
шасији и уграђени су им нај-
новији мотори „евро 5” јачине
300 коњских снага.

Такође, поседују „Мерцеде-
сову” технологију за пречи-
шћавање издувних гасова, због
чега неће загађивати ваздух,
као и шестостепене аутоматске
мењаче, што ће бити олакшица
за њихове возаче.

Нови аутобуси имају про-
тивпожарне уређаје и сви су
климатизовани. У моторе су
им уграђени и систем за
лакше кочење ЕBS, као и
уређаји ABS и ASR, који та-
кође олакшавају вожњу и
постали су стандард у ауто-
-индустрији.

Подсећамо, седам нових
аутобуса ће саобраћати на
најпрометнијој АТП-овој
линији Панчево–Београд,

а пет ће појачати градски
саобраћај.

Аутобуси који ће превозити
путнике у главни град имају 45
места за седење, а они који ће
ићи на градским линијама –
35. У градским аутобусима по-
стоји посебан простор за мајке
с малом децом, као и рампа за
особе са инвалидитетом.

Занимљиво је и то да у но-
вим аутобусима АТП-а постоје
безбедносни системи против
заглављивања путника у вра-
тима, као и аутоматске ста-
ничне кочнице.

Приградски аутобуси имају
само један дисплеј са обаве-
штењем о називу линије, и то
на предњем делу. Аутобуси ко-
ји ће се користити за градски
саобраћај такође ће имати чео-
ни дисплеј и још два на боч-
ним странама.

М. Глигорић

На ци о нал ни, а по ло вич но са -
мо наш са став „Бенд и во ка ли”,
чи ју пан че вач ку по ло ви ну чи -
ни хор „Во кал тин”, одр жао је
кон церт у сре ду, 17. фе бру а ра,
у пре пу ној дво ра ни Кул тур ног
цен тра.

О то ме ко ли ко је по пу лар на
ова дру жи на, ко ју је чи та ва
Ср би ја пра ти ла у му зич ко-
-сцен ском так ми че њу „Ја мо гу
све” про дук циј ске ку ће „Емо -
ушн”, еми то ва ном то ком про -
те кла три ме се ца на РТС-у,
све до чи чи ње ни ца да се у Кул -
тур ном цен тру тра жи ло ме сто
ви ше чак и за ста ја ње. Пу бли -
ка је при су ство ва ла пра вом
спек та клу, ужи ва ју ћи у ре тро -
спек ти ви ну ме ра ко је је ова
та лен то ва на еки па из во ди ла
то ком тра ја ња шо уа, све до са -
мог су пер фи на ла.

Као „пред гру па” су на сту пи -
ли пре слат ки ма ли ша ни из
хо ри ћа „Во кал кидс”, под ди -
ри гент ским ру ко вод ством
про фе сор ке Је ле не Цве тић.
Они су сво јим шар мом из ма -
ми ли и осме хе и гро мо гла сне
апла у зе. На кон то га при сут не
су на мо мен те без да ха оста -
вља ле зве зде ве че ри: бенд –
Ива на, Мар ко, Лу ка и Ни ко ла,
ко је је при пре мио сјај ни ги та -
ри ста Иван Зо ра но вић, и на -

ши „Во ка ли” из исто и ме ног
Му зич ког цен тра, с ко ји ма је
ме се ци ма вред но ра ди ла див -
на про фе сор ка и од ли чан пе -
да гог Ма ја Ђо кић. Раз ли чи ти
жан ро ви и рит мо ви од ро ка и
по па, пре ко филм ских ну ме -
ра, па до из вор них на род них
пе са ма, за ове мла де умет ни ке
ни су пред ста вља ли пре ве ли ке
за ло га је ни кад је тре ба ло за -
пе ва ти ни кад је тре ба ло за и -
гра ти. На пра ви ли су сјај ну ат -
мос фе ру и по ди гли рас по ло -
же ње чак и они ма с нај зах тев -
ни јим ухом. Сва ка част!

Као гост ве че ри на сту пи ла је
че тр на е сто го ди шња Но во са -

ђан ка Те о до ра Стан ко вић, ко ју
та ко ђе пам ти мо из истог шо уа.
Њен рас ко шан глас у прат њи
ги та ри сте Ива на Зо ра но ви ћа
учи нио је да мно ги за бо ра ве
где су и на крат ко пре ста ну да
ди шу. Без пре те ри ва ња!

Би ло је пра во за до вољ ство
про ве сти див но ве че са овим
мла дим љу ди ма пу ним по зи -
тив не енер ги је, ела на и пре
све га не спор ног та лен та. На -
кон све га њи ма се мо же упу -
ти ти са мо јед но ве ли ко и
искре но: хва ла. Уз та кву омла -
ди ну не мо ра мо да бри не мо –
има на де за овај свет!

Д. К.

На црт стра те ги је кул тур ног
раз во ја гра да Пан че ва за пе ри -
од 2016–2020. го ди не од
петка, 19. фе бру а ра, мо гу ће је
по гле да ти на зва нич ној пре -
зен та ци ји Гра да Пан че ва
(www.pancevo.rs) и отво рен је

за јав ну рас пра ву. Тим за из ра -
ду тог до ку мен та по зи ва све
за ин те ре со ва не да сво је су ге -
сти је и ко мен та ре по ша љу до
петка, 26. фе бру а ра, на имејл
nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Д. М.

СТРА ТЕ ГИ ЈА КУЛ ТУР НОГ РАЗ ВО ЈА

По ша љи те су ге сти је 
и ко мен та ре

„БЕНД И ВО КА ЛИ” НА СТУ ПИ ЛИ У ПАН ЧЕ ВУ

Две ре чи: бра во, мај сто ри!

Ак ци ја пре вен тив них пре гле да
Пре вен тив ног цен тра пан че вач -
ког До ма здра вља на ста ви ће се у
по не де љак, 22. фе бру а ра, од 8
до 11 са ти, ка да ће на ши су гра -
ђа ни мо ћи да пре кон тро ли шу
сво је здра вље у ре сто ра ну „Да -
вид” на Но во се љан ском пу ту.

Та ква ак ци ја би ће спро ве де -
на и у су бо ту, 27. фе бру а ра, та -

ко ђе од 8 до 11 са ти, у Ме сној
за јед ни ци Ко теж, у Ули ци
бра ће Јо ва но вић бб. За ин те ре -
со ва ни ће има ти при ли ку да
из ме ре крв ни при ти сак и ни во
хо ле сте ро ла и ше ће ра у кр ви,
као и да до би ју са ве те и пре -
по ру ке у ве зи са очу ва њем и
по бољ ша њем свог здра вља.

Д. К.

НА СТА ВАК АК ЦИ ЈЕ ПРЕ ВЕН ТИВ НИХ ПРЕ ГЛЕ ДА

Про ве ри те здра вље 
на вре ме У дво ра ни Кул тур ног цен тра

Пан че ва у уто рак, 23. фе бру -
а ра, у 19 са ти, би ће одр жа на
пан че вач ка пре ми је ра крат -
ког игра ног фил ма „Ноћ на
ли ни ја” (ми сте ри ја, три лер,
хо рор; тра ја ње 15 ми ну та)
на шег су гра ђа ни на Мар ка
Бац ко ви ћа. За плет фил ма се
за сни ва на при чи о Мај клу,
ко ји у по тра зи за сво јом не -
ста лом де вој ком ула зи у траг
се риј ском уби ци ко ји жр тве
про на ла зи у град ском пре во -
зу. Ау то ри сце на ри ја су Мар -
ко Бац ко вић и Мар ко Јо цић,
а у фил му игра ју Дра ган Ми -
ћа но вић, Мар та Бје ли ца и
Је ле на Сту пља нин.

Исте ве че ри би ће при ка за -
на и два крат ка фил ма сту де -
на та мон та же с Фа кул те та
драм ских умет но сти. Пр ви је
„Бри тва” Рај ка Ри ста но ви ћа.
То је де ве то ми нут на дра ма
ра ђе на по мо ти ви ма при че

„Бри тва” Вла ди ми ра На бо ко -
ва, за ко ји сце на рио пот пи су -
ју Иван Стан чић и Рај ко Ри -
ста но вић, а уло ге у фил му ту -
ма че Вла ди слав Ми ха и ло вић

и Бран ко Цве јић. Дру го
оства ре ње је „До бар су сед”
Ђор ђа Стан ко ви ћа, пет на е -
сто ми нут ни кри мић, у ко јем
уло ге ту ма че: Ти хо мир Ар -
сић, Ву чић Пе ро вић, Ср ђан
Ми ле тић, Ве сна Стан ко вић и
Ти хо мир Ста нић. Улаз на
про грам је сло бо дан.

Д. М.

ПРЕ МИ ЈЕ РА ФИЛ МА МАР КА БАЦ КО ВИ ЋА

Ноћ на ли ни ја

Познати комичари Филип
Угреновић и Мирослав Ђор-
ђевић одржаће хуманитарно
вече стендап комедије у уто-
рак, 23. фебруара, од 19 са-
ти, у ресторану „Ђерам” на
улазу у Старчево.

Улазнице коштају 200 ди-
нара, а сав приход биће упу-
ћен за лечење нашег деветого-
дишњег суграђанина Владе
Ђорђевића, који хитно мора
да отпутује у Истанбул како би
оперисао цисту на мозгу. За ту
интервенцију је неопходно са-
купити 27.000 евра, а у доса-
дашњим акцијама је прику-
пљен тек десети део те суме.

Нажалост, недавне кон-
троле на београдском Ин-
ституту за неурологију пока-
зале су да се промена на мо-
згу проширила, те је дечаку
поново појачана терапија.
Његово стање је такво да
операцију више не би ваља-
ло одлагати.

Стога идућег уторка одвој-
те мало времена да проведете
лепо вече, насмејете се и до-
принесете томе да и на лицу
нашег суграђанина коначно
заблиста осмех. Улазнице мо-

жете набавити код Владиног
тате Синише Ђорђевића. По-
требно је да га позовете на те-
лефон 064/67-67-371.

Помоћ за Владу можете и
уплатити на рачун Синише
Ђорђевића 340-32110017-
94, код „Ерсте банке”, с на-
знаком „помоћ за Ђорђевић
Владимира”. Уплате се врше
и из иностранства: iban
RS35340000003216654566,
SIF-код је GI BARS22.

Д. К.

У УТОРАК У СТАРЧЕВУ

Хуманитарни стендап 
за Владу

Градска манифестација „Да-
ни Вајферта”, коју организује
Туристичка организација
Панчева под покровитељ-
ством Града Панчева, а уз
подршку „Вајферт пива”
компаније „Хајнекен Срби-
ја”, проглашена је за најбољу
нову манифестацију у 2015.
години. Награду је доделило
удружење „Туризам и мани-
фестације”, у сарадњи с При-
вредном комором Србије, а у
оквиру деветог Сусрета орга-
низатора манифестација, ко-
ји је одржан у Београду у сре-
ду, 10. фебруара.

– Жеља нам је да и у на-
редним годинама промови-
шемо вредан рад, иноватор-
ство, човекољубље и дру-
штвено одговорно послова-
ње, вредности за које се и
сам Ђорђе Вајферт залагао –
изјавио је Бранислав Ровча-
нин, директор Туристичке
организације Панчева.

Централни програм ового-
дишње манифестације „Дани
Вајферта” биће одржан 10. и
11. јуна у старом градском је-
згру Панчева, за када је пла-
ниран велики сајам пива и
богат музички програм.

НАГРАДА ЗА „ДАНЕ ВАЈФЕРТА”

Најбоља нова
манифестација у 2015.
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Ин те рес гра ђа на 
нај ва жни ји 

Кон фу зи ја у 
но ви нар ском све ту

У ма лој са ли Град ске упра ве,
пред око че тр де се то ро љу ди, у
пе так, 12, фе бру а ра, одр жа на
је три би на под на зи вом „Из ве -
шта ва ње ме ди ја у пред из бор -
ној кам па њи". Ор га ни за тор
тог до гађаја би ла је ре дак ци ја
ча со пи са „Ви де ло" из До ло ва.
Па не ли сти су би ли Љу би ца
Гој гић, но ви нар ка РТВ Вој во -
ди не, Зо ран Ста но је вић, но ви -
нар РТС-а, и Сње жа на Ми ли -
во је вић, про фе сор ка Фа кул те -
та по ли тич ких на у ка у Бе о -
гра ду, ко ји су овом при ли ком
рас пра вља ли о ути ца ју ме ди ја
на по ли тич ку кам па њу ко ја
пред сто ји.

На са мом по чет ку ди ску си је
Зо ран Ста но је вић је на гла сио
да од тре нут ка ка да поч не
кам па ња, од мах по чи њу да ва -
же по себ на пра ви ла.

– У том пе ри о ду вре ме по чи ње
да се ме ри, па ре гу ла тор на те ла и
из бор на ко ми си ја мо гу да ка -
жња ва ју ме ди је ко ји кр ше пра -
ви ла. С об зи ром на то у оба ве зи
смо да уве де мо по себ не про гра -
ме, да да је мо про стор она ко ка ко
за кон од ређује и ту се на не ки на -
чин гу би део не за ви сно сти ко ја
тре ба да по сто ји у уређивач кој
по ли ти ци – ка зао је Ста но је вић.

Он је до дао да се дан по сле из -
бо ра но ви на ри ба ве ана ли за ма

Цео Градски одбор Партије
уједињених пензионера Ср-
бије приступио је редовима
Српске напредне странке у
недељу, 14. фебруара. На
конференцији за новинаре
одржаној истог дана Ненад
Шалетић, један од оснивача
и члан Главног и Извршног
одбора ПУПС-а, изјавио је:

– Политиком сам почео да
се бавим са жељом да уна-
предим положај пензионера,
међутим у последњих неко-
лико година нисам наилазио
на добру сарадњу с руковод-
ством ПУПС-а. Приступа-
њем СНС-у придружујем се
онима који боље раде, који
желе и могу да побољшају
положај грађана, који умеју
да препознају способан ка-
дар и који ће обећања дата
грађанима свакако испуни-
ти. Сада је наш задатак да
пронађемо начине за спрово-
ђење мера које ће допринети
да пензионерима у најскори-
јој будућности буде боље.

Он је додао и да сматра да
је, као и он, цео ГО ПУПС-а

направио прави корак пре-
ласком у владајућу странку
јер, према његовим речима,
пензионери данас издржа-
вају унучад и децу која не-
мају посао, а премијер Ср-
бије Александар Вучић ће
се, како каже, изборити да
Панчево поново буде инду-
стријски град и тиме ће до-
принети запошљавању гра-
ђана Панчева.

Овом приликом је Жељко
Сушец, председник ГО СНС-а,
казао да ће та странка увек
подржавати и поштовати
пензионере, који су се дока-
зали у свом раду у прошло-
сти. Нагласио је да је влада-
јућа партија увек имала до-
бру сарадњу с најстаријом
популацијом, која је на кра-
ју и резултирала овим пре-
ласком у њене редове.

– Пензионери су показали
да воле своју државу и веома
су несебични. Иако су ре-
формским мерама заиста
били погођени, они су сто-
ички то поднели – закључио
је Сушец.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ПУПС прешао у редове
владајуће партије

ТРИ БИ НА O ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊУ МЕ ДИ ЈА У ПРЕД ИЗ БОР НОЈ КАМ ПА ЊИ

НЕО П ХОД НО ЈЕ ПО ШТО ВА ТИ ПРА ВИ ЛА 

оно га што се до го ди ло и ви ше
ни су у оба ве зи да би ло ко га пу -
шта ју рав но мер но у ме ди ји ма.

Сње жа на Ми ли во је вић се
ипак ни је у пот пу но сти сло -
жи ла с тврд њом по ме ну тог
но ви на ра, па је ре кла да је
циљ ре гу ла ци је по на ша ња ме -
ди ја да се за до во ље ин те ре си
би ра ча, јер би ме ди ји и пар ти -
је мо гли ла ко да се до го во ре
да сво ју пред из бор ну кам па њу
ра де 24 са та. Ка ко ка же, нај ва -
жни је је да ме ди ји грађани ма
обез бе де ин фор ма ци је и увид
у раз ли ку између про грам ских
плат фор ми ко је се ну де.

– Из бор на пра ви ла не по сто је
да би се од у зео су ве ре ни тет ме -
ди ји ма, већ да би њи хо во де ло -
ва ње би ло у ин те ре су грађана. У
ве ћи ни зе ма ља та стро га пра ви -
ла се од но се пре све га на јав ни
сер вис, чи ја је оба ве за да рав но -
прав но тре ти ра све уче сни ке.
Сва ка ко се и при ват ним ме ди -
ји ма из ра зи то пре по ру чу је да се
по на ша ју на исти на чин и да и
они рав но мер но тре ти ра ју кан -
ди да те – ис та кла је Сње жа на
Ми ли во је вић.

Ре кла је и да ве ли ки про -
блем пред ста вља то што се
но ви на ри не усуђују да ана -

ли зи ра ју пар тиј ске ис ту пе и
што на те ле ви зи ја ма ни су за -
сту пље не ква ли тет не де ба те.
Љу би ца Гој гић је ка за ла да
вла да пот пу на кон фу зи ја, јер
је у по след њих го ди ну да на
ак ту ел на на вод на по де ла на
опо зи ци о не и про вла ди не
ме ди је.

– У но ви нар ском све ту то је
не до пу сти во. Ме ди ји су ту да
из ве шта ва ју о до гађаји ма она -
ко ка ко се де ша ва ју, има ју ћи у
ви ду пре све га ин те рес
грађана, а ту ни ка ко не ма по -
зи ци је и опо зи ци је - под ву кла
је Љу би ца Гој гић.

Лига социјалдемократа Војво-
дине сматра да је недопустиво
да Секретаријат за пореску
администрацију апелује на
грађане да не долазе у услу-
жни центар како би провери-
ли своје дугове.

Милош Веселинов, пред-
седник одборничке групе те
странке, на конференцији за
новинаре одржаној у четвр-
так, 11. фебруара, изјавио је:

– Као разлог за апел, наве-
дено је да у овом периоду
постоји велики број захтева
за разна уверења која издаје
поменути секретаријат, те
да није у стању да их све оп-
служи. Сматрамо да је недо-
пустиво што градска служба

обесхрабрује грађане да пи-
тају за свој новац, то јест но-
вац од којег се финансира
велики проценат буџета гра-
да и од којег запослени у се-
кретаријатима примају пла-
те. Пореска администрација
Панчевцима мора да одго-
вори на захтеве, а не да каже
да не долазе зато што нема
капацитета.

Чланови ЛСВ-а постави-
ли су питање зашто није из-
вршена реорганизација ра-
да служби, или затражена
помоћ од других секретари-
јата, како би се предупреди-
ле гужве, с обзиром на то да
се унапред знало да ће их
бити.

Овом приликом лигаши
су нагласили да би градска
власт на сваки могући начин
морала да унапреди своје де-
ловање како би грађанима
Панчева олакшала живот.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Недопустиви апел 
пореског секретаријата

Но ва стран ка је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре одр жа ној у
уто рак, 16. фе бру а ра, ис пред
Ди рек ци је за из град њу и уре -
ђе ње Пан че ва, ис та кла да ни је
ко рект но то што је ре ба лан сом
бу џе та пред ви ђе но да то пред -
у зе ће до би је 134 ми ли о на ди -
на ра, док је за „Деч ју ра дост”
пла ни ра но де вет ми ли о на.

Са ша Па влов ски, пред сед -
ник ГО Но ве стран ке, упи -
тао је:

– Због че га је СНС та ко по -
сту пио ка да зна мо да у „Деч -

јој ра до сти” вла да кри за и
сма њен је ка па ци тет за при -
јем де це?

Го во ре ћи о пан че вач кој
апо те ци, Зо ран Ми ло ше вић,
пот пред сед ник ГО ове пар ти -
је, ка зао је да функ ци о не ри
вла да ју ће стран ке тре ба да од -
го во ре на оп ту жбе апо те ка ра
да су не ки од љу ди из њи хо вог
окру же ња уче ство ва ли у про -
из вод њи од ре ђе них пред ме та,
чи ме су ди рект но су де ло ва ли
у про це си ма јав не на бав ке
Апо те ке.

НО ВА СТРАН КА

Мало средстава за
„Дечју радост”

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Месне заједнице
без овлашћења

Српски покрет „Двери” иста-
као је да је функционисање
месних заједница обесмишље-
но јер њихови чланови не мо-
гу одлучивати колико ће сред-
става добити и на који начин
ће она бити утрошена.

На конференцији за нови-
наре одржаној у уторак, 16.
фебруара, Горан Попов, члан
ГО тог покрета, изјавио је:

– Без буџета и адекватних
овлашћења месна заједница не
може било шта да промени. Са-
мо један од примера је да вртић

на Котежу 1 није ограђен и то
представља опасност за децу.

Говорећи о проблемима ко-
ји тиште Омољицу, Небојша
Андрић, члан „Двери”, казао
је да је велики проблем то што
је та месна заједница некада
добијала 22 милиона динара,
а сада 12 милиона, док је Че-
домир Јовић, такође члан ГО
тог покрета, рекао да би се
проблем могао решити тако
што би се изменио Статут гра-
да и месним заједницама се
дао статус правног лица.

Чланови Социјалдемократ-
ске странке су на конферен-
цији за новинаре одржаној у
уторак, 16. фебруара, казали
да ће грађани највероватније
имати прилику да се 24.
априла поново определе за
тренутну власт уколико сма-
трају да она добро води др-
жавне, покрајинске и град-
ске послове, а уколико се не
слажу с тим, биће у могућно-
сти да својим гласањем до-
принесу променама. Нагла-
сили су и да њихова партија
располаже стручним и иску-
сним кадром, као и младим,
образованим и енергичним
људима.

Срђан Миковић, председ-
ник ГО СДС-а, изјавио је:

– Уколико су грађани неза-
довољни и сматрају да треба
поправити одређене сегменте
живота и обављања јавних
функција, ми у том смислу
кандидујемо наше људе, про-
грам и искуства. Панчево је
тренутно суочено с проблемом
градске апотеке, а иако је СДС
пре неколико месеци указивао
да ће тај проблем ескалирати,
није се на време реаговало.

Он је додао да локална са-
моуправа треба да се бави
стварима као што су недоста-
так педијатара у домовима
здравља одређених насеље-
них места и немогућност гра-
ђана да изводе из матичних
књига добијају тамо где им је
најлакше.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Располажемо стручним кадром

Страну

припремила

Сузана
Првуљ

Уважени панелисти (слева): Сњежана Миливојевић, Зоран Станојевић и Љубица Гојгић
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» Наставак са стране 1

Уследила је оптужба Митреског да га
Киш константно онемогућава да го-
вори, на шта је уследио одговор пред-
седавајућег да он штити остале
одборнике од Митреског.

Потом је за говорницу изашао Са-
ша Левнајић, заменик градоначелни-
ка. Он је под изговором да пружа ин-
формације за које су одборници пока-
зали велико интересовање само долио
уље на ватру овог политичког препу-
цавања. Левнајић је рекао да се градо-
начелник и Градска управа озбиљно
баве решавањем проблема у Апотеци
и да се досад разговарало са свим ин-
станцама које могу помоћи, укључују-
ћи менаџмент и запослене. Закључио
је како то што апотекари овог пута не
присуствују седници панчевачког
парламента говори о поверењу које
они имају у локалну власт.

– Не можемо да нађемо решење
преко ноћи за нешто што траје више
година. Када будемо имали нешто
конкретно, а мислим да смо врло
близу законитом и одрживом реше-
њу, обавестићемо вас. Проблеми ни-
су настали 2012. или 2015, него
много раније. Према неким инфор-
мацијама, већ 2009. је дуг био преко
200 милиона динара. Нисам тада ви-
део бригу ових одборника да се то ре-
ши нити да се стави на дневни ред.
Како расте дуг, тако расте и интере-
совање, а како се ближимо изборима,
тако се целој причи даје политичка
димензија. Да ли је ово једина фир-
ма која је пропала у Панчеву – није,
па нисте излазили да браните те рад-
нике – рекао је Левнајић.

Митрески је најпре затражио ре-
плику, али му то није дозвољено, а ка-
да је рекламирао повреду Пословника,
настала је непријатна и жучна распра-
ва између њега и Киша о праву да од-
говори на Левнајићеве наводе да се

Бу ду ћи да је на пан че вач кој Зе ле ној
пи ја ци мо гу ће ку пи ти го то во све пре -
храм бе не на мир ни це, цве ће, гар де ро -
бу, ко зме ти ку, алат, спорт ску опре му
и низ дру гих, раз ли чи тих про из во да,
ове не де ље нас је за ни ма ло да ли на -
ши су гра ђа ни че сто па за ре на том ме -
сту, од но сно да ли тр гов ци има ју
мно го по сла. Овом при ли ком смо обе
стра не пи та ли и шта ми сле о по ну ди
про из во да, као и о њи хо вим це на ма.

АР МЕНД АР МАН ДО ХО ТИ, ку пац:
– Че сто до ла зим на Зе ле ну пи ја цу.

Ви кен дом нај че шће ку пу јем во ће, по -
вр ће и ме со, то јест го то во сву хра ну.
Оста лим да ни ма та ко ђе па за рим ов де,
јер имам две мач ке, па узи мам и на -
мир ни це за њих. Це не су до ста ви со ке
за наш стан дард. Ипак, ја тач но знам
шта код ко га ку пу јем, па сам ма кар
ми ран по том пи та њу, јер знам шта је -
дем и си гу ран сам да је здра во.

ОЉА КА ПЕ ТА НОВ, про да ва чи ца гар де ро бе:
– Ов де је ве о ма ло ша си ту а ци ја,

не ма мо по сла и го то во ни шта не

успе ва мо да за ра ди мо. Ви ше из гу би -
мо не го што до би је мо. Ве ро ват но је
про блем то што љу ди ни су у рад ном
од но су, па не ма ју ни нов ца да ку пу -
ју. Пен зи о не ри из др жа ва ју две-три
ге не ра ци је, а не за по сле на омла ди на
глу ва ри. Чак су и бу ти ци у цен тру
гра да за тво ре ни, је ди но ра ди „Авив
парк”.

АН ЂЕ ЛИ ЈА АЛ МА ЖАН, ку пац:
– Ве о ма че сто до ла зим на Зе ле ну

пи ја цу и бу квал но све ку пу јем ов де:
во ће и по вр ће и оста ле на мир ни це.
Ми слим да су ов де сви про из во ди
све жи ји не го у про дав ни ца ма, па је
пи ја ца због то га мој из бор. Це не су
при лич но ви со ке, али ми ту не мо же -
мо ни шта.

МИ ЛЕ ШЕ ВИЋ, 
про да вац за чи на и во ћа:

– Ми про дав ци пре жи вља ва мо, је -
два се сна ла зи мо, не ма мо дру ге оп -
ци је. На жа лост, ми слим да ми се не
чи ни, већ за и ста све ма ње љу ди до ла -
зи на Зе ле ну пи ја цу да па за ри на мир -

ни це, а сма трам да је раз лог то ме што
они се би не мо гу да при у ште мно ге
ства ри, иа ко би мо жда хте ли.

НА ДА РА КИЋ, ку пац:
– Ов де нај че шће ку пу јем во ће и

слич не на мир ни це, а имам ту сре ћу
да оста ле пре храм бе не про из во де до -
но сим са се ла. Не мам баш до бру пен -
зи ју, па се сна ла зим на тај на чин.
По ну дом на Зе ле ној пи ја ци ни сам
пре те ра но оду ше вље на, а сма трам и
да су це не ве о ма ви со ке и да љу ди не -
ма ју до вољ но нов ца да при у ште се би
све што је по треб но.

ЈО ВАН ШТРУДЛ, про да вац по вр ћа:
– По сла има и не ма. Нај че шће сре -

дом и су бо том про дам нај ви ше на мир -
ни ца, јер су то удар ни да ни. Сма трам
да су нам це не до ста ни ске, а ми тр гов -
ци због то га је два успе ва мо да за ра ди -
мо но вац и кон стант но са ста вља мо крај
с кра јем. За и ста ни је нај бо ље си ту а ци -
ја на Зе ле ној пи ја ци, али ипак мо ра да
се ра ди и од не чег да се жи ви.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

М. ШЕВИЋА. АЛМАЖАН Н. РАКИЋ Ј. ШТРУДЛ

НАША АНКЕТА

КА КВО ЈЕ СТА ЊЕ НА ЗЕ ЛЕ НОЈ ПИ ЈА ЦИ?

Не за до вољ ни и куп ци и тр гов ци

О. КАПЕТАНОВА. А. ХОТИ

ДОНЕТ ПРВИ ОВОГОДИШЊИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

ДЕФИЦИТ НОВЦА И ИНФОРМАЦИЈА

ЛДП није раније оглашавао о пробле-
му Апотеке. Како он није желео да на-
пусти говорницу, председавајући је
запретио да ће прекинути седницу. За-
тим се Скупштина изјаснила о повре-
ди Пословника и изгласала да је није
било, па је представник либералних
демократа закључио да је то насиље
над одборницима опозиције.

Његова партијска колегиница Мир-
јана Балог Кормањош, која је донедав-
но била заменица директора АТП-а,
поводом одлуке о изменама програма
рада тог предузећа оптужила је власт
да поново гура ауто-превозника у гу-
битке. Навела је да се ребалансом
АТП-у узима 21 милион динара, што
значи да ће та фирма 2016. имати бу-
џетску подршку од свега 79 милиона.

– Бојим се да сада нико не зна у
ком правцу ће предузеће ићи. Дали

сте им најпре 100 милиона, а сада
им узимате 21 милион, што показује
да не знате шта ћете с том фирмом.
С тим новцем АТП не може ни пола
године да ради. Наметнуто му је да
вози 13 повлашћених категорија,
студенте и ђаке, што кошта 400 ми-
лиона динара. Без 230 милиона АТП
не може позитивно да послује, јер уз
повлашћене путнике има и непро-
фитабилне линије које одржава да
би сви грађани имали превоз. Ако
нешто не предузмемо сви заједно,
ово предузеће ће завршити као Апо-
тека – оценила је Мирјана Балог
Кормањош.

Она је нагласила да је ЛДП своје-
времено преузео АТП са 66 милиона
губитака које је оставио напредњач-
ки менаџмент и за годину дана успео
да га претвори у предузеће које пози-
тивно послује и може да добије кре-
дит за куповину нових аутобуса.

Петар Андрејић, члан Демократске
странке, рекао је како за то не сносе за-
слуге чланови ЛДП-а, већ најпре од-
борници Скупштине Панчева. Додао
је како је „јавним предузећима лако да
потроше новац кад га неко најпре за-
ради, а потом правилно расподели”.

Д. Вукашиновић

Чла но ви Град ског од бо ра Со ци ја -
ли стич ке пар ти је Ср би је ис та кли
су на кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у сре ду, 17. фе бру а ра, да
их ра ду је то што је са мо ме сец и
по да на на кон што су ука за ли на
про пуст град ске вла сти у кре и ра -
њу бу џе та због ума ње ња на кна да
за со ци јал ну за шти ту за 40 ми ли -
о на ди на ра, со ци јал на по моћ ре -
ба лан сом бу џе та уве ћа на за 22
ми ли о на ди на ра.

СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СР БИ ЈЕ

На ши пред ло зи 
ин ди рект но при хва ће ни

Ме ли та По по вић, члан ГО СПС-а,
из ја ви ла је:

– Ни смо пот пу но за до вољ ни оби -
мом сред ста ва за со ци јал ну за шти ту и
сма тра мо да не тре ба да се ште ди на
нај си ро ма шни ји ма и нај у гро же ни ји -
ма. Ра ду је нас то што ће из бу џе та би -
ти из дво је но два ми ли о на ди на ра за
на бав ку ме ди цин ске и дру ге опре ме у
Оп штој бол ни ци, као и 700.000 ди на -
ра за основ не и сред ње шко ле.

Она је до да ла и да је не до пу сти во
да по ве ћа ње тро шко ва за 389 ми ли о -
на чи ни ко ри шће ње услу га и ро бе у
ви си ни од 226 ми ли о на, у окви ру ко -
јих су, ка ко ка же, са мо те ку ће по -
прав ке, као и спе ци ја ли зо ва не услу ге
и оне по до го во ру.

– Ка да се бу џет по сма тра у овом
де лу, не ви ди се ни је дан но ви про -
грам за ко ји су по треб не би ло ка кве
услу ге ко је се не мо гу за вр ши ти ан га -
жо ва њем по сто је ћих јав них ко му нал -
них пред у зе ћа – ре кла је Ме ли та
По по вић.

СПС је на гла сио и да је не ло гич но
то што су до на ци је не вла ди ним ор га -
ни за ци ја ма по ве ћа не за 45 ми ли о на
ди на ра, а нов ча не ка зне и пе на ли за
38 ми ли о на. Нај ве ћу за мер ку има на
то што је из нос од 800 ми ли о на ди -
на ра по ра зним став ка ма у би лан су
пред ви ђен за одр жа ва ње пу те ва.

– Тај из нос је пре ви сок, он је ве ћи
од сред ста ва ко ја су одво је на за со ци -
јал ну за шти ту, здрав ство, без бед ност
и обра зо ва ње за јед но – под ву кла је
Ме ли та По по вић.

С. П.

РЕЧ ЈЕ О ЉУБАВИ

Представници Савета омладине

Социјалистичке партије Србије

су поводом обележавања Дана

заљубљених, у оквиру своје

традиционалне акције „Реч је о

љубави”, суграђанима делили

слатке пакетиће у недељу, 14.

фебруара, у Градском парку.

У обраћању медијима Нестор

Јосивљевић, председник поме-

нутог савета СПС-а, изјавио је:

– Градски и Извршни одбори

СПС-а су наш Савет омладине

препознали као ослонац функци-

онисања партије, а и стратешки

оквир политике наше странке сво-

ди се на то да се млади укључују

у сва тела и активности партије.

Поменута акција је спрове-

дена у још 30 градова и општи-

на у Војводини у исто време.

Није мањкало оштрих расправа

Не вла ди на ор га ни за ци ја Гра ђан ска
ак ци ја Пан че во и Не за ви сно дру штво
но ви на ра Вој во ди не на ја ви ли су да ће
у по не де љак, 22. фе бру а ра, од 19 са -
ти, одр жа ти три би ну „Гра ђан ска хра -
брост из ме ђу са ве сти и стра ха”.
Пан чев ци ће о тој те ми мо ћи да раз -
го ва ра ју с по зна тим по зо ри шним ре -
ди те љем Ко ка ном Мла де но ви ћем.

„Бе же ћи од уз не ми ра ва ју ћих про -
ме на, сва ко иде о ло шки ета бли ра но
дру штво на сто ји да се за шти ти ка ко
ре флек сно та ко и про ми шље ном и ор -
га ни зо ва ном ин стру мен та ли за ци јом

људ ског стра ха. Упо тре бља ва ју ћи ме -
то де пси хо ло шког при ти ска као што
су мо рал на дис кре ди та ци ја не ис то ми -
шље ни ка, прет ње от ка зом, ети ке ти ра -
ње, јав не хај ке и по ру ге, про мо ви са ње
по слу шни штва као дру штве но по жељ -
ног, а кри тич ког про ми шља ња као
дру штве но не при хва тљи вог по на ша -
ња, власт се учвр шћу је не би ра ју ћи
сред ства, на чи не и ин тен зи тет тог

учвр шћи ва ња”, на ве де но је у по зи ву
ГАП-а за ову три би ну.

И ова јав на рас пра ва о јед ној вр ло
ак ту ел ној те ми би ће одр жа на у ка -
фе-клу бу „Ку пе”, јер Гра ђан ска ак -
ци ја по но во ни је до би ла про стор у
дво ра ни „Апо ло”, ко ји при па да До -
му омла ди не. Овог пу та раз лог ни је
био за ту ре ни имејл, кра так рок за
ор га ни за ци ју ску па, нео д го ва ра ју ћа
фор ма зах те ва или по ло мље не сто -
ли це у са ли. Од го вор ко ји је ГАП до -
био од Ма ри је Је вић, ди рек тор ке
До ма омла ди не, гла сио је ка ко та

уста но ва „ни је у мо гућ но сти
да иза ђе у су срет и по мог не
ор га ни за ци ју три би не, јер те -
ма ко ју она об ра ђу је ни је у
скла ду са омла дин ском по -
ли ти ком по сло ва ња До ма
омла ди не Пан че во”.

То би ваљ да тре ба ло да зна -
чи ка ко омла ди на не тре ба да
се ба ви пи та њи ма као што су
пра во на сум њу у на ме та не
исти не, од бра на људ ског до -
сто јан ства, пра во на сло бо дан
из бор и слич не те ме. У том

слу ча ју би ГАП на по зи ву за три би ну
мо рао да ис так не ка ко она ни је за
мла ђе од 27 го ди на, или би „омла -
дин ска по ли ти ка по сло ва ња” До ма
омладине мо ра ла да бу де пре и спи та -
на. А мо же би ти да се иза све га кри је
не ка кав по ку шај цен зу ре, ма да је у то
за и ста те шко по ве ро ва ти с об зи ром
на све у куп ну дру штве ну си ту а ци ју.

Д. В.

ЗАХТЕВ

Мирјана Балог Кормањош затражила је да Скупштина поништи своју од-

луку о јавном градском превозу путника донету на новембарској седни-

ци, јер није у складу са законом.

Подсетила је да је она тад упозоравала на то, али да већина није хте-

ла да слуша. Приложила је мишљење Министарства грађевинарства, са-

обраћаја и инфраструктуре у коме се наводи да један важан члан те

градске одлуке није у складу за законом.

Она је затражила и смену Сузане Јовановић, чланице Градског већа, јер

је на поменутој седници „обманула одборнике тврдећи да је све законито”.

НА ЈА ВА ТРИ БИ НЕ ГАП-а

Где је гра ђан ска хра брост?



Наговештена 
деблокада рачуна 
до краја месеца 

Нема званичних информација
о томе какве се активности
предузимају за решавање ста-
ња у Апотеци Панчево, али
„Панчевац” незванично сазна-
је да градоначелник Саша Па-
влов покушава да уз помоћ
НАЛЕД-а нађе излаз из про-
блема у којима се та установа
нашла.

Према изворима нашег листа,
НАЛЕД је наводно пронашао
могућност да Апотека одбло-
кира рачун до краја месеца,
али то подразумева и спрово-
ђење одређених мера рацио-
нализације и реорганизације.
Из тога је могуће само посред-
но закључити да се најверо-
ватније ради о смањењу броја
запослених и гашењу неких
локала те установе.

Према незваничним изво-
рима, паралелно с тим се ради
и на проналажењу кандидата
за директора. Наводно су у оп-
тицају биле могућности да
Апотеку Панчево преузме не-
ко од запослених, или да поно-
во буде доведен менаџер ван
Панчева. Упућени тврде да је
ова друга могућност извеснија,
јер међу запосленима није би-
ло заинтересованих. Оваква
информација није нелогична,
јер не делује превише вероват-
но да би се неко од радника
установе прихватио непријат-
ног посла отпуштања колега.

Има разних гласина и у вези
с тим ко је све заинтересован

да „спасе” Апотеку тако што
би преузео управљање њоме.
Помињу се многи, од власни-
ка појединих приватних лана-
ца ван Панчева до домаћих и
страних веледрогерија.

Такве спекулације треба
узети с резервом, јер у овом
тренутку питање огромних
дугова није решено, послова-
ње установе је због блокаде
рачуна и пленидбе лекова
озбиљно доведено у питање, а
не постоји законска могућ-
ност да државне апотекарске
установе буду приватизоване.
Уколико у овим гласинама
има истине, један од могућих
мотива неког од поверилаца
да сад преузме панчевачку
Апотеку могао би да буде да
стекне предност када закон о

приватизацији оваквих уста-
нова буде донет, а то се очеку-
је након избора.

Због обећања да ће убрзо
бити понуђено неко решење,
запослени су прекинули сва-
кодневне протесте испред
Градске управе, али није ис-
кључено да ће они бити обно-
вљени уколико до тога не до-
ђе. Ова прича има и своју по-
литичку димензију, што је
могло да се види и на послед-
њој седници Скупштине Пан-
чева.

Са очекиваним расписива-
њем локалних избора и избора
на другим нивоима кампања
ће бити још жешћа, а случај
Апотеке Панчево је као ство-
рен да тада буде употребљен
против СНС-а. Зато је разу-

мљива журба локалне власти
да понуди некакво решење за
ове проблеме. Уосталом, од
тога неће зависити само реј-
тинг најјаче странке него и то
како ће бити састављена њена
изборна и кадровска листа.

Ако напредњаци нађу излаз
за Апотеку, то ће бити врло
добро за све. Једино не би ва-
љало да јавност након тога не
сазна ко је све одговоран за
огромне дугове који прете да
„прогутају” здравствену уста-
нову од јавног значаја.

ЕКОНОМИЈА
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Израелска компанија
жури да отпочне 
производњу расвете

Судећи по расположивим ин-
формацијама, Панчево је на
добром путу да поново поста-
не лидер у производњи сија-
лица. Проблеми у које је упала
фабрика „Тесла” деведесетих
година прошлог века оконча-
ни су њеним нестанком у ла-
виринтима фамозне српске
транзиције, па ће сад то место
заузети странци. Баш као и у
готово свим другим гранама
привреде.

Израелска компанија
„Смарт ЛЕД” из Тел Авива ба-
ви се производњом расвете по
савременој ЛЕД технологији и
намерава да у Панчеву убрзо
отвори своје погоне и запосли
одређени број радника. То је
недавно потврдио градоначел-
ник Саша Павлов, а у разгово-
ру за „Панчевац” Јелена Бати-
нић, чланица Градског већа
задужена за привреду, изнела
је неке појединости.

Сарадња са Израелцима по-
чела је у септембру, када су
овде извели пилот-пројекат
који је показао колико је улич-
на ЛЕД расвета економичнија
и боља од класичне. Батини-
ћева је рекла да би Панчево
увођењем ове иновативне тех-
нологије уштедело велики но-
вац, јер само замена сијалица
и одржавање расвете у Панче-
ву и селима градски буџет ко-
шта седамдесетак милиона
динара годишње, на шта треба
додати и велике трошкове за
електричну енергију.

Преласком на ЛЕД улично
осветљење наш град би поди-
гао ниво енергетске ефикасно-
сти и приближио се такозва-
ним паметним градовима,
што је последњих година по-
стало светски тренд, али не из
помодних, већ из економских
разлога.

ПАНЧЕВО ОБНАВЉА ИНДУСТРИЈСКУ ТРАДИЦИЈУ

„СМАРТ ЛЕД” УМЕСТО „ТЕСЛЕ”

– Многе фирме су у претход-
не три године дошле у Панчево
с намером да се баве енергет-
ском ефикасношћу и јавном
расветом, али не и производ-
њом. Након пилот-пројекта
„Смарт ЛЕД” је изразио инте-
ресовање да овде отвори своје
погоне. Представници компа-
није су послали писмо о наме-
рама у коме су јасно показали
колико су озбиљни, јер желе
што пре да покрену производ-
њу иновативне ЛЕД расвете у
Панчеву и затражили су готов
простор од Града. Како га ми
нисмо имали, повезали смо их
с нашим привредницима који
имају такав простор на распо-
лагању. Преговори о закупу
хале су при крају – испричала
је Батинићева.

Додала је да Израелци на-
меравају да започну посао у
фазама. Најпре ће закупити
једну халу од 1.000 квадрата и

запослити 40 радника, потом
још једну халу уз ангажовање
седамдесеторо нових људи, а
за неколико година би требало
да вероватно у северној по-
словној зони подигну нове по-
гоне. Намера фирме из Тел
Авива је да из Панчева освоји
тржиште Балкана, које је при-
мамљиво, јер земље у овом де-
лу Европе нису улагале у енер-
гетску ефикасност. Конкурен-
ција је у овом тренутку слаба,
а ова врста производње про-
фитабилна, па се компанији
„Смарт ЛЕД” вероватно жури
да што пре заузме најбољу
стартну позицију.

Добро је и то што су Израел-
ци већ кроз пилот-пројекат
развили сарадњу са Електро-
техничком школом „Никола
Тесла” и сада намеравају да је
прошире како би добили нео-
пходан кадар за своју будућу
фабрику. С обзиром на нову

технологију коју доносе, и
школа ће од тога имати кори-
сти, јер ће моћи да унапреди
свој рад, а ученици ће имати
где да се запосле.

Изгледа да се ствари лагано
крећу у добром правцу када је
реч о оживљавању привреде у
Панчеву. Ове најаве фирме
„Смарт ЛЕД” долазе након
што су представници „Азале-
је” изразили интересовање да
свој центар за обуку помора-
ца изграде у северној зони и
притом плате трошкове из-
градње канализације у том
делу Панчева. Још важније је
то што би ова инфраструкту-
ра потом била на располага-
њу и другим улагачима на тој
локацији. У овдашњој власти
се томе радују, јер истичу ка-
ко је правило да након што у
једну средину дође први озби-
љан улагач, за њим почну да
долазе и други.

Пољопривредна стручна
служба Институт „Тамиш”
увелико спроводи редовну
акцију зимских предавања у
панчевачким селима те на-
сељима општина Алибунар,
Ковачица и Опово. До сада
их је одржано десетак, а пла-
нирано је да стручњаци Ин-
ститута посете готово сва се-
ла у поменутим локалним
самоуправама.

Теме предавања су из свих
области пољопривреде, а
прилагођене су потребама
произвођача односно ономе
чиме се они баве на конкрет-
ном подручју. Запослени у
„Тамишу” држе семинаре и
према потребама које иска-
жу сами произвођачи.

Едукације су се тицале ре-
зултата огледа испитиваних
пестицида, појаве отпорно-
сти корова и штеточина на
примењиване инсектициде и
мера за борбу против појаве
штеточина у повртарству и
ратарству. На захтев самих
пољопривредника велика
пажња и ове године се посве-
ћује едукацији о безбедној
примени пестицида. У скла-
ду с тим најављује се акција

прикупљања амбалаже упо-
требљених заштитних препа-
рата и представљање хелио-
сека, система за збрињавање
отпадне воде након испира-
ња прскалица.

Што се тиче практичних
савета у вези са заштитом
озимих усева пшенице и јеч-
ма, може се рећи да засад
није неопходна хемијска за-
штита иако је примећена по-
јава одређених болести.

Пшеница се налази у раз-
личитим стадијумима развоја
– од фенофазе четири разви-
јена листа до фенофазе боко-
рења. Приликом визуелног
прегледа усева није примеће-
на појава симптома рђе и пе-
пелнице, док су знаци сиве

пегавости регистровани само
на једном локалитету. Посма-
трањем парцела под озимим
јечмом, који се налази у фе-
нофази бокорења с формира-
них пет секундарних стабала,
запажено је присуство симп-
тома проузроковача мрежа-
сте пегавости јечма и изазива-
ча сочивасте пегавости листа,
али упркос томе још увек ни-
је неопходно да се примене
заштитна средства.

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Mаја Судимац, дипломирани ин же њер за шти те би ља

Пшеници тренутно 
не прете болести

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Планирани рокови
прекршени, 
неизвесност подиже
нервозу код паора

Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
до закључења овог броја
„Панчевца” (четвртак, 18. фе-
бруар) није послало званично
одобрење Панчеву да спрове-
де лицитацију за близу 12.800
хектара државног пољопри-
вредног земљишта. То су не-
званичне информације до ко-
јих је „Панчевац” дошао. Шта
је разлог томе, тешко је рећи,
мада има различитих нагађа-
ња, од којих су нека, у чијем
су центру предстојећи избо-
ри, доста смела, али рекло би
се не и немогућа.

Према огласу који је при-
премила панчевачка коми-
сија за спровођење поступка
давања њива у закуп, требало
је да последњи дан за прија-
ву учешћа буде 19. фебруар,
а да лицитације трају од 22.
до 29. фебруара. Међутим,
то неће бити могуће, јер је

требало бар недељу дана ра-
није објавити текст огласа у
неком од националних днев-
них листова, што није било
изводљиво због ћутања Ми-
нистарства.

Могуће је да очекивано
одобрење из Београда стигне
касније, па да рокови за одр-
жавање јавних надметања
буду померени за март, али
ваља сачекати.

Ово отезање надлежних
републичких институција
већ изазива нервозу код по-
љопривредника. Они који
желе да закупе земљу су не-
задовољни јер им истичу ро-
кови за сетву, а паори који су
били „вредни” па су ушли у
државне њиве још јесенас,
желе да кроз закуп легализу-
ју ту предузимљивост.

Након свега могло би се
закључити да производња
неће трпети, односно да го-
тово неће бити упарложених
њива, једино је питање ко ће
извући профит и колики ће
он на крају бити, односно ко
ће се све „омастити” у гужви
која се ствара.

ЈОШ НИШТА ОД ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗЕМЉЕ

Ћутање државе
УЖУРБАНО СЕ ТРАЖИ РЕШЕЊЕ ЗА АПОТЕКУ

Избори „погурали” власт

Преласком на ЛЕД улично осветљење Панчево би се приближило „паметним градовима” 
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У ОШ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО”

На ста ва сло вач ког

јин Спа со је вић, ђак ОШ „Ва -
са Жив ко вић”.

На гра де је обез бе дио Вој -
кан Ми лу ти но вић, ко ји је на
по след њем Ме ђу на род ном
по љо при вред ном сај му у Но -
вом Са ду до био злат ну ме да -
љу за свој ли вад ски мед.

Да под се ти мо, ре дак ци ја
„Еко пе ди је”, деч јег ча со пи са
на ме ње ног очу ва њу жи вот не
сре ди не, ко ји је по кре нуо и
об ја вљу је Се кре та ри јат за за -
шти ту жи вот не сре ди не Град -
ске упра ве Пан че ва, про гла -
си ла је 2016. го ди ном пче ла.
Пра те ћи гло бал на кре та ња у
обла сти еко ло ги је и одр жи вог
раз во ја, ре дак ци ја се при дру -
жи ла ини ци ја ти ви сло ве нач -
ког пре ми је ра Ми ра Це ра ра
да Ује ди ње не на ци је про гла се
20. мај свет ским да ном пче ла.

Сто га је че твр ти број ча со -
пи са „Еко пе ди је”до брим де -
лом по све ћен пче ла ма и пче -
лар ству. Це на овог из да ња
при ла го ђе на је по ме ну тој ини -
ци ја ти ви и из но си ла је „јед ну
пче ли цу” – на и ме, сва ки уче -
ник је за при ме рак овог бро ја
дао цр теж или ру ко тво ри ну
пче ли це од пла сти ке, сти ро -
по ра, ву ни це или тка ни не.

Деч ји ра до ви би ће из ло же -
ни у хо лу град ске ку ће до 22.
фе бру а ра.

С ци љем да се уна пре ди ква -
ли тет жи во та у ло кал ним за -
јед ни ца ма у ко ји ма по слу је, а
у ду ху кор по ра тив не дру -
штве не од го вор но сти и са -
гле да ва ња по тре бе за по ве зи -
ва њем ло кал не за јед ни це и
зна чај них при вред них су бје -
ка та, НИС сва ке го ди не рас -
пи су је јав ни кон курс „За јед -
ни ци за јед но”. Нов цем 
ру ско-срп ског нафт ног ги ган -
та у на шем гра ду је фи нан си -
ра но 17 про је ка та ко ји су ода -
бра ни на про шло го ди шњем
кон кур су, а је дан од њих је
про је кат пан че вач ке Оп ште
бол ни це и До ма здра вља ко ји
тре ба да ре ши про блем скла -
ди ште ња опа сног от па да.

У скла ду са за ко ном о
упра вља њу, трет ма ну и пу те -
ви ма опа сног от па да, би о ло -
шки от пад из опе ра ци о них
са ла, ле ко ви ко ји ма је ис те -
као рок тра ја ња и раз ли чи ти
ти по ви хе ми ка ли ја, по пут
оних из ренд ген ских ка би не -

та ко је слу же за раз ви ја ње
сни ма ка, мо ра ју би ти про пи -
сно тре ти ра ни. Над ле жни у
овим уста но ва ма обез бе ди ли
су про сто ри ју у ко јој се ова
вр ста от па да чу ва пре не го
што се пре да овла шће ној ку -
ћи. Сав па то а на том ски от пад
се ску пља на про пи сан на чин
и при вре ме но се скла ди шти
на тем пе ра ту ри ис под ну ле, а
ка да се на ку пи од ре ђе на ко -

ли чи на, овла шће на фир ма, у
скла ду са уго во ром, од во зи
опа сне ма те ри ја у спе ци ја ли -
зо ва ну уста но ву на да љи трет -
ман. Исти је слу чај и с ле ко -
ви ма ко ји ма је ис те као рок
тра ја ња, хе миј ским рас тво -
ри ма и дру гим ма те ри ја ма
ко је се ко ри сте или су се ко -
ри сти ле у ме ди цин ске свр хе.

До ско ра Бол ни ца и Дом
здра вља ни су има ли аде -
кват но скла ди ште опа сних
хе ми ка ли ја, па су над ле жни
из тих уста но ва ус пе ли да
обез бе де нео п хо дан но вац,
око 800.000 ди на ра, пре ко
кон кур са „За јед ни ци за јед -
но”, ка ко би по свим стан дар -
ди ма и про пи си ма уре ди ли
при вре ме но скла ди ште опа -
сних ма те ри ја.

Да под се ти мо, про грам
„За јед ни ци за јед но” осми -
шљен је с ци љем да се учвр -
сте парт нер ски од но си с ло -
кал ним за јед ни ца ма у ко ји ма
НИС по слу је. У окви ру тог
про гра ма се већ тре ћу го ди ну
спро во ди јав ни кон курс ко ји
се ре а ли зу је у са рад њи с је да -
на ест ло кал них са мо у пра ва:
Бе о гра дом, Но вим Са дом,
Ни шем, Пан че вом, Зре ња ни -
ном, Ки кин дом, Но вим Бе че -
јом, Жи ти штем, Ка њи жом,
Ср бо бра ном и Чач ком. У
2015. го ди ни су по др жа на
152 нај бо ља про јек та из обла -
сти спо р та, кул ту ре, за шти те
жи вот не сре ди не, на у ке и со -
ци јал не за шти те, чи јом ре а -
ли за ци јом се до при но си раз -
во ју ло кал них за јед ни ца,
олак ша ва функ ци о ни са ње
број них уста но ва и уна пре ђу -
је рад кул тур них, обра зов них
и спорт ских ин сти ту ци ја.

Нафт ни ги гант је про шле
го ди не из дво јио 110,5 ми ли -
о на ди на ра за про јек те ко је
ре а ли зу ју ин сти ту ци је, удру -
же ња гра ђа на и спорт ска и
стру ков на удру же ња ко ји су
се при ја ви ли на јав ни кон -
курс НИС-а.

Опра ши ва ње би ља ка
обез бе ђу је жи вот на
пла не ти

За бра ни ти ко ри шће ње
пе сти ци да

По др шка гло бал ној кам па њи
Да би се афир ми са ло пче лар -
ство и скре ну ла па жња јав ног
мње ња на зна чај пче ла, Се -
кре та ри јат за за шти ту жи вот -
не сре ди не при ре дио је из ло -
жбу деч јих ра до ва у хо лу
Град ске упра ве. Вла ди мир
Де ља, град ски већ ник за ду -
жен за за шти ту жи вот не сре -
ди не, у све ча ном обра ћа њу
по во дом отва ра ња из ло жбе у
пе так, 12. фе бру а ра, ре као је
да ови зна чај ни ин сек ти из у -
ми ру без об ја шње ња и да је то
ве о ма опа сно јер они има ју
ве о ма ва жну уло гу у лан цу ис -
хра не.

– Опра ши ва ње би ља ка
обез бе ђу је на ста нак по љо при -
вред них про из во да, во ћа и

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

У Основ ној шко ли „Брат ство –
је дин ство” не дав но је одр жа -
но пре да ва ње о зна ча ју из у -
ча ва ња ма тер њег је зи ка. Циљ
тог су сре та био је да се ђа ци,
пр вен стве но ви ших раз ре да,
и њи хо ви ро ди те љи ин фор -
ми шу о пред но сти ма сти ца -
ња и не го ва ња зна ња сло вач -

ког као ма тер њег је зи ка, од -
но сно је зи ка пре да ка. Ма ги -
стар сло вач ког је зи ка и књи -
жев но сти Ма ри на Хриб одр -
жа ла је пре да ва ње о мо гућ -
но сти ма и пер спек ти ви на -
ста ве сло вач ког је зи ка, очу -
ва њу сло вач ког иден ти те та и
кон ти ну и те ту фа кул та тив не

на ста ве сло вач ког је зи ка у
пан че вач кој ет нич ки ме шо -
ви тој сре ди ни.

Су сре ту су при су ство ва ли и
пред став ни ци ло кал них сло -
вач ких ин сти ту ци ја, ко ји су
по др жа ли ову иде ју. Ка ко се
мо гло чу ти на ску пу, иде ја је
да се у на ред ној школ ској го -

ди ни у тој обра зов ној уста но -
ви ор га ни зу је на ста ва сло вач -
ког је зи ка за уче ни ке од пе тог
до осмог раз ре да. Ђа ци ко ји
же ле да уче је зик сло вач ке на -
ци о нал не за јед ни це, као и њи -
хо ви ро ди те љи, ви ше ин фор -
ма ци ја о то ме мо гу до би ти у
ОШ „Брат ство –је дин ство”.

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ГРА ДА

Но ва при род на до бра

Град Пан че во је под нео зах -
тев По кра јин ском за во ду за
за шти ту при ро де да На род -
на ба шта, До ло вач ка шу ма
и до ње По та миш је до би ју
ста тус при род ног до бра.
Пре ма ре чи ма Вла ди ми ра
Де ље, град ског већ ни ка за -
ду же ног за пи та ња жи вот не
сре ди не, уко ли ко би над ле -
жни при хва ти ли ову ини ци -
ја ти ву, одр жа ва ње и очу ва -
ње тих при род них до ба ра
мо гли би се фи нан си ра ти из
по кра јин ских, ре пу блич ких
и ме ђу на род них про гра ма,
тј. фон до ва.

Пре ма ње го вим ре чи ма, у
Вој во ди ни по сто је 132 за шти -
ће на при род на до бра раз ли -

чи тог сте пе на за шти те, а ме ђу
њи ма је и не ко ли ко на те ри -
то ри ји гра да Пан че ва: ке стен
Ћур чи на, два бе ла ја се на код
До ло ва, парк при ро де По ња -
ви ца и Ива но вач ка ада.

На род на ба шта има ста тус
зе ле не по вр ши не по себ не на -
ме не, али би, пре ма ми шље -
њу већ ни ка Де ље, ви ши сте -
пен за шти те по мо гао да се тај
нај леп ше уре ђен ста ри парк у
Вој во ди ни бо ље за шти ти и
још ви ше обо га ти ра сти њем
и уре ди. У про це су про гла -
ше ња за шти ће ног при род ног
до бра су и До ло вач ка шу ма,
три хек та ра ау тох то не хра -
сто ве шу ме на ула зу у До ло во
и до ње По та миш је.

ПРО ГРАМ „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

По др шка здрав ству

по вр ћа, а због то га и жи вог
све та. На уч ни ци про це њу ју да
ће људ ски род не ста ти уко ли -
ко пче ле не ста ну и за то цео
свет по кре ће ак ци је овог ти -
па. С дру ге стра не, ши ром
пла не те се за бра њу је, где год
је то мо гу ће, ко ри шће ње пе -
сти ци да и по пу ла ри ше се
пче лар ство – ис та као је Вла -
ди мир Де ља.

Сла дак за да так
Гор да на Вла јић, уред ни ца
„Еко пе ди је”, под се ти ла је при -
сут не да су уче ни ци дру гог раз -
ре да мо ра ли да ис пу не за ни -
мљив и ве о ма кре а ти ван за да -
так ка ко би до би ли ча со пис –
мо ра ли су да на пра ве или на -
цр та ју пче лу за ову из ло жбу.

– Про шле је се ни смо, за јед -
но с Дру штвом пче ла ра, до -
шли на иде ју да ову го ди ну
про гла си мо го ди ном пче ла.
Се кре та ри јат је због то га те -
мат ски по све тио ча со пис
„Еко пе ди ја” пче ла ма и њи хо -
вом до при но су очу ва њу жи во -
та на пла не ти. У ме ђу вре ме -
ну, ка да је на ша кам па ња већ
узе ла ма ха, са свим слу чај но
смо са зна ли да је сло ве нач ки
пре ми јер пред ло жио Ује ди -
ње ним на ци ја ма да се 20. мај
сла ви као ме ђу на род ни дан
пче ла. Ова ин фор ма ци ја нам

ОТВО РЕ НА ИЗ ЛО ЖБА ДЕЧ ЈИХ РА ДО ВА

Ђа ци на гра ђе ни ме дом
по себ но им по ну је, јер је по -
твр ди ла да је на ша ини ци ја -
ти ва би ла пра во вре ме на и 
ис прав на – по но сно је ис та -
кла у свом обра ћа њу јав но сти
уред ни ца „Еко пе ди је”.

Да је кам па ња ва жна и да и
те ка ко има сми сла, по твр дио
је и Вој кан Ми лу ти но вић,
пред сед ник Дру штва пче ла ра
Пан че ва:

– Над ле жни из Се кре та ри -
ја та су кон так ти ра ли с на ма у
ве зи са члан ци ма о пче лар -
ству. До го во ре но је да се чла -
но ви дру штва укљу че у ову
град ску кам па њу, та ко да је
про шле го ди не у вр ти ћи ма
„Деч је ра до сти” одр жан ве ли -
ки број ра ди о ни ца на те му
пче лар ства.

Го ди на пче ла
Ка да је реч о ма ли ша ни ма и
њи хо вим ру ко тво ри на ма, на -
гра ђе но је осам нај бо љих
деч јих ра до ва на те му пче ла.
Пр ву на гра ду и три ки ло гра -
ма ме да осво јио је Ог њен Јо -
кић, уче ник дру гог раз ре да
Основ не шко ле „Јо ван Јо ва -
но вић Змај”. Дру га на гра да и
два ки ло гра ма ме да при па ли
су Ду ша ну Мај сто ро ви ћу,
уче ни ку ОШ „Сте ви ца Јо ва -
но вић”. Тре ће ме сто и је дан
ки ло грам ме да осво јио је Во -

Остварити 
комуникацију између
научне јавности 
и шире друштвене 
заједнице

Ширење културе 
знања

Трећи број „Елемената”, часо-
писа који издаје Центар за про-
моцију науке, представљен је у
четвртак, 11. фебруара, у Кул-
турном центру Панчева, пред
великим бројем љубитеља нау-
ке. Слободан Бубњевић, главни
и одговорни уредник научно-
популарног часописа „Елемен-
ти”, Немања Ђорђевић, дирек-
тор Центра за промоцију науке,
и Никола Здравковић, сарад-
ник тог листа, на непосредан и
занимљив начин предочили су
нашим суграђанима суштину и
значај ширења научне културе
у друштву.

Према речима главног и од-
говорног уредника „Елемена-
та”, основна намера Центра је
да штампа часопис који нема
епитет научни у оном стерео-
типном значењу, већ научно-
популаран магазин чији је циљ
да промовише културу науке.

– То значи да хоћемо да го-
воримо о многим стварима ко-
је се тичу свакодневног човека,
о онима што заправо извиру из
науке, а не да говоримо о самој
науци. „Елементи” су покрену-
ти за радознале читаоце, а ми
научни новинари имамо ту

срећу и могућност да читав
корпус научних знања која но-
симо у себи можемо да иско-
ристимо и пружимо одговоре
на питања знатижељника –
рекао је Слободан Бубњевић.

Јасна граница
На његове речи надовезао се
Немања Ђорђевић, истакавши
да су „Елементи” посебан ча-
сопис, јер представљају теко-
вину полудеценијског сањања
људи који воле да промовишу
науку и разговарају о њој, који
траже нове начине да објасне
нека стара и нека потпуно но-
ва научна знања, да их упакују
на једном месту и подаре нај-
широј јавности.

Основни смисао подухвата
Центра за промоцију науке

названог „Елементи” јесте да
се оствари комуникација из-
међу научне јавности и шире
друштвене заједнице и да се
јасно направи разлика, да се
дефинише линија демаркације
– јасна граница између псеу-
донауке и науке у правом сми-
слу те речи. Тај задатак, према
речима људи из Центра, некад
није нимало лак.

Псеудонаука
Трећи број „Елемената” изашао
је под насловом „Како је хоро-
скоп изгубио моћ”. Овај број
првог домаћег илустрованог
научнопопуларног часописа
демистификује астрологију –
квазинаучну дисциплину. У
оквиру темата десет аутора, три
илустратора и пет истраживача

на осамнаест страна анализи-
рају основне научне аргументе
против астрологије и износе
низ стручних аргумената. Пре-
ма речима самих аутора, овај
темат је најопсежнији, а може
се рећи да је и најзанимљивији
преглед једне веома распро-
страњене и добро укорењене
псеудонауке код нас.

Поред тога, нови „Елемен-
ти” доносе и свакојаке друге
садржаје – приче о науци и
животу на Међународној све-
мирској станици, али и на Ка-
нарским острвима, у Бразилу,
на Куби и у остатку Јужне
Америке. У овом броју изнова
се преиспитује постојање етра,
живота и среће, али и питање
„колико вреде људи”.

ПРОМОВИСАН НАУЧНОПОПУЛАРНИ ЧАСОПИС „ЕЛЕМЕНТИ”

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА 
ВЕЛИКИХ ЉУДСКИХ ЗАБЛУДА

Чланови Планинарско-алпи-
нистичког клуба „Матерхорн”
организоваће у суботу, 20. фе-
бруара, одлазак на Суву пла-
нину код Нишке бање и до Је-
лашничке клисуре. У склопу

тог путовања планирано је и
учешће на манифестацији
„Зимски успон на Трем”, која
се одржава двадесети пут, у
организацији Планинарског
клуба „Железничар” из Ниша.

АКТИВНОСТ КЛУБА „МАТЕРХОРН”

Зимски успон на Трем
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Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

За до бру ли ни ју
Ко мо рач је биљ ка спе -
ци фич ног аро ма тич ног
уку са ко ја има ши ро ку
при ме ну. Ко ри сти се у
ку ли нар ству, али и у ме -
ди ци ни и пре храм бе ној
ин ду стри ји. Од ли чан је за
осо бе с пре ко мер ном те -
жи ном, јер са др жи све га
30 ка ло ри ја у 100 гра ма.

До бар је из вор Це-ви та -
ми на, ди је тал них вла ка -
на, ка ли ју ма, кал ци ју ма,
маг не зи ју ма и гво жђа.
Ка ли јум по ма же у сни жа -
ва њу крв ног при ти ска, а
Це-ви та мин је ва жан за
ја ча ње иму ни те та. Ди је -
тал на влак на по ма жу у
пра вил ној функ ци ји цре -
ва и на тај на чин уче ству -
ју у спре ча ва њу раз во ја
ра ка де бе лог цре ва. Ко мо -
рач се од дав ни на ко ри сти
у ле ко ви те свр хе. Ко ри -
сти ли су га ста ри Егип ћа -
ни, Ри мља ни и Гр ци, а вр -
ло је по знат и у на шој на -
род ној ме ди ци ни. Сма тра
се да по вољ но ути че на:
ва ре ње, апе тит, ка шаљ и
ди сај не пу те ве, хо ле сте -
рол, оп сти па ци ју, ви сок
при ти сак, про ба ву, гр че -
ве, рад бу бре га, же лу дац,
рас по ло же ње, иму ни тет.

Пре по ру чу је се ди ја бе ти -
ча ри ма за то што ре гу ли -
ше ни во ше ће ра у кр ви. У
фар ма це ут ској ин ду стри -
ји пре све га слу жи да сво -
јим при јат ним ми ри сом и
уку сом при кри је не при -
јат не ми ри се и уку се ле ко -
ва ко ји се не ра до узи ма ју.

У пре храм бе ној ин ду -
стри ји се екс трак ти етар -
ског уља ко мо ра ча ко ри -
сте у про из вод њи ли ке ра,
де серт них ал ко хол них и
без ал ко хол них пи ћа, слат -
ки ша, бом бо на и дру гих
по сла сти ца. Од ко мо ра ча
се у Ма ке до ни ји про из во -
ди по зна та ра ки ја ма сти -
ка, а у Грч кој узо. Биљ ка
се са сто ји од лу ко ви це,
ста бљи ка, ли сто ва, цве то -
ва и се ме на и сви де ло ви
су је сти ви. Ко мо рач се ко -
ри сти као за чин, али и за
чор бе, је ла с ме сом, ва ри -
ва, со со ве, са ла те и је ла од
ри бе.

С об зи ром на то да је
нај бо ље ко мо рач ко ри сти -
ти у све жем ста њу, пре по -
ру чу је мо да на пра ви те ову
осве жа ва ју ћу са ла ту, ко ја
мо же по слу жи ти као при -
лог, јер се са вр ше но сла же
уз ри бу.

Салата од коморача
По треб но: гла ви ца ко мо ра ча, јед на зе ле на ја бу ка, сок од по ла

ли му на, три су пе не ка ши ке грч ког јо гур та, со и би бер.

При пре ма: ко мо рач и ја бу ку очи сти ти, а за тим на рен да ти. До -

да ти јо гурт и ли мун, па по со ли ти и по би бе ри ти. Све до бро из -

ме ша ти.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на сај ту www.br zo i la ko.co m

Питање: На који начин
препознати када је код де-
тета заступљена вирусна, а
када бактеријска инфек-
ција? Када се треба обра-
тити лекару за помоћ?

Одговор: Деца у зимском
периоду често оболевају од
респираторних инфекција,
које су најчешће безазлене
и пролазе саме по себи уз
мало појачане неге и миро-
вање. У 80% случајева реч
је о вирусним инфекцијама
које карактеришу повише-
на температура, цурење но-
са, гребање у грлу, често и
оспе по кожи и ерозије по
усној дупљи. Овакве ин-
фекције се лече без антиби-
отика. Довољно је обарати
температуру, мировати и
узимати довољно течности.

С друге стране, у мањем
броју се јављају бактериј-
ске инфекције које, ако се
не лече, могу имати
озбиљне последице. То су
упале уха, синуса и теже
упале грла, које могу дове-
сти до компликација као
што су менингитис и упа-
ла плућа. Да би се разли-
ковале вирусне и бактериј-

ске инфекције, потребно је
знати следеће: вирусне су
много чешће, опште стање
детета је много боље, нема
жаришних симптома (бол
у грлу, уху или трбуху) и,
на крају, ту су додатна ла-
бораторијска испитивања
која нам помажу да разлу-
чимо о чему се ради.
Обично је довољно уради-
ти крвну слику с леукоци-
тарном формулом, ЦРП и
анализу урина, што је у
90% случајева сасвим до-
вољно да би се направила
разлика. Код некомплико-
ваних инфекција брис но-
са није од значаја, јер деца
у 50% случајева носе ста-
филокок или пнеумокок
без икаквих симптома, а
брис грла је значајан код
деце преко три године да
би се доказао стрептокок,
који је једини „опасан”
изазивач упале грла.

Уместо закључка, саве-
ти: не давати антибиотике
на своју руку, слободно по-
чети с „народним” лекови-
ма (сирупи, чајеви, тоале-
та носа), па тек онда, ако
све то не да резултат, јави-
ти се лекару. Запамтите да
неопрезно дати антибио-
тици праве више штете не-
го користи.

Одговара: др Слободан Про-
дановић, педијатар пулмолог

Како разликовати
инфекцијe?

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Пи та ња ша љи те на имејл адре су dra ga na.ko zan @pan ce vac-on li ne.rs  или по -
штом на адре су Ву ка Ка ра џи ћа 1, Пан че во. По треб но је да пи та ње бу де
што кон ци зни је, а од го вор по тра жи те у не ком од на ред них бро је ва.
     Ле ка ри ко ји ма мо же те по ста ви ти пи та ња су: др Ана Ко ва че вић Ку зма но вић
(ин тер на ме ди ци на и кар ди о ло ги ја), др Го ран Во ји но вић (ин тер на ме ди ци на и
не фро ло ги ја), др Ду шан Сто јић (хи рур ги ја), др Не бој ша Та сић (уро ло ги ја и
функ ци о ни са ње Оп ште бол ни це), др Не над Ко вја нић (ор то пе ди ја и тра у ма то -
ло ги ја), др Вељ ко Бо жић (ОРЛ и мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја), др Сло бо дан
Про да но вић (пе ди ја три ја и нео на то ло ги ја), прим. др Ду шан ка Ми ло шев Жи ло -
вић (ин фек тив не бо ле сти и хе па то ло ги ја) и др Сла ви ца Ђо кић (не у ро ло ги ја).

Посвећени особама с
тешкоћама у развоју

Циљ: инклузија 
у све сфере живота

Обележавање десетогодишњи-
це постојања панчевачког
удружења „На пола пута” било
је повод да се у четвртак, 11.
фебруара, у дворани „Аполо”
окупе представници и члано-
ви тог удружења и проведу
пријатне тренутке с пријате-
љима, сарадницима и пошто-
ваоцима њиховог рада. При-
сутни су погледали кратак
филм и подсетили се на које је
све начине ова организација
током протекле деценије до-
принела побољшању квалите-
та живота и инклузији особа
са интелектуалним потешко-
ћама.

Историја удружења почела
је да се пише сама од себе још
2005. године, када је при
спортском клубу за децу и
омладину с посебним потре-
бама „Кликер” реализован
пројекат „На пола пута”. Он је
имао циљ да се пет особа са
интелектуалним тешкоћама
оспособи за обављање неких
једноставнијих кућних посло-
ва. Чланови тима који је водио
пројекат су, међутим, током
рада схватили да породице
тих младих људи имају далеко
веће потребе и да су им неоп-
ходни нови облици подршке
какве није познавао ни тада-
шњи Закон о социјалној за-
штити, нити су оне биле по-
знате у региону.

Почело је пројектом...
Тако је 2006. године настало
удружење које је назив добило
по самом пројекту. Само го-
дину дана касније удружење

УДРУЖЕЊЕ „НА ПОЛА ПУТА” ПРОСЛАВИЛО ДЕСЕТИ РОЂЕНДАН

ДЕЦА КОЈА НАС  ЧИНЕ БОЉИМ ЉУДИМА

је формирало прву малу кућ-
ну заједницу за особе са инте-
лектуалним потешкоћама ко-
је потичу из сопствених поро-
дица. Она постоји и данас и
од 2009. године финансира се
као редовна услуга социјалне
заштите града Панчева. Ова
организација се на томе није
задржала, већ је почела да
шири своје активности и да
излази из окриља услуга соци-
јалне заштите. Окупила је ис-
кусне и амбициозне стручња-
ке и волонтере различитих
професија: дефектологе, пси-
хологе, социјалне раднике,
као и студенте разних факул-
тета. Они су сваком новом
члану приступали правећи
индивидуални план његових
активности, у складу с њего-

Застрашујућа статистика казу-
је да у Србији готово сваког да-
на једно дете оболи, а сваке не-
деље једно умре од рака. Еду-
кација јавности и подизање
свести о овој проблематици,
побољшање услова лечења, ре-
хабилитације и социјализације
оболеле и излечене деце, као и
пружање моралне и материјал-
не помоћи најмлађима и њи-
ховим породицама – само су
неки од циљева кампање обе-
лежавања 15. фебруара, Међу-
народног дана деце оболеле од
рака. Тај датум је обележен
прошлог понедељка и у нашој
држави и граду.

Сваке године у свету више
од 250.000 деце оболи, а њих

око 90.000 умре од неког об-
лика злоћудног тумора. Ма-
лигне болести код деце и адо-
лесцената чине 0,5–5% свих
карцинома. Упркос добрим
резултатима лечења, у разви-
јеним земљама такве болести
су, одмах иза повреда, и даље
други по учесталости узрок
смртности деце узраста од 0
до 14 година.

Према подацима панчевач-
ког Завода за јавно здравље, у
Јужнобанатском округу сваке
године од петоро до петнаесто-
ро деце оболи и од двоје до ше-
сторо умре од малигних боле-
сти. Најчешћи злоћудни тумо-
ри код деце у нашем округу су
акутне леукемије и лимфоми,

малигне болести локализоване
на мозгу, костима, меким тки-
вима, бубрезима, гонадама и
друге.

– Свако дете и адолесцент с
раком, без обзира на социое-
кономски статус, расу или
род, заслужује најбоље могуће
лечење и медицинску негу.
Они и њихове породице не
треба да иду кроз тај пут сами.
Њима су потребни подршка,
помоћ и брига. Важно је да
знамо да се и деца разболева-
ју, да болест не бира, али да
им правовремено лечење даје
шансу за живот – истакла је др
Тања Тодоровић, шеф одсека
за незаразне болести у Заводу
за јавно здравље.

На срећу, проценат излече-
ња болести код деце је већи
него код одраслих. У нашој зе-
мљи се од рака годишње лечи
400–500 деце у пет болничких
установа: у Београду, Нишу и
Новом Саду. Кључни значај у
раном откривању болести и
других поремећаја здравља,
али и у његовом очувању и
унапређењу имају редовни си-
стематски прегледи и рана ди-
јагноза болести.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ ОБОЛЕЛЕ ОД РАКА

Болест, нажалост, не бира

вим капацитетима, а с циљем
потпуног укључивања у све
области друштвеног живота.

Тако је удружење омогућило
својим члановима да се баве и
спортским активностима – 
куглањем, пливањем или да
пак вежбају у фитнес-центру
„СМС фитнес”. Култура је
означена као веома битна
област деловања, па се редовно
организују одласци у позори-
ште, биоскоп, на концерте или
изложбе. Захваљујући ангажо-
вању Јасмине Вечански осно-
ван је драмски клуб удружења
„Прозориште”, који редовно
ради већ три године и недавно
је имао своју трећу премијеру.
Један од важнијих аспеката је и
радно ангажовање. Удружење
је активности на овом сегменту
започело 2013, када је форми-
ран радни центар за особе који-
ма је одузета радна способност,
а почело је и да пружа подршку
запошљавању особа са интелек-
туалним тешкоћама на отворе-
ном тржишту рада.

Ослобађање од окова
Један од највећих домета
удружења у протеклој децени-
ји свакако је формирање тера-
пијског центра, који је фоку-
сиран на рану интервенцију
када се код деце уоче пореме-
ћаји као што су Даунов син-
дром, аутизам и слично. Еду-
ковани тим стручњака у том
центру усмерава породицу на
адекватно реаговање, али и
примењује изузетно важне
третмане, као што су психо-
моторна реедукација, терапи-
ја у сензомоторној соби и те-
рапија неурофидбек уређајем.
Како кажу у удружењу, кори-
сника је од првог дана много,
а искуства родитеља говоре да
деца и млади с којима се ради
у центру остварују видан на-
предак.

Током 2014. и 2015. удру-
жење је интензивно радило и
на унапређењу услуга социјал-
не заштите које пружа – ста-
новање уз подршку и помоћ у
кући, а за обе услуге је добило
лиценцу Министарства рада.

– За разлику од наших лич-
них рођендана, који донесу и
помало туге због неке нове бо-
ре, сваки рођендан нашег
удружења представља бар де-
лић окова мање: оних окова
који стежу особе са интелекту-
алним тешкоћама, чланове
њихових породица, па и саму
друштвену заједницу. Они
свакако постоје и даље, али
наш циљ је да сваке године на-
чинимо корак даље ка њихо-
вом отклањању. Веома смо по-
носни пре свега на нашу децу
која се боре и која, упркос
ограничењима с којима су ро-
ђена, као и онима која им по-
ставља друштво, а понекад и
ми као родитељи, успевају да
живе разноврстан и квалите-
тан живот – рекла је на про-
слави Беба Попадић, председ-
ница удружења и мајка детета
са аутизмом.

Она је истакла и да је удру-
жење на скупштини донело
амбициозан план за ову годи-
ну, који обухвата проширење
капацитета кућне заједнице,
унапређење постојећих актив-
ности, затим нову позоришну
представу, као и издавање не-
колико значајних публикација.

Дружење у „Аполу” било је
добра прилика и да се сарад-
ницима и донаторима удруже-
ња уруче захвалнице, а при-
сутне су посебно одушевили
корисници, који су показали
шта умеју извевши песму на
знаковном језику, као и по-
следњу сцену из њихове пред-
ставе „Нова школа или часови
у десет димензија”.

Беба Попадић

Ово је земља за сву нашу децу

Страну припремила 
Драгана
Кожан
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Најтраженији 
занатлије, 
информатичари 
и фармацеути

Најмање шансе за
посао имају 
пољопривредни 
и хемијски техничари
и културолози

Током 2015. године у панче-
вачкој филијали Националне
службе за запошљавање најтра-
женији су били фармацеути,
информатичари, наставници
математике и физике, завари-
вачи, обућари, тесари, армира-
чи, шивачи, продавци осигура-
ња и комерцијалисти.

С друге стране, послодавце
су најмање интересовали неза-
послени пољопривредни и хе-
мијско-технолошки технича-
ри, дипломирани менаџери и
они који су се школовали за
занимања у области културе.

На новинарско питање због
чега се број оних који чекају
посао не смањује брже, дирек-
тор панчевачке филијале На-
ционалне службе за запошља-
вање Ђорђе Лукач је без много
размишљања одговорио да је
највећи проблем неодговара-
јући школски систем.

– Уместо да се школује кадар
који је потребан тржишту, већ
годинама је потпуно другачије.
На пример, током прошле го-
дине смо имали случајеве да су
„Грејање” и „Кутко” узалудно
тражили одређени број радни-

НЕ СМАЊУЈЕ СЕ БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ

ШКОЛСКИ СИСТЕМ ИЗБАЦУЈЕ 
НЕПОТРЕБАН КАДАР

ка одређених занатских струка
које су им биле потребне. Јед-
ноставно, није их било. С друге
стране, има људи који већ го-
динама чекају посао, без изгле-
да да га скоро добију, јер зани-
мања за која су се школовали
више ником нису потребна –
изјавио је Лукач.

Према његовим речима, у
панчевачкој филијали Нацио-
налне службе за запошљавање
је крајем прошле године било
10.978 оних што активно тра-
же посао, од којих 6.035 жена.

Највећи број незапослених,
њих 53 одсто, има завршену
средњу школу, а трећину неза-
послених чине лица без ква-
лификација или с ниским ква-
лификацијама.

Квалификациона структура
незапослених одговара школ-
ском систему који је формиран

у време потпуно другачијег
привредног амбијента. Према
њиховим квалификацијама,
највише је оних који су се шко-
ловали за занимања из области
машинства, обраде метала, еко-
номије, пољопривреде, образо-
вања и администрације.

– Током прошле године нај-
већа потражња послодаваца
била је за шивачима, бравари-
ма, вариоцима, продавцима,
конобарима, куварима, комер-
цијалистима и продавцима
осигурања – изјавила је Љиља-
на Маринковић Станков, шеф
посредовања у запошљавању.

Она је нагласила да је зани-
мање само један од фактора од
којих зависи дужина чекања
на посао. Поред тога, важни су
и недостатак радног искуства
(што се највише односи на
млађе од тридесет година),

старост (нарочито су угрожени
старији од педесет година),
здравствени проблеми (лица
са инвалидитетом), социјална
маргинализација (највише су
погођени Роми и сиромашни),
као и пол незапослених, јер до
посла теже долазе жене.

Љиљана Маринковић Стан-
ков је најавила да ће панче-
вачка филијала Националне
службе за запошљавање по-
четком априла у сарадњи с
градском влашћу у Панчеву и
општинском влашћу у Кова-
чици организовати два сајма
за запошљавање. Према ње-
ним речима, свој долазак су
најавили представници више
фирми које су заинтересоване
за нове раднике, па се очекује
да ће то допринети смањењу
броја незапослених.

М. Глигорић

У Србију су стигла четири од
27 нових руских возова купље-
них новцем из кредита за мо-
дернизацију железница који је
Србија добила од Русије.

Два воза ће саобраћати на
релацији Београд (Дунав ста-
ница) – Вршац, а по један на
линији Зрењанин–Кикинда и
Зрењанин–Београд и сви ће
пролазити кроз Панчево, што
значи да ће корист од тога
имати и наши суграђани који
свакодневно путују за Београд.

У петак, 12. фебруара, „Желе-
знице Србије” су приредиле про-
мотивну вожњу једном од нових
композиција на релацији Бео-
град (Дунав станица) – Вршац.
Прилику да буду први путници у
новом возу имали су потпред-

седница Владе Зорана Михајло-
вић, амбасадор Русије у Србији
Александар Чепурин, директор
руске компаније „РЖД Интерне-

шенел” Сергеј Павлов и многи
други гости.

Нови возови су климатизова-
ни и имају капацитет од 120

места за седење и 126 за стаја-
ње. Могу постићи максималну
брзину од 120 километара на
сат, али то, бар у почетку, њихо-
вим путницима у Србији неће
значити ништа, јер возови на
нашим пругама још увек не иду
брже од 45 километара на час.

Ситуација ће се поправити
када руске компаније које ре-
конструишу пругу Београд–
Панчево заврше тај посао, као
и реконструкцију шест деони-
ца на Коридору 10 укупне ду-
жине 110 километара, обнову
дела пруге Београд–Бар и из-
градњу пруге Стара Пазова –
Нови Сад. Тек тада ће превоз
новим руским возовима бити
максималан доживљај.

М. Г.

ПРОШЛОГ ПЕТКА НА ПРОМОТИВНОЈ ВОЖЊИ

Представљени нови руски возови

У центру града, на почетку
Улице Димитрија Туцовића –
код продавнице „Ђак” и са-
моуслуге „Макси”, ових дана
се поново после дуже паузе
могу видети ромска деца ка-
ко просе.

На та места долазе у јутар-
њим часовима, а након што
заврше свој „посао” и оду, иза
њих остају храна и картони на
којима су седели. На први по-
глед изгледа да су сами, али
из прикрајка их све време
надзире двоје старијих Рома.
Деца коју прате изазивају са-
жаљење, јер им бројни наши
суграђани дају новац.

Све ово се дешава после
мање од месец дана откако
откако је у Скупштини усво-
јен Закон о јавном реду и ми-
ру, законски акт којим је про-
сјачење прилично строго
санкционисано.

„Ко просјачењем нарушава
јавни ред и мир и угрожава
спокојство грађана, казниће се
новчаном казном од 10.000 до
50.000 динара, или затвором у
трајању од 30 дана”, пише у
члану 12 Закона о јавном реду
и миру.

Тим актом долазе под удар
не само они који просе већ и
они који их на то приморавају.
У истом члану пише да ће се
кажњавати и они који органи-
зују просјачење и користе де-
цу или малолетна лица за то.
Њима се могу изрећи новчане
казне у распону од 50.000 до
150.000 динара, а могу бити
санкционисани и затвором од
30 до 60 дана.

Према извештајима које обја-
вљују медији, деца просјаци се
могу видети и у другим градови-
ма у Србији. Њихов тачан број је
немогуће утврдити, а процењује

се да их је најмање  хиљаду анга-
жовано за тај „бизнис”.

Поражавајуће је то што су у
интервјуима који су обављани
с њима након што су са улица
привођени у центре за соци-
јални рад, на питање ко их је

ангажовао, одговарали да су
то најчешће били родитељи и
њима блиске особе. Међутим,
то им није представљало ни-
какав проблем, јер су их пре
слања на улицу убеђивали да
је то посао као и сви други и
да прошењем помажу осталим
члановима породице!?

Пре три године проблем
просјачења био је нарочито из-
ражен у Крушевцу, због чега су
тамошња полиција, тужила-
штво, центар за социјални рад
и комунална полиција пости-
гли споразум да покрену зајед-
ничку акцију. Постигнути су
добри резултати и закључено
је да је дугорочније решење
тог проблема у нашем дру-
штву немогуће без синхрони-
зованог наступа свих институ-
ција које у свом делокругу
имају ту проблематику.

М. Г.

ОВИХ ДАНА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Деца просјаци поново на улици У прошлом броју нашег листа
питали смо вас шта је за вас
највећа посластица. „Панче-
вац” и издавачка кућа „Вул-
кан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Посластице” Џеме Вилсон за
два наша читаоца или чита-
тељке који су најкреативније
одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„За мене је највећа посла-
стица кад после мог рођен-
дана гости оду кући, а ја се
бацим на преостале торте и
колаче!” 064/1115...

„Највећа посластица су ба-
кине крофне са џемом од
кајсија и топао пољубац у че-
ло као награда док их једем.
Нико нема бољу баку, а ни
лепше крофне. Или обрну-
то.” 063/7649...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-
ативнијег одговора на питање
где је граница између љубави
и опсесије. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Ти” Керолајн Кепнес.

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

„Заљубљеност и опсесија
немају додирних тачака, па
ни заједничку границу.”
064/1590...

„Граница је у нашој глави,
то јест у менталном склопу и
карактеру.” 065/2904...

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.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ни боље баке
ни лепших крофни!

У 2015. години грађани су
поднели 143 притужбе За-
штитнику грађана, од чега
се 79 односило на рад разли-
читих служби у Градској
управи – пише између оста-
лог у годишњем извештају о
раду Заштитника грађана,
који је усвојен на прошлоне-
дељној седници Скупштине
Панчева.

Двадесет притужби се од-
носило на рад комуналне ин-
спекције, а шест на грађе-
винску инспекцију. Шеснае-
сторо грађана се жалило на
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-
-комуналне послове, а десе-
торо њих није било задовољ-
но поступцима запослених у
Одељењу за инспекцијске по-
слове при Секретаријату за
заштиту животне средине.

Међу притужбама које су
током прошле године упуће-
не Заштитнику грађана пет
је послато због незадовољ-
ства радом Комуналне поли-
ције, а 16 због Агенције за
саобраћај.

У годишњем извештају За-
штитника грађана наглаше-
но је да грађани и даље нису

упознати у довољној мери са
ограничењима која имају
инспекцијски органи када је
реч о њиховој надлежности,
као и то да је недовољно уре-
ђено питање њихових овла-
шћења.

Грађани су се током про-
шле године жалили и на
рачуне градских јавних ко-
муналних предузећа. На
„Водовод” се односило 16
притужби, а на „Грејање”
15. Радом Дирекције за из-
градњу и уређење града би-
ло је незадовољно 14 под-
носилаца жалби, а седам се
односило на Градску стам-
бену агенцију.

По три притужбе су се од-
носиле на „Хигијену” и АТП,
а две на „Зеленило”. Најче-
шћи разлози жалби су били
превисоки рачуни за воду,
непостојање индивидуалних
водомера, погрешно обрачу-
ната потрошња воде, немо-
гућност искључења са систе-
ма грејања, експропријација
земљишта, погрешно обра-
чуната висина накнаде за ко-
ришћење грађевинског зе-
мљишта итд.

М. Г.

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ИЗВЕШТАЈ 

ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

На шта смо се жалили

Крајем децембра прошле го-
дине изашла је књига „Gu tui
i bu su i oc pe al ta rul me mo ri -
ei” („Дуње и босиљак на ол-
тару сећања”) публицисте
Илије Бабе из Новог Села.

Реч је о својеврсној фото-
-монографији на румун-
ском језику у којој је на 360
страна место нашло око
530 фотографија из живо-
та, углавном, новосељан-
ских Румуна. Неке од њих
су из личне архиве аутора,
док су преостале месецима
стрпљиво прикупљане из
албума самих Новосељана.

Аутор је књигу поделио у
тридесет поглавља кроз ко-
ја су представљени култур-
ни и духовни живот, школ-
ство, духовност, спортске
активности, пољопривреда,
банатске свадбе и још мно-
го тога. Свако поглавље са-
држи уводник, а затим следе
низови махом црно-белих
фотографија с легендама од
којих најстарија датира из
1898. године.

Ову луксузну монографију
приредила је Новинско-
-издавачка кућа „Либерта-
теа” из Панчева, која је на
овај начин, захваљујући са-

купљачком раду Илије Бабе,
омогућила да живот једног
ентитета буде документован
и публикован.

М. Ј.

ФОТО-МОНОГРАФИЈА НА РУМУНСКОМ 

Сећање на 
дуње и босиљак
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Гмизавац био дугачак
скоро два метра

Након уклањања с
тог места смештен у
хладњачу у служби
„Зоохигијене”

Jедан радник „Хигијене” про-
нашао је угинулог питона ду-
гачког скоро два метра у
недељу, 14. фебруара, у вечер-
њим часовима.

Иван Лука, пословођа у слу-
жби „Зоохигијене”, изјавио је
да је змија примећена поред
једног контејнера који се нала-
зи у близини новог бувљака.

– На лице места је одмах
изашао наш дежурни радник
Јован Ђорђевић да би уклонио
змију. Иако му није било ни-
мало пријатно, будући да је то
био несвакидашњи догађај, он
је то урадио, користећи за-
штитне рукавице. Ставио је
змију у кесу, а потом ју је одло-
жио у хладњачу која се налази
у просторијама наше службе.
Уклонили смо је иако то није у
нашој надлежности, јер је за
уклањање птица и змија с јав-
них површина задужен Секре-
таријат за заштиту животне
средине. Ових дана, по нашој
стандардној процедури, испра-
знићемо нашу хладњачу у коју
одлажемо све лешеве угинулих
животиња и они ће бити посла-
ти на прераду у кафилерију ко-
ја се налази у Сомбору – рекао
је Иван Лука.

ЗАПАЊУЈУЋЕ ОТКРИЋЕ У БЛИЗИНИ ДЕПОНИЈЕ

РАДНИК „ХИГИЈЕНЕ” ПРОНАШАО 
МРТВОГ ПИТОНА

Он је додао да је овај догађај
пријављен комуналној и обич-
ној полицији.

Према незваничним инфор-
мацијама, змија је по свему су-
дећи била кућни љубимац
неког нашег суграђанина, који
је хтео да је се отараси када је
угинула па ју је бацио поред
контејнера.

Држање змија као кућних
љубимаца дозвољено је само
онима који обезбеде две спе-
цијалне дозволе. Прву издаје
царинска служба, а другу Ми-
нистарство пољопривреде и за-

штите животне средине и у њој
је написано који специфични
услови морају да буду испуње-
ни за њихово чување у кућним
условима.

Између осталог, у тој дозво-
ли пише и да су змије током
зиме потпуно мирне јер се на-
лазе у стању хибернације. Ка-
да почну високе температуре,
оне се буде и тада је важно да
тераријуми, кутије у којима се
чувају, буду добро обезбеђени
да не би побегле.

На интернету се може про-
читати да змије нису претера-

но захтевне за држање у кућ-
ним условима. Важно је само
да им се обезбеде одговарајућа
температура и влажност вазду-
ха, а за њихову исхрану су до-
вољне мале количине меса.
Наглашено је да није препо-
ручљиво излагати их стресу
који могу изазвати бука, тем-
пературне разлике или честа
селидба тераријума.

Законом је предвиђено да
они који без дозволе држе зми-
је као кућне љубимце могу би-
ти кажњени са 5.000 до 50.000
динара.

Након што је пре месец дана у
Скупштини Србије усвојен За-
кон о јавном окупљању, поли-
цији је дата могућност да
одређене јавне скупове забра-
њује без образложења повода
за доношење такве одлуке.

Према члану 8 тог закона
јавна окупљања се неће дозво-
лити уколико се процени да
постоји опасност да на њима
дође до угрожавања безбедно-
сти људи и имовине, јавног
здравља, морала, права других
или безбедности Србије.

У том члану пише и да ће јав-
на окупљања бити забрањена и
ако се процени да ће их њихови
организатори искористити за
подстицање на оружани сукоб,
насиље, кршење људских и ма-
њинских права или изазивање
националне, расне, верске или
неке друге нетрпељивости.

Јавни скупови ће бити за-
брањивани и уколико током
њиховог одржавања наступи
опасност од насиља, уништава-
ња имовине или других обли-
ка угрожавања јавног реда у
већем обиму.

Међутим, индикативан је
последњи став тог члана, у ко-
јем се наводи да ће „слобода
окупљања бити ограничена

уколико се процени да је њего-
во одржавање супротно одред-
бама закона”. Шта то тачно
значи и шта се под тим подра-
зумева, нигде није наведено. У
случају да на основу члана 8
јавно окупљање буде забрање-
но, његови организатори се мо-
гу жалити на ту одлуку, али то
не одлаже њено извршење.

Закон о јавном окупљању
припадницима полиције даје
право и да накнадно спречава-
ју и прекидају јавна окупљања
уколико након њиховог почет-
ка наступе околности које су
наведене у члану 8. У том слу-
чају организатор окупљања
мораће да обавести учеснике

тог догађаја о томе да није до-
звољено његово даље одржава-
ње и да затражи од њих да се
мирно разиђу. Уколико они то
не учине, скуп ће прекинути
припадници полиције.

На основу законских одред-
би, лица која организују и
пријављују јавна окупљања ау-
томатски постају вође тих ску-
пова. Они ће морати да обез-
беде редарску службу чији за-
датак ће бити да спречи изби-
јање насиља, као и недолично
понашање учесника скупова
приликом долазака на њих и
одлазака.

Вође ће морати и да обезбе-
ђују несметан пролаз возили-

ма хитне помоћи, полиције и
ватрогасним возилима, да по-
ступају по наређењима надле-
жних и одмах прекидају ску-
пове и обавесте полицију уко-
лико процене да је наступила
непосредна опасност по без-
бедност имовине и људи.

Законом о јавним окупља-
њима је предвиђено и да њихо-
ви организатори буду кажњени
са 70.000 до 120.000 динара
уколико не обавесте јавност о
евентуалним забранама тих
скупова, не ангажују редарску
службу и не обезбеде ред при-
ликом доласка на окупљања и
одлазака с њих, не омогуће не-
сметан пролаз возилима поли-
ције, ватрогасаца и хитне
помоћи, не поступају по наре-
ђењима надлежног органа и не
прекину скупове уколико на
њима дође до угрожавања без-
бедности људи или имовине.

На основу овог закона, моћи
ће да буду кажњени и они који
покушају да одрже јавни скуп
или га одрже на месту где то
није дозвољено, не пошаљу пет
дана раније пријаву или га
одрже и поред тога што им је
то забрањено. Они ће бити ка-
жњени са 100.000 до 150.000
динара.

ПОСЛЕ УСВАЈАЊА ЗАКОНА О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ

Полиција може да забрањује скупове

У тешкој саобраћајној несрећи
која се догодила 11. фебруара
два сата после поноћи на путу
Панчево–Старчево, преко пута
главне капије Рафинерије, по-
гинуо је наш суграђанин Иван
Сокол, рођен 1987. године.

Како „Панчевац” сазнаје, у
тренутку незгоде он је био сам
у путничком возилу и најве-
роватније је због прекомерне
брзине изгубио контролу и
слетео с пута.

С обзиром на то да је лева
страна његовог аутомобила би-
ла потпуно оштећена, а сва
стакла на аутомобилу су попу-
цала, претпоставља се да се во-
зило превртало. Повреде које
је несрећни младић задобио
биле су толико јаке да је стра-
дао на лицу места.

Према информацијама до
којих смо дошли, Иван Сокол
је завршио средњу ветеринар-
ску школу, али је у нашем гра-
ду био познат као одличан
гитариста. Имао је много при-
јатеља, сви су га знали само по
добру и све је потресла вест о
његовој смрти.

Младић који се представио
као Дејан изјавио је да је Иван
Сокол прво био гитариста у „Ла-

гуна бенду”, а да је онда постао
члан пратеће групе познате пе-
вачице Мие Борисављевић.

– Иван ће и мени и свима
који смо се дружили с њим
остати у најлепшој могућој
успомени, јер је био сјајан чо-
век и неко ко би учинио све за
другове. Страшно је то што му
се десило, највише због тога
што му је таман кренуло. Сви-
рао је за Миу, нашао је девојку
коју је више од свега волео. Не
могу да верујем и не могу да се
помирим с тим да га више не-
ма – рекао је он.

Ивана Сокола неће заборави-
ти ни певачица Јована Танчић.

– Познавала сам га скоро
осам година. У исто време смо
почели са свиркама. Неверо-
ватно је колико је волео гита-
ру и музику и како је увек био
весео и насмејан. Никад нисте
могли да га видите нерасполо-
женог и на све је преносио
своју неисцрпну позитивну
енергију. Волео је и да вежба у
теретани и био је привлачан
девојкама. Због свега тога ње-
гова погибија је страшан и не-
надокнадив губитак – рекла је
Јована Танчић.

M. Г. и  Д. К.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ БЛИЗУ РАФИНЕРИЈЕ

Младић погинуо 
у саобраћајној несрећи

Рањавање полицајца кога је
17. фебруара у Београду про-
валник напао ножем јер је
хтео да га спречи да побегне
пошто је опљачкао једну про-
давницу, још једно је подсећа-
ње на то колико може да буде
опасна борба против кримина-
ла – истиче се у саопштењу
Синдиката српске полиције.

„Колеги заиста свака част за
показану храброст и пожртво-
вање, јер се то не купује нов-
цем, него се носи у себи.
Показао је храброст јер је хтео
да заустави провалника ван
радног времена, док није био у
униформи. За Синдикат срп-
ске полиције то је додатни
разлог да укаже јавности на
једну поразну чињеницу: пла-
та тог полицајца је скоро ду-
пло мања од плате комуналног
полицајца, који се док је на
служби, суочава с неупореди-
во мање изазова. То је срамота
ове државе и то се мора се гла-

сно рећи”, истиче се у саоп-
штењу Синдиката српске по-
лиције.

У њему пише и да се пово-
дом рањавања полицајца на-
меће питање да ли ће се и он,
без обзира на пожртвовање ко-
је је показао, наћи на листи за
предстојеће отпуштање преко-
бројних у МУП-у.

Поред тога, Синдикат срп-
ске полиције подсећа на наја-
ве надлежних да ће се знатно
смањивати плате онима који
убудуће буду ишли на болова-
ње. Поводом тога ССП пита да
ли ће тиме бити обухваћен и
полицајац који је рањен док је
покушавао да заустави провал-
ника у Београду.

„Колика ће му бити плата
уколико буде био на боловању
месец дана, а колико ће при-
мати ако буде морао да се опо-
равља дуже од тога?”, пише
такође у саопштењу Синдика-
та српске полиције.

ПОВОДОМ ЈЕДНОГ ИНЦИДЕНТА

„Комуналци”
боље плаћени

Панчевачка полиција је ухап-
сила четрдесетшестогоди-
шњег Миодрага Ђорђевића из
Баваништа због тога што је
брутално претукао, а потом и
силовао осамдесетједногоди-
шњу старицу која живи сама у
том месту.

Он је то учинио прошлог ле-
та, а потом је нестао. Полици-
ја је објавила потерницу и

ухватила га после вишемесеч-
не опсежне истраге током које
је сарађивала с колегама из
других градова. Овај манијак
се није задовољавао само си-
ловањима, већ се иживљавао
над својим беспомоћним жр-
твама, а ухапшен је након што
је анализа ДНК трагова које је
оставио на лицу места показа-
ла да је реч о њему.

Ђорђевићу је то треће сило-
вање старица у интервалу од
двадесет три године, с обзиром
на то да је за иста кривична де-
ла осуђиван 1991. и 2003. годи-
не. На првом суђењу је кажњен
само са две године затвора јер
му је као олакшавајућа окол-
ност узето то што је имао само
двадесет једну годину. Други
пут су судије биле мање толе-

рантне према њему, па је ка-
жњен с девет година затвора.
Када је ових дана после хапше-
ња приведен на саслушање код
судије, бранио се ћутањем.

ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА МАНИЈАКА

Три пута силовао старице

Страну припремио

Михајло
Глигорић



За хва љу ју ћи по вољ ним вре -
мен ским при ли ка ма и тру ду
стал но за по сле них рад ни ка,
као и ли ца ан га жо ва них пу -
тем jавних ра до ва На ци о нал -
не слу жбе за за по шља ва ње,
ЈКП БНС је у jануару при вео

кра ју по сао из ра де пла тоа ис -
пред ру мун ске пра во слав не
цр кве, ко ји је за по чет кра јем
про шле го ди не ас фал ти ра -
њем пар кинг-про сто ра.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра
но во се љан ског пред у зе ћа Не -
дељ ка Ера ка, по ме ну ти ра до ви
су об у хва ти ли по ста вља ње
ивич ња ка, ни ве ла ци ју по сто -
ља за клу пе и по пло ча ва ње
око сто пе де сет ква драт них
ме та ра пла тоа. Вред ност ове

ин ве сти ци је из но си ла је при -
бли жно 250.000 ди на ра.

– На овај на чин смо на ста -
ви ли ме ња ње сли ке на шег ме -
ста. Мо рам ис та ћи да смо се у
нај ве ћој ме ри осла ња ли на
но вац до би јен успе шним по -
сло ва њем, што мо же мо при -
пи са ти од го вор ном при сту пу
на ших су гра ђа на и њи хо вом
пра во вре ме ном из ми ри ва њу
ра чу на за оба вље не услу ге –
на вео је Ерак.

СЕЛО
Петак, 19. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Фо кус аутора се кре ће
од со ци ја ле, пре ко
спор та, до љу ба ви 

У на ме ри да по др жи је дан од
нај ква ли тет ни јих фе сти ва ла
са ти ре у ре ги о ну – ка ча ре вач -
ку „Жа о ку”, Дом омла ди не је
осми слио ин те ре сан тан про је -
кат. Пре ма ре чи ма ко ор ди на -
тор ке ових ак тив но сти и
струч не са рад ни це по ме ну те
уста но ве Ма је Ге ор ги јев ске,
иде ја је да се мла ди ма при -
бли жи атрак тив на са же та ли -
те рар на фор ма.

– Циљ нам је да пре све га
де ци пре до чи мо основ не на -
по ме не о афо ри зму, ка ко би -
смо у њи ма по бу ди ли ин спи -
ра ци ју. Глав ни ре зул тат тре ба
да бу де што ве ћи број при ја ва
на кон курс за уче шће на на -
ред ном, ше стом фе сти ва лу
„Жа о ка” – ис та кла је Ма ја Ге -
ор ги јев ска.

Про је кат, по ред оста лог,
под ра зу ме ва и про мо ци је но ве
књи ге по зна тог пан че вач ког
афо ри сти ча ра и осни ва ча на -
ве де не ка ча ре вач ке ма ни фе -
ста ци је Зо ра на Т. По по ви ћа,
под на сло вом „Да ће Бог, ако
Бог да”, за ко ју је (дру ги пут у
ка ри је ри) осво јио на гра ду „Ра -
до је До ма но вић”. Нај ви ше

СЕ РИ ЈА СА ТИ РИЧ КИХ ВЕ ЧЕ РИ У СЕ ЛИ МА

ДА ЋЕ БОГ ВИ ШЕ СМЕ ХА

при зна ње за не ко са ти рич но
де ло му је у сре ду, 17. фе бру а -
ра, у име сед мо чла ног жи ри ја
уру чио пред сед ник Удру же ња
књи жев ни ка Ср би је Ра до мир
Ан дрић. Ти ме је и зва нич но
по твр ђен ви сок ква ли тет ви -
ше го ди шњег ра да на ве де ног
умет ни ка, а са ма књи га об у -
хва та ра зно лик спек тар те ма.

– За раз ли ку од мно гих
ко ле га, усред сре ђе них ис -
кљу чи во на по ли ти ку, мој
фо кус се кре ће од со ци ја ле,
пре ко спор та, до љу ба ви.
Као афо ри сти чар, тру дим се

да свет по сма трам из угла
ма лог чо ве ка – на вео је на -
гра ђе ни ау тор.

Пр ва про мо ци ја је одр жа на
у дво ра ни „Апо ло”, уз уче шће
још јед ног чу ве ног са ти ри ча -
ра – Алек сан дра Баљ ка, а
прет ход но је, по тра ди ци ји,
одр жа на прет пре ми је ра у
стар че вач ком До му кул ту ре.
На кон то га су усле ди ла го сто -
ва ња у До ло ву и Гло го њу, чи ји
су се ме шта ни та ко ђе ода зва -
ли у со лид ном бро ју и од лич -
но ре а го ва ли на ду хо ви те ми -
сли пан че вач ког ства ра о ца.

Пу бли ка ни је ште де ла дла но -
ве, на ро чи то за афо ри зме: „Од
де ди не пен зи је не мо же мо ви -
ше да жи ви мо. Мо ра ће мо да
га за по сли мо”; „Де цо, не мој те
ви ше да вас опо ми њем. Чим
се за вр ши пор нић, пра вац на
спа ва ње”; „Ве жи ко ња где ти
га зда ка же, ина че ће га од не -
ти па ук”.

Сле де ћи на ступ би ће на
про гра му у Омо љи ци у пе так,
19. фе бру а ра, а по том ће са ти -
рич не ве че ри би ти при ре ђе не
у Ја бу ци (22. фе бру а ра) и Бре -
стов цу (29. фе бру а ра).

Да до бра во ља и ен ту зи ја зам
по сто је чак и у да на шње, ма -
те ри ја ли стич ко вре ме, мо же
по твр ди ти при мер чла но ва
фуд бал ског клу ба „Ју го сла ви -
ја” из Ја бу ке. Они су по че ли
са ми да ме ња ју ства ри, у на ди
да ће им уско ро при те ћи у по -
моћ и над ле жни.

Пре не ко ли ко да на је њих
три де се так, ме ђу ко ји ма и пр -
во тим ци, пи о ни ри и чла но ви
упра ве, нај пре укло ни ло до са -
да шњу, не у по тре бљи ву огра -
ду. Не ду го за тим она је про да -
та у ста ро гво жђе, а од за ра ђе -
ног нов ца при ба вље ни су ар -
ма ту ра и це мент за ње но об -
на вља ње на већ по сто је ћим

сту бо ви ма. Убр зо су на ста вље -
ни ра до ви на при пре ми по вр -
ши не на ко јој тре ба да бу ду
кон стру и са не три би не.

Да не Ни ко лић, ге не рал ни
се кре тар клу ба, од го во ран за
фи нан си је, на вео је да је за
то до би је на са гла сност град -

ског већ ни ка за ду же ног за
спорт.

– Ура ди ће мо ски цу на осно -
ву ко је ће мо, оче ку јем уз по -
моћ Гра да, по ста ви ти ме тал ну
кон струк ци ју за тро сте пе не
три би не. У пр во вре ме ка па -
ци тет ће би ти ше зде се так сто -
ли ца од укуп но две ста, ко ли ко
смо пре око пет го ди на до би -
ли од ФК-а „Пар ти зан”. На
кра ју, пла ни ра на је и над стре -
шни ца ко ја би се спу шта ла с
по сто је ћег зи да. Тру ди ће мо да
што ви ше по сла ура ди мо соп -
стве ним ру ка ма, ка ко се не
би смо из ла га ли не по треб ним
тро шко ви ма – на ја вио је Ни -
ко лић.

НА ИГРА ЛИ ШТУ ОФК-а „ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА”

Уско ро три би не у Ја бу ци?

Пе ту ма ни фе ста ци ју „Нај леп -
ши слав ски ко лач”, на кон не -
ко ли ко го ди на па у зе, пр ви пут
је ор га ни зо ва ло стар че вач ко
Удру же ње же на „Нео лит”, уз
по моћ До ма кул ту ре и КУД-а
„Нео лит”. У так ми че њу одр жа -
ном у не де љу, 14. фе бру а ра, у
ве ли кој са ли по ме ну те уста но -
ве над ме та ло се пет на е стак
уче сни ка. Ме ђу њи ма се, по -
ред по је ди на ца и пе ка ра, на -
шло и се дам ор га ни за ци ја ко је
оку пља ју при пад ни це леп шег
по ла из окол них ме ста.

Док је струч ни жи ри про це -
њи вао ква ли тет узо ра ка, те као
је про грам у окви ру ко јег су
све ста ро сне сек ци је КУД-а
„Нео лит” из ве ле по ко ре о гра -

фи ју, а би ло је ре чи и о жи ти ју
Све тог Три фу на. Сво је про из -
во де су из ло жи ли пче ла ри, ви -
на ри и во ћа ри, док је не ко ли ко

кре а тив них же на пред ста ви ло
ау тен тич не ру ко тво ри не.

На по слет ку је пр во ме сто
осво ји ла Стар чев ка Сла ви ца

Чи ка ра, дру ге су би ле „Но во се -
љан ке/Boboacele”, а тре ћа је
би ла Пе ка ра Пан че во. Нај леп -
ши штанд је има ло удру же ње
же на из Вла ди ми ров ца, ис пред
МКУД-а „Та ма ши Арон” из
Вој ло ви це и по ме ну тих Но во -
се љан ки. Нај бо љи ма су до де -
ље ни пе ха ри и ди пло ме, на кон
че га је при ре ђе на за ку ска, ко ју
су при пре ми ле же не из „Нео -
ли та”. На тр пе зи су се, на рав -
но, на шли и по ме ну ти слав ски
ко ла чи, а сав ви шак је про сле -
ђен До му за де цу и омла ди ну
„Спо ме нак”. 

Ма ни фе ста ци ју су по мо гли
Ме сна за јед ни ца Стар че во и
де се так при ват них пред у зет -
ни ка.

Бо го љуб 
Ђу ри ца 
(1955–2016)

На кон ду ге и те шке бо ле -
сти у Ка ча ре ву је пре ми -
нуо Бо го љуб Ђу ри ца, од -
бор ник у Скуп шти ни гра да
Пан че ва и пред сед ник Из -
вр шног од бо ра Скуп шти не
МЗ Ка ча ре во.

Бо го љуб Бо бан Ђу ри ца
ро ђен је 1955. у Кни ну, а
у Ка ча ре во се до се лио 26
го ди на ка сни је. Ра дио је
у пред у зе ћу „Јан ко Ли -
сјак” и у ви ше при ват них
фир ми, а 2008. го ди не
био је при ну ђен да се
пре вре ме но пен зи о ни ше.
Пре то га је био ак тив ни
спор ти ста и за па же ни
фуд ба лер, по ред оста лог
и „Чу ка рич ког” и но во бе -
о град ског „Рад нич ког”. У
ПУПС-у је био од осни ва -
ња 2006. го ди не, а био је
и пред сед ник ме сног од -
бо ра и члан Град ског од -
бо ра те пар ти је.

Иа ко га је те шка бо лест
ду го ло ми ла, до по след њег
мо мен та имао је же ље, во -
ље, ела на и ис тан ча ни осе -
ћај за оп ште до бро. Ни је
му те шко па да ло да се
при хва ти ва жних по сло ва
с ци љем на прет ка ње го вог
ме ста иа ко тај ан га жман
ни је под ра зу ме вао ни ка -
кву ма те ри јал ну на док на -
ду. На про тив, не ште де ћи
се, пред ња чио је у бор би за

бо љу сва ко дне ви цу; ис ти -
цао се по кре а тив но сти и
ино ва тив но сти; био је увек
спре ман да са слу ша, ис ка -
же прин ци пи јел ни став и
по др жи сва ки ра зу ман
пред лог.

У том по гле ду ве ли ке за -
слу ге има и за из град њу
пу та ко ји спа ја Ка ча ре во с
ме ђу на род ним прав цем за
Ру му ни ју, по ве зи ва ње ка -
ча ре вач ког во до во да с
град ским, за ме ну азбест -
них це ви на тој мре жи и
мно го број не ак тив но сти у
ве зи с по ди за њем ни воа
ква ли те та жи во та у се лу.

И по ред то га што је био
во лон тер, сва ко днев но је
до ла зио у про сто ри је Ме -
сне за јед ни це, при мао гра -
ђа не и по ку ша вао да им на
раз не на чи не по мог не.

Ње гов пре ра ни од ла зак
не сум њи во је не на док на -
див гу би так за по ро ди цу
Ђу ри ца, али је си гур но да
ће ши ри на ду ше ко јом је
пле нио не до ста ја ти и сва -
ком оном ко га је по зна вао.

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА „НЕО ЛИТ”

Нај леп ши слав ски ко лач је из Стар че ва

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Банатски Брестовац: Дом
културе је обезбедио матери-
јал за просторије фото-кино
клуба, које су у изузетно ло-
шем стању, а у реновирању
волонтерски учествују акти-
висти СНС-а. Жене из села
се припремају за осмомар-
товску прославу.

Банатско Ново Село: ЈКП
БНС привео је крају посао
израде платоа испред румун-
ске православне цркве. Гру-
па фолклораша и музичара
протеклог викенда је уче-
ствовала у кампу за проуча-
вање традиционалне музике
и игре у Врднику.

Долово: Месна заједница
прикупља документацију за
покретање јавне набавке за
изградњу паркинга у центру

села. Комунално предузеће
се припрема за санирање
локалних путева. „Дани ви-
на” су окончани у недељу,
14. фебруара, обиласком ви-
нограда удружења „Свети
Трифун” и завршном свеча-
ношћу у Дому културе.

Глогоњ: Ребалансом град-
ског буџета Месној заједни-
ци је враћено око 320.000
динара намењених за опре-
мање капеле. Омладинска
организација је спровела ак-
цију добровољног давања кр-
ви, на коју се одазвало више
од двадесеторо људи. Годи-
шња скупштина КУД-а „Ве-

селија” биће одржана у пе-
так, 19. фебруара, у Дому
културе.

Иваново: Девето издање Ме-
ђународног дана матерњег
језика биће одржано у поне-
дељак, 22. фебруара, у 12 са-
ти, у Дому културе. Школа
припрема документацију за
радове на постављању ограде
око спортских терена.

Јабука: Започето је ренови-
рање ограде на фудбалском
игралишту; шест рефлектора
је постављено на помоћном
терену, а у плану је монтира-
ње трибина. Удружење вина-
ра и виноградара „Грозд” је у
недељу, 14. фебруара, обеле-
жило славу Свети Трифун.
Бесплатни превентивни пре-
гледи спроведени су у среду,
17. фебруара, у просторија-
ма Месне заједнице. 

Качарево: Двадесет девета
„Светска сланинијада” отво-
рена је у четвртак, 18. фебру-
ара, а трајаће до недеље, 21.
фебруара, у 18 сати. Пред-
седник Извршног одбора
Скупштине Месне заједнице
Богољуб Ђурица преминуо је
у шездесет првој години.

Омољица: Предавање за по-
љопривреднике су у Дому
културе приредили семенска
кућа „Декалб” и Институт
„Тамиш”. У истом простору
ће у петак, 19. фебруара, од
18.30, бити промовисана нова
књига афоризама Зорана Т.
Поповића, под насловом „Да-
ће Бог, ако Бог да”.

Старчево: Манифестација
„Највећи славски колач”
одржана је у недељу, 14. фе-
бруара, у великој сали Дома
културе. Изложба графика и
слика у техници акрилик
Египћанина Ајада Алнимера
биће отворена у петак, 19.
фебруара, у 19 сати, у гале-
рији „Боем”.

РА ДО ВИ У ИЗ ВЕД БИ ЈКП-а БНС

На ста вак уре ђе ња се ла

Страну припремио

Јордан
Филиповић

IN MEMORIAM



Након наступа у пет српских
гра дова током фебруара на гра -
ђивани аутор „Вулкан из да -
ваштва” Милош Латиновић
представиће свој роман „На
пог реш ној страни реке” у Га -
лерији Бате Михајловића у
сре ду, 24. фе бру а ра, у 19 са ти.

Ка ко је на ве де но у на ја ви,
„На по гре шној стра ни ре ке” је
ро ман о не мо гу ћем су сре ту и
људ ским суд би на ма. „У јед -
ном тре нут ку су на две стра не
ре ке у ме ђу соб но су ко бље ним
вој ска ма би ли мла ди Ер нест
Хе мин гвеј и наш пе сник Ду -
шан Ва си љев. Ре ка је Пи ја ва
на се ве ру Ита ли је, вре ме је
ужа сног су ко ба у Пр вом свет -
ском ра ту, свет је из об ли чен и
ра зо рен, али у ње му ипак по -
сто је два ен ту зи ја зма. Јед ном
при па да по бед нич ки хе ро и -

зам, дру ги је на стра ни по ра за
– ве ли ки жи вот ни про ма шај
пе сни ка из Ба на та ко ји је опе -
вао епо ху и пре ра но умро.”

КУЛТУРА
Петак, 19. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ка да су се, по чет ком ја ну а ра,
по ја ви ле ин фор ма ци је о из во -
ђе њу „Ве че ри гло ма зне по е зи је”
у Кул тур ном цен тру Пан че ва,
мно ги по што ва о ци ства ра ла -
штва Рам ба Ама де у са и на шег
су гра ђа ни на ма е стра Ива на
Алек си је ви ћа за бе ле жи ли су
пе так, 26. фе бру ар, у 20 са ти,
као до га ђај ко ји се не про пу шта.
Као при пре му за то, „Пан че вац”
вам до но си кра ћи раз го вор са
Ан то ни јем Пу ши ћем.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка кав ће би ти
ваш на ступ у Пан че ву? Шта
пу бли ка мо же да оче ку је?
А. ПУ ШИЋ / РАМ БО: То ће за -
пра во би ти „Ве че гло ма зне по -
е зи је и сум њи вог џе за”. Већ
рад ни на слов до ста го во ри. Ја
ћу чи та ти сво је нај ду же тек сто -
ве, ко је ни сам ни кад успио да
на у чим на па мет, а Иван ће
пра ти ти на кла ви ру при год ним
ме ло ди ја ма. Међутим, по не -
кад ће се при кљу чи ти и буб њар
и кон тра ба си ста, без озву че -
ња... Хо ћу да ство рим не ка кав
кро со вер при јат ног, по зо ри -
шног зву ка и џез клу ба. Пр ви
пут ће мо то та ко ра ди ти у Пан -
че ву и Пан чев ци има ју при ли -
ку да при су ству ју том екс пе ри -
мен ту, на дам се успје шном.

• Ду же од го ди ну да на при -
ре-ђује те „Ве че ри гло ма зне
по е зи је”. Јед ном при ли ком сте
ре кли да је то не ка вр ста во -
дви ља. Да ли је то од го ва ра ју ћа
фор ма ов де и са да? Због че га?

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: АН ТО НИ ЈЕ ПУ ШИЋ АЛИ ЈАС РАМ БО АМА ДЕ УС 

ВЕ ЧЕ ГЛО МА ЗНЕ ПО Е ЗИ ЈЕ 
И СУМ ЊИ ВОГ ЏЕ ЗА

– Па још тра жим фор му, ни -
сам скроз за до во љан. Сва ка ко да
ће звук кон тра ба са уни је ти ма ло
до дат не по е ти ке, ви дје ће мо.

• Шта је гло ма зна по е зи ја?
Ка ко, ка да и ко ли ко ду го је на -
ста ја ла?

– То су сви они мо ји пре ду ги
и ро го бат ни тек сто ви ко је је
не мо гу ће би ло уком по но ва ти у
при стој ну пје сму. Мно ге од
пје са ма су то ком го ди на сни -
мље не и из да те су, али је текст
не ка ко остао у дру гом пла ну,
пре то ва рен с пре ви ше рит ма и
му зи ке. Са да по ку ша вам да им
нађем од го ва ра ју ћи трет ман.

• Ка ко би сте оце ни ли са рад -
њу са Ива ном Алек си је ви ћем?

– Иван је му зи чар свјет ске
кла се, др жи сву му зи ку у ма лом
пр сту, с њим је вр ло удоб но ра -
ди ти. Ње му је све ја сно, у по ла
ри је чи ра зу ми је шта је по треб -
но, а ње го ва рје ше ња су уви јек
бо ља од мо јих пред ло га. Са вр -
шен са рад ник. Имам ту сре ћу
да во ли да ра ди са мном. Алек -
си је ви ћа тра же на све стра не, па
је пра ва сре ћа што уви јек има
вре ме на за са рад њу са мном.

• Пре два-три ме се ца сте об -
ја ви ли ал бум „Врх дна”. Је сте
ли за до вољ ни ре ак ци ја ма пу -
бли ке и, уоп ште, ка ко би сте га
ви са ми оце ни ли?

– Мо ји ал бу ми, на ро чи то тек -
сто ви, мо ја су ау то те ра пи ја, па
кад по врх то га још и пје сме
нађу сво ју пу бли ку, за ме не је
то дво стру ко за до вољ ство.

Културни центар пет суб нед пон  уто сре чет

ДОБРИ ДИНОСАУРУС (3Д,) 16.00

МЕДА СА СЕВЕРА 16.00 16.00

ДЕДПУЛ
18.00
20.00

18.00
20.00

18.00
20.00

Културни телекс

Уз бу дљив пор трет бур них
вре ме на и де ша ва ња, сат -
ка них од из да је и пат ње. У
ком плек сном исто риј ском
кон тек сту, од Ру ске ре во -
лу ци је до мо дер ног до ба, у
пу то ва њу ко је нас во ди од
Санкт Пе тер бур га до Изра -
е ла, пре ко Вар ша ве и Па -
ри за, Ху ли ја На ва ро ис пи -
су је еп ску аван ту ру две ју
по ро ди ца осу ђе них на су -
ко бе, да ру ју ћи нам дир љи -
ву и не сва ки да шњу при чу о
хра брим љу ди ма ко ји су
пре ва зи шли раз ли ке за хва -
љу ју ћи нео бич ном при ја -
тељ ству.

Док окре ће мо стра ни це
ове књи ге, уди ше мо ин -
тен зи ван ми рис ди ма еги -
пат ских ци га ре та, неп ца
нам ужи ва ју у уку су ко ла -
ча од пи ста ћа, а по глед лу -
та ка сун цу ко је се у су тон
пре си ја ва на сре бр на стим

ли сто ви ма ма сли на. Исто -
вре ме но осе ћа мо страх,
не прав ду и кри ви цу, и све -
до ци смо не спо соб но сти
обич них љу ди да пре мо сте
ду бок јаз из ме ђу су прот -
ста вље них вер ских убе ђе -
ња и дру штве них сти ло ва.

„Сно ви про шлих вре ме на”
Ху ли је На ва ро

Два чи та о ца ко ји до сре де, 24. фе бру а ра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Из ме ђу ко јих дру штве них сти ло ва је нај ве ћи јаз код
нас?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Сно ви
про шлих вре ме на” Ху ли је На ва ро. Нај за ни мљи ви је од го -
во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Пе так, 19. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: фе сти вал „Moonwalk”. На сту па ју: „Ен си ин”, „Ре флек си”,
Ми ле на и Ко ста, Са ша и Ми лан, „The Sand”, „Про је кат”,
„Кон тра у дар”, „Кло тљу ди”, „Мла ди Џек”, „Holloklok” и „Pho-
bos”, а спе ци јал ни го сти су „Пр стен”, „Transeen” и „Цен зу ра”.

Су бо та, 20. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: фе сти вал „Moonwalk”. На сту па ју: „Blues Delivers”, „Ph
Band”, „Ма га цин”, „Вал ха ла” и трио Ба не та Глу ва ко ва.

Сре да, 24. фе бру ар, 17 са ти, Клуб за од ра сла и ста ра ли ца
(Јо си фа Ма рин ко ви ћа 25): кон церт уче ни ка МШ „Јо ван
Бан дур”.

Из ло жбе
Уто рак, 23. фе бру ар, 19 са ти, На род ни му зеј: го сту ју ћа из -
ло жба „Та шни це” Му зе ја при ме ње не умет но сти.

Че твр так, 25. фе бру ар, 19 са ти, хол До ма омла ди не: сту -
дент ска из ло жба Алек сан дра Ко ва че ви ћа.

Пред ста ве
По не де љак, 22. фе бру ар, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: по -
зо ри шна пред ста ва „Код оп штег ме ста ле во” УК „Вук Сте фа -
но вић Ка ра џић”, по тек сту и у ре жи ји Ра ди во ја Ко зо ма ре.

Књи жев ност
Сре да, 24. фе бру ар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа: про мо ци ја ро ма на „На по гре шној стра ни ре ке”
Ми ло ша Ла ти но ви ћа. Уче ству ју: Жељ ко Јо ва но вић и ау тор.

Про грам за де цу
Су бо та, 20. фе бру ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
„По зо ри шни ма ти не су бо том” – пред ста ва за де цу „Сто му
гро мо ва, по стао сам мај ка” по зо ри шта „Ла не” из Ки кин де.

Че твр так, 25. фе бру ар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Тај не Ду на ва”.

Филм
Уторак, 23. фебруар, 19 сати, дворана Културног центра:
премијера кратког играног филма „Ноћна линија” нашег су-
грађанина Марка Бацковића.

Сре да, 24. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: „Филм ска сре да” (Дом омла ди не и ПАФФ) – филм
„Ан плагд” Мла де на Ко ва че ви ћа. Улаз сло бо дан.

Тематски програм
Петак, 19. фебруар, 19 сати, Градска библиотека: предава-
ње и радионица о односу између медитације и музике.

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

МИЛОШ ЛАТИНОВИЋ У ПАНЧЕВУ

На погрешној страни
реке

ГО СТО ВА ЊЕ ИЗ ЛО ЖБЕ У ГА ЛЕ РИ ЈИ УЛУС

Ми то ло ги ја 
мо ну мен тал ног 

На адре су вр ти ћа „Ке кец” пре
пет на е стак да на сти гла су 23
пи сма из да ле ког Бра зи ла.
Сва ко од њих је адре си ра но на
не ког од два де сет тро је че тво -
ро го ди шња ка из гру пе ко ју во -
де вас пи та чи це Алек сан дра
Фи шер и Љи ља на Мар ков. А
све је по че ло с вр тић ким про -
јек том „Пу ту јем по све ту, упо -
зна јем пла не ту”.

– Сва ке го ди не ода бе ре мо
не ку зе мљу о ко јој учи мо. Про -
шле го ди не су то би ли Ха ва ји, а
са да смо „пу то ва ли” у Бра зил.
Око но ве го ди не смо раз го ва ра -
ли о че стит ка ма и пи сми ма за
Де да Мра за, ка да је јед на од де -
вој чи ца до шла на иде ју да де ци
из Бра зи ла по ша ље мо но во го -
ди шње че стит ке – при се ћа се
Алек сан дра Фи шер.

То ју је на те ра ло да сед не за
ра чу нар и по тра жи на чин да
ис пу ни оно што је с де цом до -

го во ре но. Та ко је на ле те ла на
чла нак у но ви на ма у ко јем се
по ми ње шко ла „Tik Tak Toe”
из Сан Кар ло са у Бра зи лу, ко -
ја је са ку пи ла по моћ за љу де
из Обре нов ца на кон што је тај
град био по пла вљен. Ус пе ла је
да сту пи у кон такт са Срп ки -
њом ко ја ра ди у тој шко ли, а

ре зул тат је био до го вор да че -
тво ро го ди шња ци из „Ке ке ца”
и уче ни ци од де вет и де сет го -
ди на из бра зил ске шко ле јед -
ни дру ги ма по ша љу че стит ке,
пи сма и цр те же.

– Де ца су би ла оду ше вље на
ка да су до би ла до пи сни це из
јед не та ко да ле ке зе мље. Упо -

зна ла су се са сла њем по ште,
раз го ва ра ли смо о то ме ка ко
пу ту ју пи сма пре ко оке а на и
све у све му би ло је то јед но
див но иш че ки ва ње од го во ра
из да ле ка – об ја сни ла је Алек -
сан дра Фи шер.

По што је кон такт ус по ста -
вљен, у пла ну је дру же ње с де -
цом из Бра зи ла пре ко „Скај па”,
а уско ро ће че тво ро го ди шња ци
из „Ке ке ца” при су ство ва ти
свом пр вом он-лајн ча су пор ту -
гал ског је зи ка. На ред не го ди не
та гру па ће учи ти о Афри ци.
Ни је ис кљу че но да ће до пи сни -
це из на шег гра да сти ћи и до
тог кон ти нен та.

„КЕ КЕЦ” У ПРЕ КО О КЕ АН СКОЈ КО РЕ СПОН ДЕН ЦИ ЈИ

Сти гла по шта из Бра зи ла
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Из ло жба „Ми то ло ги ја мо ну -
мен тал ног”, ко ја об у хва та де ла
из зби р ке На род ног му зе ја Пан -
че во, би ће отво ре на у сре ду, 24.
фе бру а ра, у 19 са ти, у га ле ри ји
УЛУС у Бе о гра ду. Су гра ђа ни су
ту по став ку мо гли да по гле да ју у
но вем бру 2013. го ди не у пан че -
вач ком На род ном му зе ју.

„Из ло же не сли ке су део опу са
ау то ра ко ји ства ра ју у де це ни ја -
ма по сле Дру гог свет ског ра та,
на до ве зу ју ћи се на ме ђу рат ни
пе ри од и на ста вља ју ћи мо дер -
ни стич ку за ми сао сли ке у кљу -
чу уме ре ног и ви со ког мо дер -

ни зма. Зо ра Пе тро вић, Ми лан
Ко њо вић и Пе тар Лу бар да су
са мо свој ни ау то ри афир ми са ни
још у ме ђу рат ном пе ри о ду. По -
сле рат но раз до бље пред ста вља
вре ме њи хо вог зре лог ства ра ла -
штва. Ла зар Ву ја кли ја, Сто јан
Ће лић и Зо ран Пе тро вић су чи -
ни ли део ’Де цем бар ске гру пе’,
умет нич ке асо ци ја ци је на ста ле
сре ди ном пе де се тих го ди на
про шлог ве ка, за ла жу ћи се за
сло бод ни ји при ступ, на кон иде -
о ло шки дик ти ра не епи зо де со -
ци ја ли стич ког ре а ли зма”, на во -
ди се у на ја ви до га ђа ја.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два чи та о ца ко ји до сре де, 24. фе бру а ра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „За што не ма љу ба ви у кул ту ри 21. ве ка?”, на гра ди -
ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Ра ди кал ност љу ба ви”
Срећкa Хорватa. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Дел фи”.

     Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по -
ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор
мре жи  и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

МОЈ избор МОЈ

Срећ ко Хор ват, хр ват ски
фи ло зоф, пи сац и пре во -
ди лац, у књи зи „Ра ди кал -
ност љу ба ви” по ла зи од те -
зе да ре во лу ци ја и љу бав
има ју не што за јед нич ко:
као што ни је до вољ но оку -
пи ра ти трг или по ста ви ти
ба ри ка ду, та ко ни је до вољ -
но ни са мо флер то ва ти или
че сто ме ња ти парт не ре.
Ка ко би смо спо зна ли „ра -
ди кал ност љу ба ви”, по -
треб но је не што ви ше. Би -
ти ве ран иде ји ре во лу ци је
или љу ба ви зна чи пре све га
из гра ди ти но ви свет, а кроз
из град њу но вог све та отва -
ра се и могућ ност за из -
град њу нас са мих. И обр ну -
то: тек ако се бе из гра ди мо
као дру га чи је и бо ље љу де,
мо же мо гра ди ти дру га чи ји
и бо љи свет, и у ре во лу ци ји
и у љу ба ви.

Освр ћу ћи се на сек су ал -
ну еман ци па ци ју у вре ме
Ок то бар ске ре во лу ци је и
ка сни ју ре пре си ју, на Че
Ге ва ри ну ди ле му из ме ђу
љу ба ви и ре во лу ци о нар не
по жр тво ва но сти, те на пе -
ри од ’68 (од ко му на до те -
ро ри стич ких ор га ни за ци ја)
– Срећ ко Хор ват нам пру жа
мо гу ћи од го вор на пи та ње

за што су се нај ра ди кал ни ји
ре во лу ци о на ри, по пут Ле -
њи на и Чеа, пла ши ли ра ди -
кал но сти љу ба ви.

У свом трак та ту о љу ба ви
хр ват ски фи ло зоф по ста -
вља пи та ња: шта би се де -
си ло кад би смо мо гли да
про ше та мо ре во лу ци о нар -
ном исто ри јом 20. ве ка и
по ста ви мо про та го ни сти -
ма на из глед на ив на пи та -
ња о љу ба ви, као и шта је
то ли ко ра ди кал но у кон -
зер ва тив ном схва та њу љу -
ба ви и за што не ма љу ба ви
у кул ту ри 21. ве ка? И ну ди
мо гу ће од го во ре.

„Ра ди кал ност љу ба ви”
Срећкa Хорватa

Та ња Гли го ри је вић, 

ли ков на умет ни ца

Ки ша, си во не ко вре ме,
су мор но. Ка ко по ди ћи
рас по ло же ње, ка ко уба -
ци ти ра дост у су мо ран
дан? За тво ре ни у че ти ри
зи да, ле њи и по спа ни.
Ни је ва жно да ли је ки -
шо ви то или сун ча но,
увек се мо же мо до бро
про ве сти и ужи ва ти у ча -
ри ма но вог да на. Сва ки
тре ну так на шег жи во та
је ва жан и не по но вљив,
па учи ни мо га он да ако
не не за бо рав ним, оно
бар опу шта ју ћим, уз не -
ку до бру књи гу, мо жда
не ки филм или бо ра вак
у оми ље ном ка фи ћу, уз укус
и ми рис то пле ка фе.

Пред ва ма је нов и не по -
но вљив дан. Див но вре ме за
опу шта ју ће шти во, не ку до -
бру књи гу, ре ци мо ро ман -
тич ну, као што је „Мо ли тва
за кра љи цу” Ен О’Б ра јен,
пу на за пле та, ту ге и ра до -
сти, стра ха и хра бро сти, љу -
ба ви и стра сти. Див на књи га
за раз би бри гу. Мо жда је и
ова кво вре ме од лич но за
еду ка ци ју и чи та ње озбиљ -
ни јих де ла, као што су „Се -
ћа ња, сно ви и раз ми шља ња”
Кар ла Гу ста ва Јун га. То је
сјај на ау то би о гра фи ју Кар ла
Г. Јун га – ла ка за чи та ње, а
до но си нам мно го са зна ња о
на ма са ми ма. Ако вам се не
чи та, мо жда би сте ви ше
ужи ва ли у не ком до бр ом
фил му. Зи ма још увек тра је,
час је то пло, час хлад но, сви
при жељ ку је мо то пли је да -
не... Сто га пре по ру чу јем
„Мо ју ве ли ку грч ку аван ту -

ру”, сја јан филм, ко ми чан,
ро ман ти чан, а ако ни кад
ни сте би ли у Грч кој, у Ати -
ни, у њему је при ка зан је дан
део та мо шњих ан тич ких
зна ме ни то сти. Мо жда ће те
до би ти иде ју за ле то ва ње.
Уко ли ко вам се не оста је
код ку ће, пре по ру чу јем вам
ка фић „Воз” на на шем ке ју,
див но ме сто. Ако је сун чан
дан, оба ве зно се ди те на по -
љу, ува ли те се у сто ли це ко -
је ви ше ли че на ле жаљ ке и
ужи вај те у пти ца ма, во ди,
ве тру. Сја јан осе ћај. Ако све
ово не мо же те, за гр ли те сво -
је бли жње, спре ми те леп до -
ру чак или ру чак, ужи вај те у
ма лим ства ри ма, у но вом
да ну и ра до сти ко ја вас че -
ка. А мо же те про чи та ти
„Пан че вац”, ко ји, из ме ђу
оста лог, има ди ван пре глед
кул тур но-умет нич ких де -
ша ва ња у гра ду. Си гур на
сам да ће те у не ки ма од њих
ужи ва ти.

Ча ри но вог да на

Ни ко ла Вла јић, са вет ник ет -
но лог у За во ду за за шти ту спо -
ме ни ка кул ту ре, одржаo је 9.
фе бру а ра дво ча сов но пре да ва -
ње о уло зи Сте ва на Пе тро ви ћа
Кни ћа ни на и Ада ма Ко са ни ћа
у срп ском на род ном устан ку
из 1848/49. го ди не. Све ча на
са ла На род ног му зе ја, ко ја је
том при ли ком би ла дуп ке пу -

на, ни је слу чај но ода бра на као
ме сто за ре а ли за ци ју тог до га -
ђа ја. Ка ко је ре као Вла јић, у
њој су, у окви ру Ма ги стра та,
ду же или кра ће бо ра ви ли сви
ак те ри уз бу дљи ве при че о
1848/49. го ди ни.

Циљ пре да ва ња био је осве -
тља ва ње јед не исто риј ске лич -
но сти о ко јој се не зна мно го, а

за исто ри ју Пан че ва је бит на
ко ли ко и Сте ван Кни ћа нин.
Реч је о Ада му Ко са ни ћу, чи ји
су пор трет из фон да Пра во -
слав не цр кве не оп шти не мно -
ги оку пље ни том при ли ком
би ли у при ли ци пр ви пут да
ви де.

– Но во на ста ло при ја тељ -
ство и за јед нич ка бор ба на -

род ног пу ков ни ка Сте ва на
Пе тро ви ћа Кни ћа ни на и цар -
ског ау стриј ског ка пе та на
Ада ма Ко са ни ћа ре зул ти ра ли
су ус пе си ма на бој ном по љу,
од ко јих се по себ но ис ти че ве -
ли чан стве на по бе да и од бра на
Пан че ва 2. ја ну а ра 1849. го -
ди не. Обе на ве де не лич но сти
про гла ше не су по ча сним гра -
ђа ни ма на шег гра да, а на зив
„Пан че во – Срп ска Спа р та” до -
би јен у то вре ме ег зи сти ра и
дан-да нас – на вео је Вла јић.

Пу бли ка је мо гла мно го да
чу је и о ат мос фе ри ко ја је у то
вре ме вла да ла у Пан че ву, те о
дру гим ак те ри ма зна чај ним
за те го ди не. Од ре ђе ну па жњу
пре да вач је по све тио па три -
јар ху Јо си фу Ра ја чи ћу, Сте ва -
ну Шу пљик цу, Јо ха ну Јо зе фу
Ра дец ком, али и Или ји Га ра -
ша ни ну, као и ли те ра ту ри у
ко јој се по ми ње Пан че во у на -
род ном устан ку 1848/49. го -
ди не.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ О 1848/49. У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Кни ћа ни но ве и Ко са ни ће ве за слу ге

На ше су гра ђан ке Ми ло са ва
Па вло вић, Иван ка Рад ма но вић
и Гор да на Вла јић при ре ди ле су
при јат но мул ти ме ди јал но ве -
че, пр вен стве но по све ће но
по е зи ји, у пе так, 12. фе бру а -
ра, у Све ча ној са ли На род ног
му зе ја, по во дом Св. Три фу на
од но сно Св. Ва лен ти на, под
на зи вом „Кри ла те пе сме и
при ја те љи”. Том при ли ком је
отво ре на пра те ћа из ло жба
фо то гра фи ја „Два” Не ма ње
Вор ка пи ћа и Бог да на Здје ла -
ра, а за му зич ки уго ђај је би ла
за ду же на хар фист ки ња Са ра
Вла јић.

Ини ци ја тор ке до га ђа ја – три
пан че вач ке пе сни ки ње – ина че
дру га ри це још од гим на зиј -
ских да на, ак ци ју за јед нич ког
чи та ња, под на зи вом „Кри ла те

пе сме”, от по че ле су пре го ди -
ну да на и од та да су тај про -
грам из во ди ле по Ср би ји и
Ма ке до ни ји. Ка ко је об ја сни ла
Ми ло са ва Па вло вић, њи хо ве
по е ти ке и на чин чи та ња су

раз ли чи ти, а са мо сме њи ва ње
раз ли чи тих гла со ва на сце ни
до при но си ди на ми ци и за ни -
мљи во сти са мог до га ђа ја. Бу -
ду ћи да су при ли ком сва ког
на сту па има ле број ну пу бли ку,

Гор да на Вла јић је за кљу чи ла
да при ча о то ме ка ко љу ди не
во ле по е зи ју јед но став но не
сто ји. Иван ка Рад ма но вић, ко -
ја се мо же по хва ли ти не дав но
осво је ном на гра дом „Ми лан
Ра кић” за књи гу „Рај ски ка -
вез”, на ја ви ла је но ва кри ла за
„Кри ла те пе сме”, ко ја би, ако
се стек ну усло ви, мо гла да „по -
не су” пе сни ки ње у Праг,
Швед ску и Швај цар ску.

Не ма ња Вор ка пић је об ја -
снио да је ње го вим фо то гра -
фи ја ма и пе сма ма три ју ау -
тор ки за јед нич ка енер ги ја.
Ка ко је ре као, ме та фо рич ки,
на ње го вим фо то гра фи ја ма су
при ка за не ми сли ко је ле те
(ак то ви с плат ном), као што
су њи хо ве пе сме ми сли с кри -
ли ма.

ПО ВО ДОМ СВЕ ТОГ ТРИ ФУ НА / ВА ЛЕН ТИ НА

Кад пе сме до би ју кри ла

СЛЕДИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ „MOONWALK” 

АФИРМИСАНИ И ОНИ КОЈИ ТЕК ДОЛАЗЕ
Током два фестивалска
дана наступиће чак
осамнаест састава

Манифестација
проистекла из концерата
„Оливеру у част”

Фестивал „Moonwalk”, који ће
бити одржан у петак и суботу,
19. и 20. фебруара, од 21 сат, у
дворани „Аполо” Дома омла-
дине, првенствено је зами-
шљен као место за афирмаци-
ју младих музичара и бендова.
Организатор те манифестаци-
је је удружење „Панарт”, а фе-
стивал је проистекао из конце-
рата под називом „Оливеру у
част”. Након прве вечери, на
којој ће наступити неафирми-
сани састави, у суботу, 20. фе-
бруара, свираће добро познати
бендови: „Blues Delivers”, „Ph
Band”, „Магацин”, „Валхала” и
трио Банета Глувакова.

За неке од младих музичара
публика је чула, а неки су ши-
рој јавности непознати, тако да

сичне или џез музике, одра-
стали смо уз рок музику, а на
нас утиче и народна музика
разних земаља и култура - об-
јаснио је Вукан Потежица.

И „Млади Џек” ће се пред-
ставити својим нумерама, које
се крећу изме у гранџа, њу веј-
ва и хард рока. Ускоро ће бити
објављен спот за његов први
сингл, а бенд планира активно
учешће на свиркама и обја-
вљивање првог албума. Како је
рекао фронтмен тог састава
Лука Џ. Јовановић, радују се
наступу на „Moonwalk-у”, јер
ће их панчевачка публика чути
на мало бољим појачалима.

Коста Негован и Милена
Томић искористиће ову при-
лику да подсете на Ђорђа
Младеновића, који више није
међу нама, и на његове аутор-
ске поп баладе. Како су рекли,
том приликом ће премијерно
извести песме „Визије”, „Сећа-
ња” и „Циркус”.

Поред наведених група, 19.
фебруара ће наступити и: Саша
и Милан, „Контраудар”, „Кло-
тљуди”,„Holloklok” и „Phobos”, а
специјални гости ће бити „Пр-
стен”, „Transeen” и „Цензура”.

је ово идеална прилика да их
упознамо и пре но што се у пе-
так попну на бину и засвирају.

„Рефлекси”, „Енси ин”, 
„The Sand”
Међу првима ће се представи-
ти „Рефлекси”, група коју чине
ученици ОШ „Јован Јовановић
Змај” — Урош Анђелевски, Ада
Бркић и Максим Крумес. Они
су досад свирали на различи-
тим догађајима, тако да су
одавно победили трему од јав-
ног наступа. У бенду „Енси ин”
су Евгенија и Симона Меса-
рош. Оне не крију задовољство
што ће наступити на фестива-
лу који је настао из концерата
посвећених њиховом тати
Оливеру Месарошу.

– То је први пут да певамо са-
ме, до сада смо наступале само
с хором. Желимо да наставимо
да пишемо песме и смишљамо
музику — рекла је Евгенија.

Група „The Sand” на фестива-
лу ће извести песме „Погледај
око себе” и „Heartbeat”. Члано-
ви бенда су ученици Музичке
школе „Јован Бандур”, а поред
класике, како су рекли, одувек
их је привлачила и рок музика.
Овај бенд је настао пре шест ме-

сеци, спонтано, из дружења на
кеју, а његови чланови намера-
вају да неке од ауторских нуме-
ра објаве на каналу „Јутјуб”.

„Пројекат”, „Млади Џек”,
Коста и Милена
Вукан Потежица и његов састав
„Пројекат” извешће неколико
ауторских нумера на фестивалу
„Moonwalk”. Реч је о квартету
(кларинет, бас-гитара, гитара и
бубњеви) који постоји годину
дана и тренутно се припрема за
турнеју по Србији, заједно са са-
ставом „Љубичице”.

— Волимо све врсте музике
и стварно се трудимо да буде-
мо што разноврснији. Већина
нас се спрема за студије кла-
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„Пројекат”

„The Sand”„Млади Џек”

Портрет Адама Косанића
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Пр ви зва ни чан сер вис за ау -
то мо би ле отво рен је још
1899. го ди не у аме рич кој
др жа ви Оха јо.

Три де сет го ди на на кон
отва ра ња тог сер ви са ком па -
ни ја „Бју ик” је по ста ла пр ви
про из во ђач ко ји је у свој мо -
дел угра дио елек трич не по -
ка зи ва че прав ца. Пре ки дач
за „ми гав це” се на ла зио по -
ред ме ња ча на во ла ну, а сиг -
на ли за ци ја је по сто ја ла са мо
на зад њем де лу во зи ла. Го -
ди ну да на ка сни је „Бју ик”
по ста вља по ка зи ва че и на
пред њи део сво јих ау то мо -
би ла, уз по бољ ша ња у ви ду
ме ха ни зма ко ји ау то мат ски
ис кљу чу је треп ћу ће све тло
на кон скре та ња.

Прет по ста вља мо да сте чу -
ли да су ме ди ји у Се вер ној
Ко ре ји за вре ме Свет ског
пр вен ства у фуд ба лу об ја ви -
ли вест да је њи хо ва ре пре -
зен та ци ја по бе ди ла Бра зил.
Ово је са мо јед на од чуд них
и ап сурд них ства ри у ве зи с
том др жа вом. На и ме, би ти
вла сник ау то мо би ла у Се -
вер ној Ко ре ји прак тич но је
не мо гу ће, јер за ко ни та ко
дик ти ра ју. На хи ља ду ста -

нов ни ка ре ги стро ва но је је -
да на ест ау то мо би ла, а са о -
бра ћа ја у глав ном гра ду го -
то во да не ма. И по ред то га,
на сва кој рас кр сни ци сто ји
по је дан са о бра ћај ни по зор -
ник, ко ји прак тич но не ра ди
ни шта. Ако из у зме мо ау то -
бу се јав ног пре во за и би ци -
кли сте, са о бра ћај ци у Пјон -
гјан гу усме ра ва ју ау то мо бил
на сва ка три до че ти ри да на.

Је дан од по да та ка ко ји го во -
ре о ве ли чи ни Њу јор ка је сте
број пар кинг-са то ва, од но сно
ме ста за пар ки ра ње у са мом
цен тру гра да – Мен хет ну. У
том де лу нај ве ћег гра да на
Ис точ ној оба ли по сто ји
16.500 ме ста за пар кинг.

Тен ден ци ја раз во ја ци ви -
ли за ци је не мо ра да зна чи
са мо раст у сва ком сми слу.
Чи ње ни ца је да да нас на
пу те ви ма има ви ше во зи ла
не го пре не ко ли ко де це ни -
ја, али у не ким зе мља ма се
то не од но си и на ин фра -
струк ту ру. На и ме, у Ве ли -
кој Бри та ни ји је се дам де се -
тих го ди на про шлог ве ка
по сто ја ло око 37.000 бен -
зин ских пум пи. Да нас их
има око 8.500.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - И С Т О Р И Ј А Т  –  Б И К И З М О Д Е Н Е ( 1 ) - - - - - - - 

БЕС ПО СЛЕ НИ СА О БРА ЋАЈ ЦИ

- - - - - САОБРАЋАЈНИ БОНТОН - - - - 

По на ша ње у са о бра ћа ју
мно го го во ри о ва ма, јер
она ко ка ко се по на ша те за
упра вља чем свог ау то мо би -
ла, ве ро ват но по сту па те и у
дру гим си ту а ци ја ма и на
дру гим ме сти ма. Мно ги
нер во зни во за чи нај че шће
ко ри сте си ре ну, али и „бли -
ца ње” фа ро ви ма ка ко би из
тра ке „по ме ри ли” спо ри је
во зи ло или на те ра ли не ко -
га да кре не иа ко се на се ма -
фо ру ни је упа ли ло зе ле но
све тло.

Осим у овим не при јат -
ним окол но сти ма, пра вил на
упо тре ба све тло сне сиг на -
ли за ци је има сво је зна че ње,
а во зач ко ји је упо знат с тим
при ми ће „по ру ку” од дру -
гих уче сни ка у са о бра ћа ју.

Уко ли ко же ли те да за хва -
ли те не ко ме јер вас је про -
пу стио или ви же ли те не ко -
га да про пу сти те, упу ти ће те
кра так сиг нал фа ро ви ма.

Ако во за чу ко ји се кре ће
ва ма у су срет же ли те да
скре не те па жњу да је за бо ра -
вио да укљу чи све тла, ис кљу -
чи ће те сво је фа ро ве и по но -
во ће те их укљу чи ти. Исти
по сту пак, али све тли ма за

ма глу, упу ћу је во за че да на и -
ла зе на са о бра ћај ну де о ни цу
на ко јој је сла би ја ви дљи вост
због ма гле или је по тре бан
до дат ни опрез услед дру гих
не по го да.

Два крат ка „бли ца”, као
што је дан број во за ча и зна,
ука зу ју на ра дар ску кон тро -
лу пре ма ко јој се кре ће те.
На по ми ње мо да је упо тре ба
ове сиг на ли за ци је, од но сно
упо зо ре ње на са о бра ћај ну
по ли ци ју за ко ном ка жњи -
во, па се мо же де си ти да сте
упо зо ре ни на са о бра ћај ну
не зго ду или не ки дру ги
про блем на пу ту. Во зи ло
ко јем у то ку во жње от ка же
упра вљач, коч ни ца или не -
ки дру ги би тан си стем, упо -
зо ри ће оста ле уче сни ке у
са о бра ћа ју да обра те па жњу
на ње га не пре кид ном се ри -
јом све тло сних сиг на ла и
има ће укљу че не све по ка зи -
ва че прав ца.

„БЛИ ЦА ЊЕ” ФА РО ВА

Страну припремио

Немања 
Урошевић

За све је „крив” Ен цо

Ве ли ка де ла и по ду хва ти у
исто ри ји чо ве чан ства на ста ја -
ли су за хва љу ју ћи же љи, ис -
трај но сти и од лу ка ма по је ди -
на ца ко ји се ни су ли би ли да
ре а ли зу ју сво је иде је. Је дан од
та квих ен ту зи ја ста је и Фе ру -
чо Лам бор ги ни…

Не за до вољ ни вла сник
Ита ли јан из Мо де не „за ра зио”
се ау то мо би ли ма и мо то ри ма
још то ком Дру гог свет ског ра та,
па је по по врат ку ку ћи отво рио
ма ли сер вис за по прав ку мо тор -
них во зи ла. У тој обла сти та да
ни је по сто јао ве ли ки број трак -
то ра иа ко је по тре ба за њи ма
би ла очи глед на, јер је Мо де на
би ла зна чај на по љо при вред на
област. Ка ко ни је имао пре ви ше
нов ца да ин ве сти ра, Лам бор ги -
ни је од лу чио да од на пу ште них
вој них во зи ла на пра ви трак тор,
што му је по шло за ру ком за са -
мо ме сец да на.

Ита ли јан ска еко но ми ја се
по ла ко опо ра вља ла од ра та, а
са мим тим је по тра жња за
Лам бор ги ни је вим трак то ри ма
ра сла. Он од лу чу је у том мо -
мен ту да кон стру и ше и на пра -
ви свој мо тор за трак тор. То -
ком 1960. го ди не по сао знат но
на пре ду је, што го во ри и по да -
так да се ме сеч но про из во ди -
ло 400 трак то ра. Исте го ди не,
по ред по љо при вред не ме ха -

ОД ТРАК ТО РА ДО СУ ПЕР А У ТО МО БИ ЛА

ни за ци је, ком па ни ја за по чи ње
и про из вод њу кли ма-уре ђа ја и
си сте ма за гре ја ње обје ка та.

От при ли ке у том пе ри о ду
успе шног ин ду стри јал ца су по -
че ли да за ни ма ју и ау то мо би -
ли. На и ме, по се до вао је ау то -
мо би ле „ма се ра ти” и „фе ра ри”,
али ни кад ни је био пре те ра но
за до во љан њи ма, по го то ву њи -
хо вим мо то ри ма. Упра во та да
по чи ње по зна та при ча о про -
бле ми ма ко је је Фе ру чо Лам -
бор ги ни имао с ква чи лом на
свом „фе ра ри ју 250 ГТ”.

Фа бри ка „Фе ра ри” се на ла -
зи у Мо де ни, а Лам бор ги ни

од лу чу је да по се ти осни ва ча
и вла сни ка Ен ца Фе ра ри ја и
пре до чи му про блем ко ји има
са сво јим мо де лом 250. По -
ма ло су јет ни Ен цо Фе ра ри
ни је же лео да при ча са сво -
јим ко ле гом, твр де ћи да је са
ау то мо би лом све у ре ду. Та да
је не за до вољ ни вла сник пре -
ло мио, јер је био убе ђен да
све што Фе ра ри мо же да на -
пра ви, он мо же за си гур но бо -
ље. Про из во ђач трак то ра за -
по чи ње рад на свом пр вом
мо то ру са два на ест ци лин да -
ра у „ве-рас по ре ду”.

Гла во бо ље за кон ку рен ци ју
За по моћ у про јек то ва њу
обра тио се та лен то ва ном ин -
же ње ру Ђам па о лу Ди ја ли, ко -
ји је већ имао ис ку ства са
овом вр стом агре га та ра де ћи
за „Фе ра ри”. Пр ве нац из фа -
бри ке „Лам бор ги ни” имао је
че ти ри бре га сте осо ви не, кра -
так ход и че ти ри вен ти ла по
ци лин дру, што је ре зул то ва ло
сна гом од, та да не ве ро ват них,
350 „ко ња”. Тај агре гат, ка ко
ће вре ме по ка за ти, по стао је
осно ва за све мо то ре ко ји ће
се у бу дућ но сти пра ви ти у фа -
бри ци „Лам бор ги ни”. На пра -
вље на је и ка ро се ри ја и пр ви
ау то мо бил је био за вр шен...

Мо дел је на зван „лам бор ги -
ни 350 ГТВ” и пр ви пут је при -
ка зан јав но сти на сај му у То -
ри ну 1963. Про да ја је по че ла
на ред не го ди не, и то ве о ма
успе шно – 130 при ме ра ка је
на шло сво је куп це. То ком ше -
зде се тих све је ука зи ва ло на
то да но ву ау то-ком па ни ју че -
ка нео пи сив успех. На пра вље -
ни су и но ви мо де ли 400 ФТ и
400 ГТ2, а име „Лам бор ги ни”
по ста је свет ски по зна то.
Успе шна про да ја ау то мо би ла
и трак то ра до не ла је Фе ру чу
Лам бор ги ни ју знат ну за ра ду,
а за до вољ ни вла сник да је сво -
јим ин же ње ри ма но ви за да -
так: кон стру и са ње и раз вој
но вог ау то мо би ла – „мју ра”.
По ме ну ти мо дел је био ис -
пред свог вре ме на и по ди зај -
ну и по пер фор ман са ма. Кон -
ку рент ске фир ме „Ма се ра ти”
и „Фе ра ри” су са да већ схва -
ти ле да има ју ве ли ког и успе -
шног кон ку рен та. Про то тип
„мју ре” је у То ри ну 1965. пр ви
пут при ка зао лич но Фе ру чо.
По се ти о ци су мо гли да ви де
са мо ка ро се ри ју, јер је мо тор
био мон ти ран по преч но на
сре ди ни во зи ла, што се до та -
да мо гло ви де ти је ди но на бо -
ли ди ма „Фор му ле 1”.

(На ста ви ће се)
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ВОЛКСВАГЕН поло,
бензин, 2003, на име
купца. 061/297-51-59.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ пасат кара-
ван, 2000. годиште, ме-
талик сив, опрема све,
одличан. 064/206-55-41.
(214269)

ПРИКОЛИЦА седам то-
на, преса  „пољострој”,
шпартач четвороредни
килдер, 2.9 м. 013/629-
204. (2143269)

СИТРОЕН, половни де-
лови, Панчево. 064/022-
67-13. (214327)

ГРАНДЕ пунто 1.2,
2005. годиште, троје
врата, прешао 100.000
км. 065/449-87-75.
(214362)

ЗАСТАВА 10, 2006. го-
диште, тек регистрован,
може замена за јефти-
нији. Тел. 063/818-75-
44. (214381)

ЈУГО 2002. годиште, ко-
рал ин, атестиран плин,
1.1, ЕФИ. 066/344-657.
(2143879

ПУНТО 2002. годиште,
1.2 кубика, бензинац,
очуван. Тел. 060/013-
87-67. (214420)

ОПЕЛ зафира, 2002. го-
диште, регистрован, у
добром стању, седам се-
дишта, дизел. 063/823-
29-61. (214456)

НИСАН примера, кара-
ван, 1997. годиште, бен-
зинац, управо регистро-
ван. 065/333-55-25.
(214478)

РИО караван, 2002. го-
диште, фабричко стање,
94.756, клима, замена,
1.950. 065/809-11-83.
(214552)

ЗАСТАВА 101, 1991. го-
диште, регистрован
плин до 2019, томос ау-
томатик 3. 064/212-32-
94. (214558)

ГОЛФ 4, 1600 кубика,
бензин, гас, 2000. годи-
ште, регистрован до 20.
јануара 2017, 2.300
евра. 063/247-346.
(214522)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007.
годиште, троје врата,
атестиран плин, вла-
сник. 064/130-36-02.
(214529)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2003/4, купљен у Делти,
петора врата, власник.
064/130-36-02. (214529)

ЗАСТАВА 101 скала 55,
1996, истекла регистра-
ција, у возном стању.
064/130-36-02. (214529)

ОМЕГА 2.0, 1988, плин
атестиран, регистрован
до октобра 2016.
064/197-28-24. (214589)

ФОЛКСВАГЕН поло,
2005. годиште, 1.4 ди-
зел, одлично стање, вре-
ди погледати, 3.200
евра. 066/460-288.
(214649)

ПЕЖО 106, 1996. годи-
ште, одличан, власник,
одјављен. 066/460-288,
цена 680 евра. (214649)

ОПЕЛ вектра 2.0 и,
1989, лимузина, плин,
алу фелне, дуго реги-
строван, власник.
062/286-031. (214656)

СИТРОЕН саксо 1.1,
2002, 3 В, регистрован  до
августа 2016. Велики сер-
вис, одличан, повољно.
065/910-35-35. (214656)

ОТКУП свих врста вози-

ла и катализатора, про-

даја делова. 063/782-82-

69. (213481)

ОТКУП свих врста вози-
ла од 80 до 1.500 евра,
продаја половних дело-
ва. 069/203-00-44,
064/552-31-10.  (213481)

КУПУЈЕМ све врсте пут-
ничких, теретних, ком-
бија, небитно стање, мар-
ка, тип, од 100 до 3.000
евра. 068/423-95-60. 

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
500 евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (214557)

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила до 3.000 евра. Ис-
плата одмах. 065/809-
11-83. (214552)

КУПУЈЕМ возила до
1.000 евра, позив или
СМС. 061/243-48-22.
(214644)

СЕТВОСПРЕМАЧ, 2.9 м,
ИМТ дупло витло.
063/864-12-14, 013/378-
218. (214570)

ЕЛЕВАТОР за кукуруз 9
м, врло мало коришћен,
Долово. Тел. 064/561-
61-14. (214600)

ИЗДАЈЕМ зидану гара-
жу, Котеж 1. 064/209-
86-87. 

ИЗДАЈЕМ гаражу на Ко-
тежу 1. 069/409-83-42.
(214460)

ТВ половни, свих вели-
чина, замрзивач са фио-
кама, усправан. 348-
975, 066/348-975.
214394)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. 

ПРОДАЈЕМ тронедељне
пилиће и луковице кале,
виолета 060/019-75-04.
(СМС)

НА ПРОДАЈУ мушко те-
ле сименталац, старо
два и по месеца.
064/298-93-87. (СМС)

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

ДРВО за ложење, повољ-
но, багрем, буква, цер.
061/320-28-02. (212480)

ПОВОЉНО огревно др-
во, багрем, буква, храст,
3.300 динара. 065/501-
56-51. (213250)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32. (213497)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, услужно пече-
ње на дрва, ражањ.
064/997-79-09. (214045)

ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу. 064/848-84-
22. (213943)

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво, буква, 4.000 дина-
ра, храст, цер и багрем,
3.800. 061/233-28-67.
(213952)

ПОЛИЦЕ за СТР, прода-
јем.  063/803-05-12.
(214334)

ПРОДАЈЕМ леп очуван
регал и гарнитуру за
дневни боравак.
063/160-64-15. (214360)

ПРОДАЈЕМ тросед и
двосед, регал, кауч и две
фотеље. 013/348-721,
063/120-37-75. (214430)

ПРОДАЈЕМ справу за
вежбање гладијатор.
064/444-66-73. (214382)

ПРОДАЈЕМ половну ву-
нену магнетну подлогу,
лечи реуму. Контакт.
063/692-010. (2143749

ПРОДАЈЕМ девет трпе-
заријско-канцелариј-
ских столица, врло ква-
литетне и лепе. 061/110-
98-10, 346-279. (214423)

КРАЉИЦА пећ, 16 стру-
њача за фитнес, две нове
блажујке. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (214447)

ПРЕОСТАЛА огревна
дрва, буква, багрем, цер.
061/624-19-84. (214463)

ТЕЛЕВИЗОР, купљен
нов, сточић мали собни
и лустер. 062/847-13-62.
(214465)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарни-
туру, регале, мост + ре-
гал, гарнитуру мојца,
витрину, комоду, сто +
четири столице, спаваћу
собу комплет, комплет
кухињу, дечја колица,
телевизоре, ел. шпорет,
ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе, те-
пихе, половне ауто-гу-
ме, бицикле, разно.
063/107-78-66. (ф) 

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте. 063/773-45-97,
371-568. (214523)

ПРОДАЈЕМ букова др-
ва, багремове сеченице
са услужним сечењем.
„Топлина”, 063/364-310.
(214566)

ПРОДАЈЕМ врата, кауч
и фотељу на развлаче-
ње. 013/373-202.
(214568)

А Л У М И Н И Ј У М С К А
ограда, алуминијумска
врата половна, АЛ ПВЦ
столарија. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(214564)

ПРОДАЈЕМ шиљеже.

0 6 4 / 3 8 0 - 5 6 - 3 0 .

(214553)

ПРОДАЈЕМ двосед, по-

вољно.  Тел. 332-527.

(214563)

СУДОПЕРА с радним
висећим, микроталасна,
фрижидер, електрични
шпорет, судо-машина,
двосед, регал, комода,
ормани, писаћи сто, те-
писи. Тел. 063/861-82-
66. (214495)

СВИЊСКЕ полутке,
прасићи, јелке за цеђе-
ње пилића. 065/614-74-
40, 633-250. (21412)

РАСАДНИК украсних
четинара, Качарево.
065/820-90-15. (214514)

БРИКЕТ, висококалори-
чан еколошки огрев од
храста и букве, преоста-
ле количине. 061/296-
91-67. (и)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА 

МАШИНЕ 

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ПРОДАЈЕМ кухињске
елементе са судопером,
ел. шпорет, аспиратор.
Тел. 064/255-62-32.
(214586)

ВЕШ-МАШИНА са су-
шењем, канди алиса, 80
евра. Тел. 063/454-005.
(214591)

ВЕШ-МАШИНА, ТА, те-
левизори, кауч, францу-
ски лежај, кухињски
елементи. 064/245-22-
77. (214596)

АЛУМИНИЈУМСКИ бе-
ли прозори (ш х в) 120 х
153 + 20, кутија за ро-
летне – два комада.
064/561-61-14. (214600)

ВЕШ-МАШИНА, шпорет,
ел. машина за сушење,
машина за плочице, коса-
чица, бицикл, тросед, мој-
ца. 061/631-99-26. (и)

ПРОДАЈЕМ нове уљане
радијаторе, судоперу и
телевизоре. 061/143-35-
20. (214614)

МЕСНАТИ прасићи, ја-
гањци, крава са телетом,
Панчево. 064/290-50-
29. ()214614)

ПРОДАЈЕМ регал, кре-
вете, кухињу, ормане,
радни сто, дневне сточи-
ће, француски лежај, ко-
моде, витрине, шанк +
барске столице, столови,
тросед, двосед, угаона,
фотеље, теписи, разно.
064/155-38-13. (214597)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-маши-
ну,ТА пећ 6 кв. 013/346-
790, 064/129-73-60.
(214643)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну горење, 6 кг, одлична
и шпорет електрични,
повољно. 060/180-02-
83. (214575)

ПРОДАЈЕМ салонит
плоче,половне, очуване.
063/773-36-90. (214665)

ПРАСИЋИ, свиње, сла-
ма на продају, Новосе-
љански пут 175-б.
064/303-28-68. (214666)

ЋУРКЕ, уређене, на про-
дају, кућна достава.
065/410-97-34. (214666)

МАСАЖА тантричка, це-
ло тело, релакасациона
– шијацу, антицелулит,
анђеоски реики, Тесла
(за парове попуст).
061/132-11-18. (2146719

КУПУЈЕМ половно: сто-
лице, столове, кухиње,
тепихе, шпорете, фри-
жидере, остало.
066/900-79-04. (214355)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (214505)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
0 6 4 / 2 6 5 - 8 2 - 9 8 .
(2145119

КУПУЈЕМ половне кре-
вете, регале, технику,
комплет покућство у ста-
ну, кући, добро очувано.
063/107-78-66. (ф)

КУПУЈЕМ обојене мета-
ле: гвожђе, шпорете,
веш-машине, замрзива-
че, телевизоре. 061/321-
77-93. (214601)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, веш-машине,
фрижидере, шпорете,
телевизоре. 061/206-26-
24. (214601)

КУПУЈЕМ алуминијум,
бакар, фрижидере, веш-
машине, замрзиваче,
гвожђе, телевизоре.
064/484-13-76. (214601)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзива-
че, телевизоре, долазим.
061/322-04-94. (224601)

ПРОДАЈЕМ нову и ста-
ру кућу на 5.5 ари, Но-
восељански пут 64.
065/325-00-33. (СМС)

ПРОДАЈЕМ плацеве на
Дубокој бари. 064/144-
32-23. (СМС)

ПРОДАЈЕМ грађевин-
ски плац 10 ари, Ново-
сељански пут, повољно.
066/385-289. (213896)

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

ПРОДАЈЕМ  кућу на ста-
рој Миси, два дворишна
стана. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (213252)

НА ПРОДАЈУ кућа за
становање, плац 20 х 40.
064/813-00-21. (213433)

КАЧАРЕВО, кућа на 3.5
ари, 150 м2, спрат, нови-
ја, може замена за стан
у Панчеву, 27.500 евра.
063/719-99-74. (213680)

ЊИВА 33 ара, Скробара,
на самом путу, 3.200 евра.
065/852-71-99. (213907)

КУЋА 100 м2, на плацу
од 6 ари, повољно, Тана-
ска Рајића. 063/215-844.
(213976)

КАРАУЛА, нова заврше-
на монтажна кућа, 60
м2, 6 ари плаца.
069/225-94-76. (214265)

ПЛАЦ 5 ари и воћњак,
22 ара и њива. 062/892-
46-50. (214332)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву. 063/706-50-
05. (214340)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7,5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68. (214434)

ПРОДАЈЕМ 47 ари, Ја-
бучки пут, улаз из друге
дужи. 069/182-28-85.
(214384)

СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ари,д ељива, 70.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(214393)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

ТЕСЛА, 139 м2, 1.5 ар,
нова, 95.000.  (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ко-
тежу 1, добра локација,
или мењам за стан уз до-
говор. 064/320-85-47.
(214416)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, до-
звољена градња.
064/256-35-40. (214125)

ПЛАЦ на Караули, на
продају. 064/264-01-03.
(214441)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, једна нова,
једна стара са великим
воћњаком. Легализова-
но. 013/232-21-30,
063/162-50-00. 

ХИТНО продајем 17,5
ари са викендицом, воћ-
њаком, помоћним
објектима. 320-011, по-
сле 18 сати. (214442)

КУЋА, нова, 200 м2,
68.000 евра. Синђелиће-
ва 19-ц. 063/779-90-89.
(214439)

7. ЈУЛА, лепа трособна
кућа, 129 м2, 3 ара,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

БЛИЗИНА центра, пре-
лепа петособна кућа,
183 м2, 3,7 ари, 77.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (и)

КОТЕЖ МИЛОРАДО-
ВИЋ, прелепа кућа, 270
м2, 3,46 ари, без улага-
ња, 125.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

СТАРЧЕВО, усељива ку-
ћа, двособна, 66 м2, 3,28
ари, 16.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

МИСА, продајем пот-
кровље 100 м2, са свим
прикључцима, власни-
ца. 065/333-55-25.
(214478)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру Панчева на 3 ара пла-
ца, без посредника. Тел.
065/310-02-76. (214477)

СТАРА МИСА, две кући-
це, 90 м2, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(214469)

ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари,
реновирана, 18.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(214469)

НА ПРОДАЈУ њива 58
ари, глогоњски атар,
ближе Црепаји. 064/183-
52-75. (214471)

ПРОДАЈЕМ комфорну
кућу у центру. 066/937-
00-13. (214473)

ПРОДАЈЕМ засад леске
стар четири године, по-
вршине 2,6 хектара.
065/278-24-00. (214475)

ПОВОЉНО, кућа у из-
градњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац
8 ари. Без посредника.
065/811-31-92. (214475)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (214481)

ЗЛАТИБОР, новија кућа
на 3 ара, 42.000, плац 4
ара, 12.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (214488)

БЛИЗУ центра, кућа на
7 ари, 80.000, на 4 ара,
48.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214488)

ДОЛОВО, 75 м2, 16 ари,
19.000; Омољица, 68 м2,
договор, Панчево, повољ-
ни  дворишни станови.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (214488)

РЕЗИДБА воћа, профе-
сионално, дипл. инг. во-
ћарства. Тел. 065/337-
04-09. (214486)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, поправка и лакира-
ње паркета. 064/341-79-
60, 065/341-79-60.
(214479)

КУЋА, Топола, 83 м2, 7
ари, одлична, 27.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(214500)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 200 м2, нова Миса.
063/864-07-06. (214515)

ПРОДАЈЕМ кућу, Алек-
се Шантића 4, Панчево.
063/864-12-14, 013/378-
218. (214570)

КУЋА спратна у Новом
Селу, усељива, 200 м2,
договор. 063/808-40-43.
(214572)

ПРОДАЈЕМ етажу, око
100 м2, близу Новосе-
љанског пута. Могућ-
ност замене за мањи
стан. 066/377-335.
(214582)

КУЋА, нова Миса, три
етаже 6 х 12, 3х 5 ари
плаца. Тел. 064/423-69-
09. (214590)

ПРОДАЈЕМ плац, Пели-
стерска улица, 5,5 ари,
поседује комплетну ин-
фраструктуру. 062/634-
008. (214560)

КУЋА, нова Миса, код
школе „Свети Сава”, ам-
буланта и пошта.
063/824-63-51, 373-154.
(214543)

ПРОДАЈЕМ кућу на од-
личној локацији, трг
Мученика 18. Тел.
064/167-04-77. (214537)

ПЛАЦ, Баваништански
пут, код „Зеленила”, по-
ред пута, 7 ари, 14.000
евра, договор. (470),
„Дива”,, 345-534,
064/246-05-71. 

КУЋА 83 м2, и помоћни
објекат 54, договор.
065/561-01-50. (214544)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу, 31.000
евра, 160 м2. 263-83-40,
064/419-83-29. (214518)

КУЋА, центар, 3 ара,
100 м2, сређена, 49.000
евра. 061/685-88-03.
(214651)

ДВА ПЛАЦА на Новосе-
љанском путу, 13 ари
сваки, 13.000 и 7.000
евра. 061/685-88-03.
(214651)

ДЕО куће, почетак Стре-
лишта + анекс који мо-
же и одвојено, замена.
064/952-19-80. (214552)

ПРОДАЈЕМ три ланца
земље код црепајачког
канала, може договор,
могу појединачно.
066/807-08-83. (214620)

ПРОДАЈЕМ ланац зе-
мље у Лапу, трећа дуж
од Надела. 064/113-47-
76. (214630)

ПРОДАЈЕМ викендицу
и 18 ари плаца. 063/865-
80-06. (214592)

ПРОДАЈЕМ воћњак-ба-
шту крај Надела, 28 ари.
063/771-18-49. (214599)

СТАН, I спрат, 44 м2, цен-
тар Тесле, поред пијаце,
АЛУ столарија. 064/423-
31-43, 231-95-50. (214615)

БАНАТСКО НОВО СЕ-
ЛО, кућа 100 м2, 16 ари,
хитно, 11.000. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(214616)

ЦЕНТАР, 100 м2, 4 ара,
48.000, 70 м2, 5 ари,
55.000.  „Гоца”, 063/899-
77-00. (214616)

ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације. „Гоца”,
0 6 3 / 8 9 9 - 7 7 - 0 0 .
(214616)

ПРОДАЈЕМ кућу у из-
градњи, 200 м2, Банат-
ско Ново Село, 25.000.
0 6 3 / 1 9 3 - 6 3 - 5 9 .
(214661)
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КУПОПРОДАЈА 

ПОТРАЖЊА 

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА 

ПОНУДА 

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА

ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а

на добро познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО

ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету

и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ

НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ

ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати

искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или

потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с

горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању

или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити

стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.



У МРАМОРКУ, плац 800
м2, са објектом 40 м2,
струја, вода, 7.000.
0 6 4 / 0 0 7 - 6 6 - 0 9 .
(2146619)

КУДЕЉАРАЦ, 70 + 29
м2,  5 ари, усељиве,
25.000, шири центар,
две јединице, усељиве,
50.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)

ПЕСАК, кућа, имање,
лешници у роду, лукс,
вреди погледати. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (214320)

ВРШАЦ, камена кућа
пореде Хотела „Брег”, 6
ари, канализација, гас,
повољно. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. 

МЕЊАМ двособан дво-
ришни, 60 квадрата, Ко-
теж 1, за једнособан или
гарсоњеру у згради, без
доплате. Власник. Зови-
те! Тел. 013/311-406 или
064/438-43-47. (СМС)

ПРОДАЈЕМ стан двори-
шни, шири центар, све
ново, хитно. 14.600.
065/551-17-22. (СМС)

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

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
+ 17 пословног просто-
ра, центар, 35.000.
064/186-50-87. (213482)

СТАН 54 м2, Котеж 1,
ЦГ, IV спрат. 063/159-
99-62. (213568)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан за мањи,
повољно. 013/602-206,
064/189-97-19. (213534)

СТАН у центру, двосо-
бан, 55 м2, ЕГ, II спрат.
Тел. 064/528-32-10.
(213868)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, 84 м2, на VI спрату.
065/398-98-99. (213965)

ДВОСОБАН стан, 52 + 6,
Стрелиште, ЦГ, II спрат.
062/863-44-99. (213995)

ШИРИ центар, тросо-
бан, 68 м2, I спрат, ТА,
терасе, гаража, 32.000.
060/760-04-32. (213998)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, II,
ЦГ, реновиран, усељив.
315-395, 063/851-03-23.
(214147)

НОВ стан, 65 м2 и гара-
жа 14 м2, Ул. Таковска.
063/342-220. (214047)

КОТЕЖ 1, 56, адаптиран
у трособан, II, ПВЦ, ЦГ,
укњижен. Тел. 064/813-
04-46. (214054)

ТРОСОБАН, 80 м2, ЦГ,
IV спрат, одличан, вла-
сник, 35.000, хитно.
064/323-91-93. (214225)

КОТЕЖ 1, 50 м2, ЦГ, I
спрат, реновиран, вла-
сник, 32.000, хитно.
064/323-91-93. (214225)

ПРОДАЈЕМ стан у згра-
ди, 60 м2, трособан,
26.000 евра. 061/670-97-
96. (214224)

СТАН, 53 м2, на Стрели-
шту, VII спрат, цена
23.000 евра. 063/868-02-
06. (214356)

КОД Болнице продајем
три мање гарсоњере,
18.000 евра. 062/361-
676. (214359)

ТЕСЛА, трособан, 78 м2,
први спрат, ретко у по-
нуди, 49.000. Власник.
063/235-175. (214369)

РАЖАНА, стан на про-
дају, може свака опција,
8.000 евра. Тел.
063/818-75-44. (214381)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
ЦГ, две терасе, IV,
33.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (214393)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 м2, ЦГ, III, 25.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(214393)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
ЦГ,  ВПР, 29.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, ЦГ, IV, тераса. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

ТЕСЛА, гарсоњера, ВПР,
ЦГ, 24 м2, 20.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

ТЕСЛА, двособан, I, TA,
54 м2, 28.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

ЦЕНТАР, двособан, II,
60 м2, 38.000. (188),
„UnaDalli”, 064&255-87-
50. (214406)

КОТЕЖ 2, двособан, 64
м2, ЦГ, 31.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (214406)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214406)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 35 м2, 15.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (214406)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
I, ЦГ, 33.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (214406)

ЈЕДНОСОБАН, Стрели-
ште, Марина Држића
7/10, 35 + 5, I, TA,
16.000. 066/952-42-19.
(214440)

ЦЕНТАР, двоипособни,
63 м2, V, 43.000; 61 м2,
41.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ПРЕЛЕП салонски, дво-
ришни, 81 м2, трособан,
засебни део дворишта,
33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ДВОСОБАН стан на
Стрелишту, ЦГ, II спрат,
две терасе, укњижен,
власник. 063/429-192.
(214466)

ТЕСЛА, дв особан, II, 50
м2, ТА, 25.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(214469)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, 24.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (214469)

СОДАРА, двособан, 51
м2, V, TA, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(214469)

СОДАРА, одличан двои-
пособан, 67 м2, V,
33.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (214469)

КОТЕЖ 2, једнособан,
39 м2, V, 19.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(214469)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(214469)

ДВОРИШНИ, строги
центар, гарсоњера, 15
м2, 10.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(214469)

МИСА, Конструкторова
зграда, 46 м2, једнособан,
I, 26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (214469)

ПРОДАЈЕМ ексклузи-
ван стан, близу центра,
екстра повољно, због се-
лидбе. 066/937-00-13. 

КОТЕЖ 2, двособни, 50
м2, 31.500; 65 м2, 35.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (214476)

ТЕСЛА, двособни, 57 м2,
30.000; 43 м2, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (214476)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, од-
личан, намештен, 27.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (214476)

ЗЕЛЕНГОРА, ВП, 52 м2,
27.000; Котеж, 26 м2, I,
17.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214488)

СТАРА ПОШТА, 55 м2 +
6 м2, I, 42.500. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (214488)

КОТЕЖ 2, прелеп, 61 м2,
38.000; Содара, ВП, 64
м2, 35.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214488)

СВЕТОЗАРА МИЛЕТИ-
ЋА, 40 м2, I, 25.000, до-
говор. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214488)

ТЕСЛА, ВП, сређен, 54
м2, 35.000; двособан, IV,
24.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214488)

СОДАРА, 83 м2, III,
45.000, 83 м2, 42.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(214488)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
ВПР, ЕГ, 44 м2, 23.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(214503)

МАРГИТА, нов двоипо-
собан,  ВПР, I, гас, 54 м2,
38.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (214503)

КОТЕЖ 2, четворособан,
80 м2, ЦГ, VII, 48.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(214503)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, V, лифт, 32 м2, ЦГ,
19.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (214503)

ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 37.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
0 6 3 / 8 0 0 - 4 4 - 3 0 .
(214503)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
II, 72 м2, 43.000. (320),
„Премиер”,  063/800-44-
30. (214503)

КОТЕЖ 2, двособан, 59
м2, VI, 29.000; Ц. Лазара,
35, улично, 11.000.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (214500)

ТЕСЛА, једнособан, 28,
17.000; двособан, 54, I,
27.000, Стрелиште, 46,
ВП, 22.000. (338), „Јан-
ковић”, 348-025.
(214500)

СТРЕЛИШТЕ,  двосо-
бан, 58 м2, VII, ЦГ,
22.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(214500)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, I, ЦГ, сређен, 32.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (214500)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
61 м2, IV, ЦГ, лифт,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(214500)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2, III, ЦГ,
21.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(214500)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, ЦГ, лифт, 26.500.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(214500)

ВОЈЛОВИЦА, двособан,
51 м2, ТА, 18.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (214500)

НОВОГРАДЊА, стан од
45 м2, 30.000 евра, са
ПДВ-ом. 062/443-367.
(214588)

ПРОДАЈЕМ поткровље
од  38 м2, у насељу Мла-
дост. Информације на
013/373-608. (214550)

ТРОИПОСОБАН, I
спрат, квалитетно рено-
виран, оба нова купати-
ла, столарија, паркети,
усељив одмах. 345-534,
064/246-05-71. (и)

ТРОСОБАН, Содара, 62
м2, сређен, 38.000 евра,
замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
квалитетно, реновиран,
ПВЦ, ново купатило, по-
дови, плакари, кухиња,
25.000. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
38 + 4 м2, тераса, ЦГ.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, две терасе, одмах
усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
ЦГ, одмах усељив, 68 +
8. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

СТАН, Тамиш капија, 68
м2, укњижен, поглед
према реци, двособан.
062/272-510. (214525)

ВЕЛИКИ избор станова,
све локације, разних
структура. „Гоца”,
063/899-77-00. 214616)

СТРОГИ центар, 57 м2,
IV, ЦГ, лифт, 45.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(214598)

ТЕСЛА, мањи двособан,
47 м2, III, TA, 23.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(214598)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
м2, IV ЦГ, 31.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (214598)

КОТЕЖ 1, двособан, 53
м2, IV, ЦГ, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
0 6 4 / 2 3 4 - 3 6 - 0 1 .
(214598)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56 м2, I, ЦГ, 28.000.
336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (214598)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, 41.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(214598)

МИСА, једнособан, 35
м2, I, TA, 18.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (214598)

СТАН на Стрелишту, 60
м2, ЦГ, II спрат, ренови-
ран. 062/646-066.
(214595)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 44
м2, поткровље, комплет-
но сређен, 22.000 евра.
0 6 1 / 6 8 5 - 8 8 - 0 3 .
(2146519

ПРОДАЈЕМ трособан
стан на Котежу 2, III
спрат. Тел. 062/280-087.
(214633)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
Ослобођења, може неза-
вршена кућа. 064/218-
15-72. (214646)

ПРОДАЈЕМ стан 40 м2,
нова Миса, реновиран,
17.500 евра. 064/668-97-
77. (214672)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, при-
земље, усељив, укњижен,
15.000 евра. 065/237-10-
09. (214655)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
двособан стан, 60 м2,
адаптабилан у двоипо-
собан, 29.500 евра. Мо-
гућ договор. 064/242-
11-28. (214660)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан, 86 м2, лифт,
градско грејање.
064/267-71-74. 

ЈАБУЧКИ, пословно-
стамбено, 600 м2, 8.40,
струја, вода, плин,
35.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)

ДВОРИШНИ до улице,
30 м2, само 13.000; Са-
мачки, I,18, 13.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (214320)

ТЕСЛА, I, 46, тераса,
лукс, договор, ВП, 41,
24.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)

ЈЕДНОСОБАН, Марита,
ПР, двориште, нов,
18.500; Котеж, I, 35,
15.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)

ДВОСОБАН, Котеж 1,
IV, 53, 28.000; Стрели-
ште,  VII, 52, 23.000,
хитно.(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)

ДВОИПОСОБАН, Мар-
гита, нов, ПР, тераса, 64,
40.000; Стрелиште, III,
71, 35.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(214320)

КУПУЈЕМ стан на Тесли,
ниже спратности, без цен-
тралног грејања. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (214393)

КУПУЈЕМО трособан,
четворособан стан, цен-
тар, Карађорђева. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (214503)

КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
064/218-15-72. (214646)

ИЗДАЈЕМ стан, 47 м2,
Котеж 2, ЦГ, клима, на-
мештен. 062/271-124.
(СМС)
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ИЗДАЈЕМ породици
двособан ненамештен
стан на Тесли, ЦГ.
064/175-63-14. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
ноипособан стан, центар,
ЦГ, телефон, кабловска,
интерфон, клима.
060/024-97-47. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру. 063/313-005.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ кућу. Тел.
616-024, (2123522)

ГАРСОЊЕРА, намеште-
на, ТА грејање, код Сто-
матолошког факултета.
064/386-55-96. (213674)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, лепо сређен, Ки-
киндска, Котеж 2, ин-
тернет. 063/265-314.
(213973)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, ЦГ, интер-
нет, кабловска. 065/451-
29-15, Стефан. (214094)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен, ЦГ, Котеж 2, у ку-
ћи, сопствени улаз.
063/329-309. (214339)

ЦЕНТАР, једноипособан
намештен стан, двори-
шни, кабловска, интер-
нет, ТА пећ. 064/313-89-
72. (214341)

ИЗДАЈЕМ собе за рад-
нике, самце. 064/305-
73-01. (214349)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, леп, велики, нова
Миса. 013/373-027,
062/161-48-74. (214354)

КОД БОЛНИЦЕ издајем
намештену гарсоњеру,м
самцу, 70 евра. 065/353-
07-57. (214359)

ИЗДАЈЕМ два комфор-
на једнособна намеште-
на, дворишна, стана.
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (214365)

НАМЕШТЕН стан, изда-
јем, кабловска, интер-
нет, грејање, близу цен-
тра. 060/555-85-62.
(214364)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, код Црне мачке.,
064/192-18-14. (214425)

ИЗДАЈЕМ собу, звати по-
сле 17 сати. 063/152-48-
36. (214392)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-
штен једнособан стан, 80
евра, Максима горког
96. 060/517-82-53.
(214396)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен комфоран
стан, Тесла, клима, ЦГ.
Тел. 069/507-08-88,
0 6 6 / 5 2 0 - 2 5 - 6 5 .
(2144019

ДВОСОБАН намештен
стан у кући, сређен, Ца-
ра Душана 15, ТА/крека,
wi/fi. 064/152-49-17.
(214405)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу са купатилом,у
центру. 063/761-03-56.
(214444)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 м2, може празан или
намештен. 065/665-75-
10. (214435)

ЦЕНТАР, дворишна
зграда, 70 м2, у добром
стању, повољна за по-
словни простор.
062/192-55-94. (214455)

ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан.
063/319-705. (214450)

ЈЕДНОСОБАН намештен
дворишни стан, на дуже,
код Турске главе. 331-958,
066/331-958. (214468)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
згради на Котежу 1, на
дуже време. 063/717-12-
79. (214564)

СТАН 40 м2, ЦГ, интер-
нет, телефон, клима, но-
во. Тел. 013/313-576,
0 6 2 / 9 6 5 - 9 5 - 0 7 .
(2145149

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Ул. Жарка Зрења-
нина 18. 063/195-93-94.
(214516)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
Тимочка 32. Тел. 371-
635, 064/297-81-68,
064/993-71-74. (214604)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ВП, цен-
трално,Котеж 2.
062/963-62-04. (214607)

ИЗДАЈЕМ кућу на спрат,
Книћанинова, на више
месеци, може теренци-
ма. 065/634-38-51,
013/401-523. (214610)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
064/217-51-89. (214588)

СОДАРА, стан за издава-
ње. 064/925-98-14.
(214587)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, шири центар, гре-
јање гратис. Тел.
060/340-70-60. (214551)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, комплет наме-
штен,Тесла, близина
„Авива”. 062/600-365,
064/482-18-14. (214555)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА
13, дворишни наме-
штен, центар, 46 м2, ТА.
0 6 4 / 1 7 2 - 5 2 - 5 1 .
(2145669)

ДВОСОБАН стан, са гре-
јањем, Котеж 1, високо
приземље. 064/073-07-
20, 013/319-283.
(214532)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
060/333-27-42. (214536)

ИЗНАЈМИО бих викен-
дицу или воћњак у за-
куп. 013/347-109.
(214525)

СТАН, центар, наме-
штен, клима, грејање,
може на дужи рок.
063/776-16-77. (214527)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Краљевића Мар-
к а . Т е л -
. 065/831-56-38.
(214528)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
у кући или део стана.
064/130-36-02. (214529)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, В. Жестића 31.
Тел. 064/565-41-96.
(214545)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан у Улици Лазара и
Марије Драгичевића.
064/042-48-36. (214542)

ИЗДАЈЕМ нов наме-
штен једноипособан
стан у центру. 065/418-
15-44. (214653)

ИЗДАЈЕ се стан, Котеж
2, намештен. 062/835-
10-03. (214647)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан, Дунав-
ска, Содара, на дуже.
013/362-094, 060/144-
85-80. (214645)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан на Стрелишту.
060/030-11-62. (214619)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, ТА, код Хо-
тела „Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (214624)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан.
066/209-400. (214631)

БЕСПЛАТНО собу, ку-
хињу, купатило издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (214635)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, I спрат, 38 м2, гас,
150 евра, Иве Курјачког
70-в. 064/149-99-73.
(214629)

НАМЕШТЕНА соба,
употреба кухиње, купа-
тила, Тесла, женској
особи, повољно.
061/132-11-18. (214676)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у кући, ТА, каблов-
ска, Стрелиште.
064/503-75-57.(214658)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен двособан стан
на Содари. 063/820-90-
71. (214659)

НАМЕШТЕН једносо-
бан, централно, клима,
кабловска, шири цен-
тар, паркинг. Без депо-
зита. 063/809-34-18.
(214664)

ИЗДАЈЕМ леп локал,
Тржни центар „Трубач”,
први спрат, 22 м2, на ду-
же. 064/370-79-47.
(212620)

П О С Л О В Н О - М А Г А -
ЦИНСКА зграда, на про-
дају 500 м2, комплетно
опремљена, повољно.
062/105-20-12. (214041)
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ИЗДАЈЕМ локал 15 м2,
преко пута Диспанзера.
064/231-07-33. (213925)

ИЗДАЈЕМ локал, Ул.
Светог Саве 67, била
апотека, централно, ин-
тернет. 064/668-87-38.
(214399)

ЛОКАЛ на Зеленој пија-
ци продајем. 064/116-
38-83. (214487)

ИЗДАЈЕМ локал 76 м2,
на прометном путу, за
све делатности, шлепер-
ски прилаз, на углу, но-
ва градња, улаз са две
стране. 064/026-90-54.
(214380)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 120 м2, Мите
Топаловића 10 (код Со-
цијалног). 063/278-151.
(214413)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2, у
близини центра.
061/320-20-99. (214617)

ИЗДАЈЕМ локал, 65 м2,

центар, за школе, креа-

тивне радионице, може

изнајмљивање по дану.

0 6 3 / 8 4 6 - 3 7 - 2 9 .

(214438)

ЕСКТРА локација, уну-

тар Зелене пијаце, 25 м2,

15.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (и)

ПРОДАЈЕМ локал, Пан-

чево, Зелена пијаца.

Тел. 013/684-596,

063/824-48-59. (214507)

ИЗДАЈЕМ локал 38 м2,
може проширење, два
спојена, код пијаце.
060/351-03-56. (214495)

ИЗДАЈЕМ локал између
Очне болнице , погодан
за апотеке, оптичарске
радње и сл. Контакт.
061/130-08-43, 063/881-
20-15. (214494)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
Жарка Зрењанина.
063/771-30-31. (214605)

ИЗДАЈЕМ локал 9 м2, на
пијаци, 50 евра.
069/129-72-71. (214648)

ИЗДАЈЕМ локал у Омо-
љици, 63 м2, два тоалета,
близу центра. 060/691-
61-16. (214625)

ИЗДАЈЕМ локал, Њего-
шева, радионица Кара-
ђорђева. 064/994-13-16.
(214642)

ИЗДАЈЕМ локал 20 и 30
м2, Милоша Обреновића
9, близу „Авив парка”.
065/461-11-46. (214567)

ИЗДАЈЕМ канцеларију
25 м2, центар, Р. Путни-
ка 2-а, 80 евра. 063/341-
871. (214571)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
близу школе и Дома здра-
вља, повољно. 064/455-
69-50. (214574)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, близу Аутобуске.
064/488-38-39. (214577)

ИЗДАЈЕМ локале, 70,
36, 28 м2 у пешачкој зо-
ни. Тел. 063/751-07-79.
(214578

ПРОДАЈЕМ и издајем
локал на Зеленој пијаци.
Повољно. 064/942-89-
29. (214673)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
53 м2, са два улаза, пого-
дан за пекару, апотеку,
пет-шоп. 064/907-12-15. 

ПОТРЕБАН вулканизер,
може подучавање за рад
у вулканизерској радњи
„Рео-Нео”. 065/525-41-
45. (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице на
индустријским шива-
ћим машинама, са иску-
ством. 063/606-503.
(213794)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребне рад-
нице у кухињи и рошти-
љу. 063/834-88-10.
(214082)

ПОТРЕБАН тапетар за
намештај. Панчево.
060600-14-52. 

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и за
роштиљем. 063/897-55-
04. (214082)

ПОТРЕБНЕ жене и де-
војке за рад у кол цен-
тру. Звати радним да-
ном од 10 до 16 сати.
064/645-30-95. (714331)

ХИТНО потребни рад-
ници за рад на инду-
стријским шиваћим ма-
шинама – ендлерица и
ибердек. 062/839-94-97. 

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици,
са искуством. 064/127-
57-01. (214408)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. 060/719-
25-59. (214517)

ПОТРЕБАН вулканизер
са искуством, за само-
сталан рад у АП „Фе-
никс”. 063/429-192.
(214466)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требни пица-мајстори и
раднице на палачинка-
ри. 062/339-279.
(214632)

ПОТРЕБАН кувар са ис-
куством. 064/149-99-73.
(614629)

ПОТРЕБНА млађа особа
за рад у фото-радњи и
на терену. Звати од 14
сати на 310-210.
(214611)
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РЕСТОРАНУ у Панчеву
потребан конобар и пи-
ца-мајстор. 060/734-36-
37. (214618)

ПОТРЕБНА жена за рад
на индустријским шива-
ћим машинама.
060/185-85-38. (214554)

КАФЕ „Фламинго” тра-
жи девојку за рад , са ис-
куством, слободни дани.
069/364-10-04. (214556)

ПОТРЕБАН мајстор за
рад у пекари. Звати од
17 до 21 сат. 069/379-
02-20. (215650)

А У Т О - П Е Р И О Н И Ц И
„Антика” потребни рад-
ници са искуством, доћи
лично. Стевана Шу-
пљикца 77. (214534)

ПОТРЕБНА кућна по-
моћница за помоћ ста-
ријој жени, дневно по
сат времена, месечно
плаћање. Назвати од 14
до 16 сати. 062/173-86-
93. (214521)

ПРОДАВНИЦИ воћа и
поврћа потребна радни-
ца са искуством.
063/755-35-20. 

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (213106)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове, га-
ранција. 060/691-01-13. 

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством, по-
ставља све врсте плочи-
ца, квалитетно, повољно.
061/249-29-90. (213799)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-
ње, бетонирање, ренови-
рање кровова, демит фа-
саде, кречење. 063/865-
80-49. (213932)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
обрада, шпалетни, фар-
бање столарије, постав-
ка ламината. Повољно.
065/681-07-57. (213936)

КОМБИ превоз робе,
ствари, повишен, проду-
жен, повољно. Зоран.
060/024-58-31, 066/938-
72-72. (214081)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (214021)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (213976)

В О Д О И Н С Т А Л А Е Р ,
уградња, одржавање, во-
де, канализације, каби-
на, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76.
((213992)

КОМБИ превоз робе у
земљи и иностранству.
Професионални превоз.
064/332-80-99. (214327)

ЗДРАВСТВЕНИ негова-
тељ пружа услуге неге,
купања, тепарије. Нико-
ла, 064/311-93-49.
(214333)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, педантно,
ефикасно, молер тражи
посао. 233-38-64,
063/738-58-02. (214342)

ЧАСОВИ основцима од I
– IV разреда. 064/033-
38-83. (214352)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (214426)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, могућност ме-
сечног плаћања, профе-
сор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336,
061/603-94-94. (214428)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством, ква-
литетно, педантно, по-
вољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (214432)

ОБАРАЊЕ стабла, коше-
ње, вађење пањева, чи-
шћење терена, утовари
шута, итд. 060/035-47-40. 

АЛ ПВЦ столарија,
омарници, ролетне, ве-
нецијанери, уграђујем,
поправљам, штеловање.
064/181-25-00. 

(214433)

РАДИМО све физичке
послове, рушења кућа,
кровова, бетонирања,
одношење непотребних
ствари, утовари, обара-
ње дрвећа. 064/122-69-
78. ()214370)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ке, израде инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила и ТА. 062/271-
661, 061/132-85-43.
(214401)

ПРОФЕСИОНАЛНА не-
говатељица негује старе,
болесне, непокретне, по-
уздано, супер повољно.
060/366-63-69. (214383)

СЕРВИС ПВЦ и АЛ сто-
ларије: уградња,акција,
роло-комарника, вене-
цијанера, фиксни ко-
марници, ролетне, тра-
касте завесе. 060/545-
34-04. (2143909

МОЛЕРАЈ, фасаде, сто-
ларија, гипс, обраде око
прозора. Плаћање на ра-
те. 063/893-39-94.
(214389)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, са иску-
ством, тражи посао.
0 6 4 / 1 2 0 - 7 7 - 6 4 .
(214368)

ПРЕВОЗ робе, селидбе,
демонтажа и монтажа
намештаја. 069/326-10-
71. (214421)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, оправка
и израда металних кон-
струкција: ограда, капи-
ја, гелендера, степени-
шта, гаража, варење
прозора. 061/204-83-36.
(214404)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (214472)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, повољно, одмах.
377-930, 064/586-85-39.
(214511)

СВЕ врсте физичких по-
слова: утовар/истовар
робе, селидбе, сечење,
цепање дрва, копање,
одвоз шута и старог не-
потребног намештаја.
Чишћење подрума, та-
вана и шупа и сви слич-
ни послови. Дејан,
065/440-97-00, 061/626-
14-50, 341-571.
(214492)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем
или камионом, селидбе
са монтажом и демон-
тажом намештаја. Де-
јан, 061/626-14-50,
0 6 5 / 4 4 0 - 9 7 - 0 0 .
(2144929

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (214492)

ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, радимо све по-
слове. 061/321-77-93.
(2146019)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством,
уградња свих врста под-
них и зидних плочица.
064/128-38-49. (214602)

ПОПРАВКА кровова,
намештаја и свих врста
лежајева. 064/866-25-
76, 060/027-65-31.
(214613)

ПРОФЕСОР, часови фи-
зике и математике,
спремам за пријемни.
064/455-69-50. (214574)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Сло-
бодан. 063/865-80-74.
(214582)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефтино,
21 година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (214584)

ПРОГРАМИРАЊЕ и по-
стављање дигиталних
рисивера и телевизора.
Тел. 064/167-04-77.
(214537)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (214538)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, фрези-
рање баште, вађење па-
њева, чишћење олука,
крчење, кошење.
064/196-17-32. (214547)

РЕНОВИРАЊЕ станова,
кућа, уградња керамике,
молерај, гипсари, водо-
вод. Квалитетно, повољ-
но. 064/202-22-16.
(214546)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, тепиха, душе-
ка, унутрашњости ауто-
мобила. Наташа, 361-
474, 060/361-47-41.
(214650)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, поуздано, повољно.
063/318-780. (214626)

ДИПЛОМИРАНА физи-
отерапеуткиња ради ма-
саже: релакс, парцијал-
ну, спотрску, антицелу-
лит, повољно. Само за
жене. Долазим на адре-
су, само Панчево.
065/529-61-16. (214628)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камиони-
ма 3, 5 и 7 т, с радницима
или без њих, у свим прав-
цима, плаћање могуће
чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom-
boncicb@gmail .com-
, www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјални попу-
сти, бесплатан долазак и
процена посла од 0 до 24
сата, за вас радимо и неде-
љом. Изаберите најбоље.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -

, www.selidbepancevo-bo-
ris.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 безбедност
вашег намештаја, мо-
гућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700 ди-
нара, с пик-апом, ком-
бијима, камионима,
екипа радника, монти-
рање, демонтирање, па-
ковање ствари, кутије за
паковање, фолија за за-
штиту намештаја, сели-
те 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)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с материја-
лом или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (214059)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама, га-
ранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18.

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама. Може
преко рачуна. „Acqua”,
062/532-346. (213258)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево - даље, це-
на договор. 063/193-22-
29, 013/366-843. (213125)

ПОВОЉНО, превоз ро-
бе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (214229)

СЕРВИС телевизора,
мобилних телефона, ра-
зних електро-уређаја,
електричар, ауто-елек-
тричар. Дејан, 063/800-
01-96. (214350)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних, по-
правка телефона, ра-
зних електро-уређаја,
електричар. 063/800-01-
96. (214350)

РОЈАЛ МГ, уградња, по-
правка: ролетне, венеци-
јанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра за-
весе, хармо-врата, туш-
кабине, комарници, тен-
де, роло-заштитна врата.
Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (214377)

ВОДОИНСТАЛАТЕР „Јо-
вичин и синови”, одгуше-
ње купатила, канализа-
ције, адаптације старих и
нових купатила, батери-
је, вентиле, све за воду,
пензионерима екстра по-
пуст. 0-24 сата, долазхи-
мо одмах. Имамо зидара.
348-139, 064/493-44-63,

061/317-26-33, 062/702-
07-43. (214379)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
„Саша”. (214451)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења, судопере, ку-
патила, адаптације, за-
мене, поправке, одмах.
331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (214449)

ПРЕВОЗ грађевинског ма-
теријала и шута камионом
до 10 тона, најповољније у
граду. 333-311. (214621)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водовод-
не адаптације, замена
вирбли, вентила, бате-
рије и санитарије. Све за
воду. Пензионерима
екстра попуст, од 0-24
сата, долазим одмах.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(214481)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа
радника, одвозимо не-
потребан намештај.
063/731-77-67, 064/280-
30-16, 013/236-77-34.
Владимир. (214491)

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

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-
78-66. (ф)

ЗИДАМО, малтерише-
мо, радимо кровне адап-
тације станова, фасаде.
064/206-50-91. (214530)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
шпорете, бојлере, по-
прављамо квалиетно с
гаранцијом. „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (214609)

ЕЛЕКТРО-СЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-ма-
шине, фрижидере, бој-
лере, шпорете, пећи,
електроинсталације.
060/180-02-83. (214175)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани, фасадерски ра-
дови, постављање лами-
ната, керамике, прове-
рите.  062/816-66-78.
(214664)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом пловидбену дозволу
бр. 342-17-26201/09 из-
дату од Капетаније Пан-
чево на име Борисав Па-
вић. (214345)

МОМАК,  39 година,
оштећеног вида, па-
жљив, комуникативан,
жели да упозна лепо
васпитану девојку, мла-
ђу од себе, ради друже-
ња и брака. Тел.
063/359-686, 011/219-
45-46. (и)

НЕМАЧКИ пензионер
(7. 6. 1947), тражи уса-
мљену жену, без обаве-
за, до 60 година.
013/236-72-95, 064/501-
91-05. 

ТРАЖИМ жену до 55 го-
дина за помоћ у кући,
чишћење, прање, уз бес-
платно становање.
064/437-63-59. (214580)

ПЕНЗИОНЕР, 65 годи-
на, здрав и способан,
живим у кући, ситуи-
ран, возим ауто, тражим
жену ради брака, друже-
ња, без обавеза  према
деци и унуцима. 251-93-
66, 065/684-34-07.
(214634)
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ДОО “ПАВЛЕ” ПАНЧЕВО, Стевана Шупљикца бр. 16

013/310-934; 313-111, E-mail: office@pavle.rs

m.jovicevic@pavle.rs

о б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
За пријем у радни однос:

1. МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР – 2 извршиоца – до

35 година старости

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР  – 2 извршиоца – до 35 го-

дина старости

Заинтересовани кандидати могу доставити свој

CV  на e-mail или поштом на адресу: ДОО “Павле”

Панчево, Стевана Шупљикца бр. 16, у року од 8 дана

од дана објављивања огласа. 

ALMEX d.o.o. расписује 

КОНКУРС
за следеће радно место:

Возач теретног возила

Потребне квалификације:

• Минимум 3 године радног искуства у домаћем

транспорту

• Обавезан лекарски преглед

• Поседовање возачке дозволе Ц и Е категорије

Биографије достављати на адресу: Јабучки пут 82,

Панчево или на email: zaposlenje@almex.rs

Конкурс је отворен до 02.03.2016. 

РАЗНО

300-830 ВВААЖЖННОО

ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА

ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

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

ЛИЦА.

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

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ

ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ,

КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ

СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ

ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати
искључиво на благајни „Панчевца” будући да
је уз текст огласа неопходно приложити
доказ о власништву или потписати
одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није
у складу с горенаведеним правилима, као и
са Законом о оглашавању или са
уређивачком политиком „Панчевца”, може
бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.
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ПОНЕДЕЉАК 

И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике

наших услуга да на цене

огласа и читуља 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

Последњи поздрав ујаку и тетки

МИЛАНУ              АГНИЦИ 

ВЕНЧЕВИЋУ         ВОЈВОДИЋ
ЉУПЧЕ с породицом

(19/214373)

Последњи поздрав драгом деда ујаку 

МИЛАНУ ВЕНЧЕВИЋУ

од породице ВОЈВОДИЋ

(20/214373)

Последњи поздрав нашем најдражем супругу, оцу и деди

МИЛАНУ ВЕНЧЕВИЋУ
1933–2016.

од његове супруге ДОБРИЛЕ, сина ЖЕЉКА, снаје КСЕНИЈЕ 

и унуке МИЛИЦЕ.

Анђели нека те чувају!

(66/214475)

Последњи поздрав нашој драгој

АГНИЦИ ВОЈВОДИЋ

од БОБЕ, ЖЕЉКА, КСЕНИЈЕ и МИЛИЦЕ
(67/214475)

Тужна срца јављамо свим рођацима и по-

знаницима да је у 88. години преминула

наша драга

АГНИЦА ВОЈВОДИЋ

Супруг БОЖО, унуке БОЈАНА 

и БРАНИСЛАВА с породицама

(68/214482)

Последњи поздрав во-

љеној стрини

АГНИЦИ ДАЦИ

ВОЈВОДИЋ

од ДРАГАНА, МИЛАНА

и ДРАГИЊЕ 

с породицама

(89/214533)

Последњи поздрав

РАДОВАНУ ТРАЈКОВИЋУ
1948–2016.

Никада нећемо заборавити све оно чему си нас научио и колико си ср-

це имао.

У нашим срцима вечно ћеш живети.

Твоја деца: ДЕЈАН и МАРИЈА, снаја МИРЈАНА, 

унуци НИКОЛА и ЛУКА
(113/214637)

Последњи поздрав

РАДОВАНУ ТРАЈКОВИЋУ

од ГРАНЕТА с породицом

(114/214638)

Последњи поздрав

РАДОВАНУ ТРАЈКОВИЋУ

Породица АВРАМОВИЋ

(115/214639)

Опраштамо се од нашег пријатеља

РАДОВАНА ТРАЈКОВИЋА

Била је част имати те за пријатеља. Заувек у на-

шим срцима.

ЛЕЛА, ЗОРАН, ФИЛИП, ЕМА, УНА, 

НАДА и ТАЊА
(120/214663)

Последњи поздрав

ЛАЗАРУ 

ЛАЗАРОВУ

од комшија 

у Кикиндској 7

(121/214667)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 16. фе-

бруара 2016. у 85. години, преминула наша драга

МИЛИЦА БАКАЈИЋ
1931–2016.

Испраћај на кремацију обављен је 18. фебруара
2016, у 10.30, у Капели на Старом православном
гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг СВЕТОЗАР ТОЗА 
АЛМАЖАН, ДАРКО, као и остала родбина 

и пријатељи
(106/214403)

БУДИМИР ЋУРЧИЋ
20. фебруара навршавају се три године од смрти на-

шег вољеног супруга и оца.

Најмилији

(80/214508)

17. фебруара 2016. напустила нас је наша

драга

ДАНИЦА ЈОВАНОВ
1920–2016.

Хвала на свој подршци, чуваћемо те од за-

борава.

Ћерка ЗЛАТИНКА, син МИЛИВОЈ, снаја

ДРАГОСЛАВА, унуке МИЛИЦА и ЈОВАНА

(125/4649)
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После дуге и тешке болести, 9. фебруара преми-

нула је

ЉУБИЦА ЧОЛИЋ
рођ. Михаљчић

1954–2016.
Тужна је истина да те више нема међу нама.
Нека твоја племенита душа почива у миру, а ми
ћемо да те чувамо од заборава.

Твоји: СМИЉКА, НАТАША, АНЂЕЛА,
СЛОБА и ЗОРАН

(17/2143719

Последњи поздрав драгој мајци, баки и ташти

КОРНЕЛИЈИ НЕЛИ ДУРДА 
1943–2016.

Од ћерке ДОРИКЕ ЖУРБАН с породицом 

и ћерке ВИОЛЕТЕ ЉУБОЈЕВИЋ с породицом
(25/214387

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 9. фе-

бруара 2016. године, у 70. години преминуо 

ДРАГОМИР ПЕТКОВИЋ
1946–2016.

Супруга МАРИЈА, син ОЛИВЕР, ћерка 

СЛАЂАНА и зет ЖЕЉКО с породицом
(30/214407)

Последњи поздрав сестри

ВЕРИЦИ 
ПИЛИПОВИЋ

од брата ЗОРАНА, снаје
ДАЦЕ и братанца САШЕ

(46/214415)

Последњи поздрав нашој Верици

ВЕРА ПИЛИПОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг ЗДРАВКО и ћерке БОЈАНА и ЗОРАНА

(39/214422)

ВЕРИЦА 
ПИЛИПОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим
срцима.

Брат ЂУРИЦА с ћерком
ДАНИЈЕЛОМ и унуцима

(40/214418)

Изненада је преминуо

наш драги

МИРОСЛАВ

МИЛАДИНОВИЋ

Сахрана је обављена у

суботу, 13. фебруара

2016, у његовом родном

Краљеву, код Алексинца.

С љубављу и неизмер-

ном тугом. 

Супруга СЛАЂАНА,

ћерке МИЛЕНА 

и ДРАГАНА 

и зет ИВИЦА

(46/214436)

МИРОСЛАВ

МИЛАДИНОВИЋ

Много је лепих успоме-

на да те вечно памтимо.

ДРАГАНА, САЊА 

и МИЛОШ КРСТИЋ

(47/214436)

Збогом драга наша

БУБО
Ти ћеш за нас увек бити ту.

Воле те твоји: тетка ВИДА, теча ДРАГАН, сестре 
АНКИЦА и ВЕСНА с породицама

(57/214459

Последње збогом мојој

драгој тетки

БУБИ

од њене ИВАНЕ, 

НИКЕ и МАРКА

(58/214459)

Збогом драга наша

БУБО

Воле те твоји ВЕСНА 

и ПЕРЦЕ

(59/214459)

12. фебруара 2016, у 46. години престало је, из-

ненада, да куца срце нашег драгог сина и оца

САШЕ ГОРЊИКА

Патимо што наша љубав није била јача од туге

коју је носио.

Заувек ће остати у срцима и мислима неутешне

мајке РАДОВАНКЕ и сина МИРОСЛАВА
(34/214415)

У 46. години изненада је преминуо мој вољени  брат

САША ГОРЊИК
Заувек ћу га волети.

Неутешна сестра СЛАЂАНА са ТИЈАНОМ,
НИКОЛОМ и ОГЊЕНОМ

(35/214415)

14. фебруара 2016. преминула је наша

МИЛИЦА Ђ. ВУЈНОВИЋ
дипл. инж. агрономије

рођ. Мишковић, 1924. године у Бешенову –
Фрушка Гора, учесница антифашистичке 
борбе у Срему, удова дипл. инж. агрономије
Душана, бившег начелника за пољопривреду
општине Панчево

Остаће заувек у нашим срцима. 

Ћерка ГОРДАНА, зет МИЛАН, унуци 
НИКОЛА и ДУШАН, унука МИЛИЦА 

са сином ВИДОМ и чланови породица 
ВУЈНОВИЋ, МАРИНО, МИШКОВИЋ

и РАЈЧЕВИЋ

Сахрана је обављена 17. фебруара, на Новом
гробљу у Панчеву.

(62/214464)

Последњи поздрав  драгој

другарици из детињства

ВЕРИ

Увек ћеш остати у на-

шим срцима, са успоме-

нама из детињства.

Твоје другарице: 

МИКИЦА, БЕБА 

и ЗОРИЦА

(71/214489

Последњи поздрав колеги и сараднику

БОРИ ЈАЊИЋУ

Руководство ЈКП „Аутотранспорт” Панчево
(1095/ф-252)

Последњи поздрав

ДАНИЦИ АТАНАСОВСКОЈ
1940–2016.

Породице КАРИЋ, САВЕСКИ и ДОЈЧИНОВСКИ
(93/214542)

15. фебруара 2016. преминула је наша драга су-

пруга, мајка, бака и прабака

ДАНИЦА АТАНАСОВСКИ
1940–2016.

Хвала ти за све дивне тренутке, пожртвовање и

неизмерну љубав коју си нам пружила.

Успомену на тебе вечно ћемо чувати.

Неутешни: супруг АЛЕКСАНДАР, син САША  

и ћерка ВЕСНА с породицом
(92/214541)

14. фебруара 2016. на-
пустио нас је наш драги

АНЂЕЛКО 
ЂУРИН
1931–2016.
из Сакула

С љубављу и непрола-
зном тугом чуваћемо
успомену на тебе.
Твоја супруга КАТИЦА,

ћерке ЈЕЛЕНА 
и СЛАВНА

(83/214521)

АНЂЕЛКО

ЂУРИН
1931–2016.

из Сакула

Хвала ти на несебичној

љубави и подршци коју

си нам пружао.

Твоја ћерка СЛАВНА,

зет СТЕВАН, унуци 

МИЛИЦА и МИЛОШ

(84/214516)

АНЂЕЛКО 
ЂУРИН
1931–2016.
из Сакула

С љубављу и непрола-
зном тугом чуваћемо
успомену на тебе.

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА,
зет ВЕСО, унуци ЂОРЂЕ

и НАТАЛИЈА
с МИЛАНОМ

(85/214521)

Последњи поздрав

БОЖИДАРУ 

НЕШКОВИЋУ

1940–2016.

од супруге ВЕРЕ, ћерке

САЊЕ, зета ЗОРАНА 

и унука ТЕОДОРА 

и МАНУИЛА

(116/2146399

Последњи поздрав течи

БОЖИ

од САШЕ с породицом

(117/214639)

Последњи поздрав зету

БОЖИДАРУ

од СЕЈЕ

(118/214640)

БОЖИДАР 

НЕШКОВИЋ
Последњи поздрав од

породице БАРЕВАЧКИ

(101/214583)

Последњи поздрав стрицу
и деверу

БОЖИДАРУ 
НЕШКОВИЋУ

ЗОРКА, ИВАН 
и НИКОЛА НЕШКОВИЋ

(96/214561)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Последњи поздрав

ИВАНУ

од Зораниних другарица: НЕВЕНЕ, МИЛИЦЕ и КАЋЕ

(48/214433)

11. фебруара 2016, у 29. години трагично је преминуо наш вољени

ИВАН СОКОЛ
1987–2016.

Испраћај на кремацију је обављен 18. фебруара 2016, у 11 сати, на

Новом гробљу у Београду.

С љубављу и тугом: отац ВЛАДИМИР, сестра ЗОРАНА и остала

родбина и пријатељи

(53/214454)

Вољени наш

ИКО

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: тата и ЗОКА

(54/214455)

Последњи поздрав вољеном сестрићу

ИВАНУ

Тетка ЉИЉА

(55/214455)

ИВАН СОКОЛ

Постоји нешто што ни-

када неће умрети, а то

је сећање на тебе.

ТИНА, ВЕСНА и АНА

(56/214455)

Нашем вољеном другу

ИВАНУ СОКОЛУ
1987–2016.

Отишао си прерано, али сећање на тебе ће зау-

век бити у нашим срцима.

Твоји другари: ДАРЕ, КАЋА, МАЈА, ИВАН, 

ЋЕЛА, ЧОБИ, ПЕПИ, ПЕРИЋ, МАРИЈАНА, ГАГА

и девојка МАЈА
(60/214461)

Последњи поздрав вољеном Ивану

ИВАН СОКОЛ
1987–2016.

Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо

те прерано изгубили.

Учинио си ме бољом особом и успомена на тебе

ће заувек остати у мом срцу.

Девојка МАЈА с породицом
(61/214462)

Последњи поздрав дру-

гу из клупе

ИВАНУ 

СОКОЛУ

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Твоје IV-3

(81/214509)

Последњи поздрав 

ИВАНУ 

СОКОЛУ

од колектива кафане

„Црни лептир”

(103/214593)

10. фебруара 2016. године преминула је

наша мајка, бака и ташта

НЕДЕЉКА МАРАВИЋ
1935–2016.

Заувек ожалошћени: син РАДОВАН, 

снаја ГОЦА, ћерка НАДА с породицом,

сестра ДУШАНКА 

и многобројна родбина и пријатељи

(107/214606)

НЕДЕЉКА МАРАВИЋ
15. IX 1935 – 10. II  2016.

Хвала ти на сваком тренутку који си нам посветила.

Твоја ћерка НАДА, зет РАДИВОЈЕ 

и унуци ДРАГАН и МИХАЈЛО

(108/214606)

НЕДЕЉКА МАРАВИЋ
15. IX 1935 –10. II 2016.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твој син РАДОВАН и снаја ГОЦА
(109/214606)

12. фебруара 2016.

престало је да куца срце

нашег

МИОДРАГА

КРЧАДИНЦА

Успомену на њега
чуваће: син БАТА, снаја

ВЕЦА и унук ИВАН 
с породицом

(69/214484)

Последњи поздрав дра-

гом деди и прадеди

МИОДРАГУ 

КРЧАДИНЦУ

од унуке МИЛИЦЕ, 

зета СИНИШЕ 

и праунука 

АЛЕКСАНДРА

(70/214486)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ 
КРЧАДИНЦУ

1929–2016.
од ћерке ЛЕЛЕ и МИЛАНА

(76/2144979

Последњи поздрав деди

и прадеди

МИЛИ 

КРЧАДИНЦУ

Унука БИЉА, ДРАГАН,

ДУШАН и ВУКАШИН

(77/214496)

Последњи поздрав деди

и прадеди

МИЛИ 

КРЧАДИНЦУ

Унук БОЈАН, СОЊА,

НИКОЛА и МАРКО

(78/214496)

Последњи поздрав

ЈАСМИНИ 

НЕДЕЉКОВИЋ

од породица 

РАДУЛОВИЋ и ФОДОР

(63/214466)

Последњи поздрав во-

љеној баки

ЈАСМИНИ 

НЕДЕЉКОВИЋ

од унука АЛЕКСЕ

(64/214466)

Нашој драгој сестри Ја-
смини последњи по-
здрав

ЈАСМИНА 
НЕДЕЉКОВИЋ

1938–2016.
Недостајаћеш нам.

Од сестара ЛЕЛЕ 
и ДАНЕ, сестрића ЂУРЕ

и МИЛУТИНА 
с фамилијом

(97/214562)

Последњи поздрав

ЈАСМИНИ НЕДЕЉКОВИЋ

од синова ИВАНА и ВЛАДИМИРА 

с породицама, сестара ВЕРИЦЕ, 

ЈЕЛЕНЕ и ДАНИЦЕ
(112/214642

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ГОРАН ДЕСПОТОВИЋ
20. II 2009 – 20. II 2016.

Заувек ћеш остати у нашем срцу, нашој души и нашим
мислима.

ИРЕНА и УГЉЕША

(72/214490)

ГОРАН ДЕСПОТОВИЋ
2009–2016.

Заувек ожалошћена мајка РАДА

(73/214490)

ГОРАН ДЕСПОТОВИЋ
С поштовањем чувамо успомену на Тебе.

Породица КОВАЧЕВИЋ

(74/214490)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОСЛАВ

ПАНТИЋ

25. II 2002 – 25. II 2016.

Време пролази, сећање

и туга остају.

С љубављу и поштова-

њем твоји најмилији

(75/214496)

ЧЕДО 

МАРЈАНОВИЋ

Сваког дана мислимо на

тебе, недостајеш.

Унучад ИВА, МИЛИЦА,

ИНЕС, МИХАЈЛО 

и његови остали 

најмилији

(79/214506)

БОЛНО СЕЋАЊЕ
22. фебруара 2016. године навршава се годину
дана откад ме је напустио мој једини син

ВЕЛИМИР БАЈАГИЋ
Сине мили тешко је живети без тебе.
Тешко је живјети празна срца и рањене душе.
Снови ми још увек твој осмех враћају, а дани без тебе све
наде руше, и остављају тугу и сузе да ме вечно прате.
Почивај у миру чедо моје драго.

Воли, воли те твоја мајка МИЛЕНА
(82/214519)

Трогодишњи помен

БРАНКО

ДЕЛИЋ
2013–2016.

И након три године, не-

ка те у тишини вјечног

мира прати наша љубав,

јача од заборава.

Супруга, мајка и ћерка

с породицом

(87/214530)

У суботу, 20. фебруара

2016. даваћемо полуго-

дишњи помен нашем

ЈОЦИ 

МИЛАНКОВУ

Ожалошћени: син 

МИРОСЛАВ, унук 

ДЕЈАН и праунук 

ДАВИД

(13/214363)

Вољеном стрицу

РАДОВАНУ

ВОЈВОДИЋУ

Увек ћеш остати у на-

шем сећању.

ДРАГАН, МИЛАН 

и ДРАГИЊА 

с породицама

(90/214533)

24. фебруара 2016. навршава се шест месеци од

смрти нашег

РАДОВАНА ВОЈВОДИЋА

Заувек ћеш остати у нашем срцу, нашој души и

нашим мислима.

Супруга БИСЕРКА, син МИЛОШ, 

снаја ВЛАДАНА и унука УНА
(52/214453)

22. фебруара 2016. године навршиће се пола го-

дине од смрти наше драге и никад непрежаљене

СТОЈАНКЕ СТАНКОВ
1937–2015.

Време пролази, а бол и туга за Стојанком остаће

вечито у нама.

Породица Станков
(94/214548)

СЕЋАЊЕ

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ

Мили наш сине Млађене, Лаки наш, Ђо-

мла, прошле су три тужне године без тебе,

али туга за тобом не престаје.

Породица БОГДАНОВИЋ

(95/214549)

23. фебруара 2016. навршава се четрдесет дана

откако нас је напустила наша вољена

ДАФИНА АНТОНИЈЕВ
1933–2016.

Вечно ћемо чувати успомену на тебе.

Твој син ГОРАН с породицом
(98/214573)

У петак, 19. фебруара

навршава се четрдесет

дана од смрти наше

драге

ОЛГЕ БОДНАР

Остаћеш заувек у на-

шим сећањима.

Твој неутешни син 

ВЕДРАН, брат ИВАН,

снаја МАРИЦА и МИЋА

ЈОВАН

(100/214579)

21. фебруара 2016. годи-

не навршава се пет го-

дина откако није с нама

ЗЛАТА 

ВЛАДИСАВЉЕВ

Сећање на тебе чуваће-

мо с поштовањем и љу-

бављу.

Твоји најмилији

(99/214575)

Сећање на

СТАНУ                 МИЛОРАДА
ВЕСЕЛИЋ              ЂЕЛЕВСКОГ

Остаћете заувек у нашим срцима.
Ваше колеге и пензионерке из ресторана

(102/214584)

IN MEMORIAM

ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ
2015–2016.

Годину дана откада си отишла. Време пролази, а

туга и бол остају вечно.

Твоја МИЛАНА
(104/214594)

ЈАСМИНА ЦАРИНА
1940–2016.

После краће и тешке болести, 12. фебруара, преминула је наша

мама и бака.

Ожалошћени: породице ЦАРИНА и СТЕФАНОВИЋ 

-  ВЕРА, КОСТА, КРИСТИЈАН, ДИМИТРИЈЕ, МИЛАН, АМЕЛИЈА,

МАРИЈА, ЈОВАНА, НЕВЕНА, НАТАША, ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА

(49/214446)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНЧЕ 

ЈОЦИЋ

15. II 1991 –15. II 2016.

Заувек у нашим срцима.

Твоја породица

(119/214654)

ТИХОМИР

КАПОР

И после шест година не

прихватамо да те више

нема. Још се надамо да

је само сан.

Супруга ЗОРА, синови

МИРКО и ЗОРАН 

с породицом

(122/24668)

У суботу, 20. фебруара одржаћемо годишњи по-

мен нашој вољеној

ДРАГИЊИ ВУЧКОВИЋ
1937–2015.

Твоји најмилији: супруг МИЛИВОЈЕ, синови

МИРОСЛАВ и НЕДЕЉКО, снаје ИРЕНА 

и БИЉАНА, унуци ФИЛИП, ИВОНА, АЛЕКСА 

и СОФИЈА
(124/214649)

Сећање на вољене родитеље

ЕРДЕЉАН

ЈОВИЦА                    МАРИЈА
6. VI 2012 – 20. II 2016. 20. II 2013 – 20. II 2016.

С љубављу ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО
(123/214669)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Нашем

ВАСИЛИЈУ ЋИРИЋУ
23. II 2005 – 23. II 2016.

Чувам у сећању све што смо били, све што смо

имали, што је давало вредност нашем постојању.

Твоја породица
(10/214357)

ВАСИЛИЈЕ ЋИРИЋ
23. II 2005 – 23. II 2016.

Брате мој Васо, године пролазе, а остаје наша љубав и
сећање на тебе.
Нећемо те заборавити.

Твоја сестра РУЖИЦА с породицом
(11/214357)

СТЕВИЋ

МИЛОРАД                   ПЕРСА
1937–2004.                             1937–2007.

Волимо Вас, јуче, данас, сутра...
Ћерка ЗЛАТА и унука НАТАША

(12/214361)

22. фебруара је шест

месеци

СТОЈКА 

СТАНКОВИЋ

2. X 1927 – 2016.

Мајко, недостајеш нам.

Ћерка с породицом

(14/214366)

10. II 1996 – 10. II 2016.

САША БАТАЊСКИ

Бато, двадесета је година и све је остало исто,

сваки дан си са мном, у мислима, догађајима...

у животу...

Твој БАНЕ с породицом
(15/и)

СЕЋАЊЕ

ВЕЛИБОР БОРА ЈАНКОВИЋ
23. II 2011 – 23. II 2016.

Увек у мислима с нама.

Његове: ЕВА, ВАЉА и НАТА
(22/214376)

Вечно си у нашим срцима

ДУШАН СЕКУЛОВИЋ
1977–2004.

Мајка ДРАГИЦА, брат МАРКО, снаја ИВАНА 
и братанци МИЛОШ, МИЛИЦА и  МИЛЕНА

(23/214378)

16. фебруара 2016. на-

вршава се пет година

откад нас је напустила

наша вољена

ДРАГИЦА
ЛУКИЋ

Твоје пожртвовање и
доброту ћемо носити у
нашим срцима и чувати
успомену на тебе.
Твоји СТЕВА и БРАНКА

(42/214427)

Пре осам година умро

је наш брат

ДУШАН 

КИРИЛОВ

ДИВНА и ЈАСМИНА

(45/214431)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо у суботу, 20. фебруара 2016, у 11 са-

ти, на гробљу Котеж, обележити четрдесе-

тодневни помен

РУЖИ КАНДИЋ

Породица

(50/214448)

СЕЋАЊЕ

СВЕТОЗАР ВЕЛИКИНАЦ
21. II 2011 – 21. II 2016.

И после пет година туга и велика празни-

на се не смањују.

Сећањем те чувамо од заборава.

Ћерке ВЕРИЦА и ЈЕЛИЦА с породицама

(26/214391)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР

ЧИНИЋ

2007–2016.

Прошло је девет тужних

година без тебе, а ти си с

нама сваког дана.

Твоја породица

(6/214343)

У суботу, 20. фебруара, у 11 сати, на Католичком

гробљу даваћемо годишњи помен нашој вољеној

ВИНКИ ПАНИЋ ИЛИЋ

Шта је година наспрам неизбрисивог сећања и

туге за тобом. 

Твоји неутешни: мама ИРЕНА, сестра 

и сестрићи
(43/214429

Прошло је осам година откако није с нама наш

вољени и драги

ФРЕДИ ВИГ
1938–2008.

Његови: ИВАНКА, САЛЕ, КАЋА и МИША
(65/214469)

Прошло је десет најтужнијих година  без наше

ДРАГОСЛАВЕ БЕБЕ ТОФЕЛ
1943–2006.

Бескрајно нам недостајеш...
С љубављу, твоји: ЈОВАН, МИОДРАГ и МИЛИЦА 

с породицом
(24/214386)

СЕЋАЊЕ

ЋУКОВИЋ

РАДОВАН             ЗОРАН

1998–2016.           5. XII 2014– 20. II 2016.

Моји најмилији, дани пролазе, а бол и туга све

већи.

Несрећна супруга и мајка ВОИСЛАВА
(27/214)

20. фебруара 2016, у 11

сати, одржаће се четр-

десетодневни помен

мом драгом брату

ЂУРИ 

МАРКОВИЋУ

Сестра ЉУБИНКА 

с породицом

(88/214531)

У суботу, 20. фебруара, у 11 сати, обележићемо

четрдесетодневни помен нашем драгом

ЂУРИ МАРКОВИЋУ
1949–2016.

Пролази време, али туга и бол за тобом заувек

остају.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерка ЈЕЛЕНА

и унуци КАТАРИНА и МАРКО
(41/214419)

Прошло је тужних годину дана како с нама није

наша вољена

НАДЕЖДА РАЦИЋ

Само је време прошло, а туга остаје заувек.

Ожалошћени: супруг БОГОЉУБ, син, снаја, 

ћерка, зет, унуци и праунуци
(91/2145345)

ЋИРО ШУРБАНОВСКИ
рођ. 1927.
2001–2016.

Вољени се никада не заборављају.
Твоји: супруга НАДА и ћерке БОСА  и СЛАВИЦА

(111/214627)

Прошла је тужна година

ЈОЖЕФ НАЂ

21. II 2015 – 21. II 2016.

Ожалошћени: супруга,

деца и фамилија

(5/214337)

Најбољој тетки дајемо
шестомесечни помен

МИЛОЈКА 
ЈОВИЋИЋ

Твоја БРАНКА
с породицом

(86/214524)
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Најдражи наш

ЉУБИША МАРЈОНЦ

Сећање на тебе болно је, време које пролази ту-

жно је, живот без тебе тежак је, али љубав према

теби вечна је. Заувек вољен и никада незабора-

вљен.

Супруга МАРА и син АЛЕКСАНДАР
(1/214042)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА 

ОРЕШЧАНИН

2013–2016.

Године су прошле и све

се променило, недоста-

јеш нам.

Твоји: супруга и ћерке

с породицама

(2/2143

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ Р. ФОРГО 

БАНЕ
1984–2016.

Био си нам прва и највећа радост. Остала

су сећања, успомене и љубав које остају

вечито.

Мајка РАДМИЛА и отац ДРАГОМИР

(3/214329)

СЕЋАЊЕ

ПАКАШКИ

ДРАГОМИР                 ЛЕНКА
2009–2016.                             2009–2016.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

вас.

Ћерка и син с породицама
(4/214330)

20. фебруара дајемо шестомесечни помен

НИКОЛИ ЂУРИЋУ

Прошло је пола године откада ниси с нама. 

Знао си колико те волимо, али никада нећеш са-

знати колико  нам недостајеш.

Твоји најмилији
(7/214346)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ПРЕДРАГ ИЛИЋ
2000–2016.

Време пролази, а бол и туга заувек остају.

Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА, ћерка

АЛЕКСАНДРА, зет НЕБОЈША  и унуци 

АНДРИЈАНА, СТЕФАН и ВЛАДА 

и праунука ТАРА
(8/214348)

18. фебруара навршавају се четири године откада ни-

је с нама

ЗОРАН ЦВЕТКОВИЋ ТУМБА
Пролазе године, а лепе успомене у срцу остају.

Твоја породица
(9/2143519

МАРИЦА

АРАМБАШИЋ

2015–2016.

Заувек ћемо бити уз те-

бе.

ПЕКА и СТЕВА

(44/2143519

20. фебруара навршава се шест месеци од смрти

наше мајке и тридесет година од смрти нашег

оца

СТАНИСАВЉЕВ

ЗОРИЦА                    ВАСА
Помен дајемо у суботу, 20. фебруара 2016, у 11

сати, на Старом православном гробљу.

Ваши најмилији
(16/214365)

СЕЋАЊЕ

КРУНА ШТРБАН           БИСЕРКА 
НУНА                   НИКОЛИЋ

1900–1973–2016. 1920–2009–2016.
Њихови најмилији: ЈОВА и РАДИСАВ

(1821437295

Годишњи помен

ДУВАНЧИЋ

КАТИЦА                 СТИПЕ
пет година                     тридесет година

рођ. Милосављевић        

24. II 2011 –24. II 2016.     28. VI 1986 – 28. VI 2016.

Сећања остају у нашим срцима.

Брат ДРАГАН с породицом
21/214375)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОЉУБ ГЛИШОВИЋ
2007–2016.

Године пролазе, а туга не.
Твоје: ДУДА, АЛЕКСАНДРА и АНДРЕА

(28/214398)

23. фебруара 2016. године навршава се пет

година откада није с нама наша најмилија

СРБИЈАНКА МИКИЋ

Време није ублажило нашу тугу. Све што

можемо рећи је да нам бескрајно недоста-

јеш.

С љубављу чуваћемо најлепше успомене

на тебе.

Твоји најмилији: ћерка СВЕТЛАНА, унука

МИЛАНА и супруг СЛОБОДАН

(29/214402)

IN MEMORIAM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА                ДРАГАН
1935–1987.                           1961–1997.

Заувек сте у нашим срцима.

ЂОРЂЕ и ЗОРАН с породицом
(31/214409)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА 

ЛАЦКОВ
рођ. Жебељан

21. II 1972 – 21. II 2016.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ћерка ЗАГА, зет ТОМА

и сестра МЕЛА 

с породицом

(32/214410)

Сећање на

РАДОСЛАВА

СИМИЧИЋА

2000–2016.

С љубављу породица

(33/214414)

22. фебруара навршавају се три године откада

није с нама наш вољени

ЛАЗАР МРДАЉ

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Супруга МАРИЈА и твоја деца СЛАВИЦА 

и ЗОРАН с породицама
(37/214416)

Прошло је годину дана откад нас је напустила

наша

РАДОСАВА ЛАЗАРОВ
рођ. Копривица

С неизмерном тугом и љубављу у нашим срцима.

Мајка НИНА и брат БОШКО с породицом
(38/214421)

СЕЋАЊЕ

ЈОВКОВИЋ

РУЖИЦА   РАДУЛА
2007–2016. 2007–2016.

Породица ЈОВКОВИЋ
(51/214452)

Наша драга

РАДОСАВА 

ЛАЗАРОВ
рођ. Копривица

Прошла је година туге от-

када ниси с нама, али си

увек у нашим мислима.

Твоји: стрина СТОЈА 

и брат ВИДО 

с породицом

(110/214627)
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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)

Повољан период за решавање
питања наследства, промену ме-
ста пребивалишта или реновира-
ње куће. На послу нема битних
дешавања, али будите опрезни
при склапању послова да вам не
промакне добар посао док очеку-
јете велики добитак. 

Не двоумите се, завршавајте за-
почете послове и прихватите сваку
занимљиву понуду. Понуда из
иностранства пружиће вам финан-
сијску сигурност на дуже време.
Ваге у вези имаће прелепе зајед-
ничке тренутке, а слободне прили-
ку да сретну занимљиву особу.

Ова седмица је прилично по-
вољна, али не будите брзоплети,
поготово у трошењу новца. До-
бро проверите шта потписујете
да се случајно не поткраде која
ситница. Почетком следеће неде-
ље упознаћете занимљиву особу
која ће вам помоћи у каријери.

Ризикујте и исплатиће вам се,
јер ћете на врло лукав начин ус-
пети да окренете ствари у своју
корист. Бићете изненађени због
помоћи особа од којих то не оче-
кујете, али запамтите да ништа
није бесплатно. Не почињите ве-
зе на послу с колегама.

Средином седмице ћете оствари-
ти оно што сте замислили и очекуј-
те добитак на који већ дуго рачу-
нате. Усредсредите се искључиво
на оно што вам је приоритет и не-
ка све буде у границама закона.
Мањи проблеми са зглобовима.

Кад вас неко гледа са стране, де-
лујете као шарлатан, али помоћу
свог оптимизма и упорности реши-
ћете скоро немогуће проблеме. Мо-
гуће је познанство са особом која
ће вам помоћи да се вратите у по-
словне токове и напокон будете за-
довољни судбином.

Добро је време за почетак нових
послова, а од вас самих зависи да
ли ћете то остварити. Мањи доби-
так крајем седмице. На вама је да
одлучите желите ли да у свој жи-
вот поново примите некога из
прошлости.

Крените малим корацима и споро
– и отвориће вам се сва врата. Упор-
ни сте, али наоружајте се и осме-
хом. Позив током викенда пружиће
вам могућност да остварите нешто
што дуго чекате. Новац стиже, и то
више него што сте очекивали.

Спремите се за велике промене
– и на послу и у приватном живо-
ту. У најави је неколико већих
пројеката, али само у најави, па
се зато држите онога што вам је
сигурно. Могуће правне заврзла-
ме. Мањи стомачни проблеми.

Имате огроман утицај на људе
око себе, али пазите коме шта го-
ворите. Смеши вам се већи нов-
чани добитак, само пазите да не
уђете у отворене сукобе са околи-
ном. Учините све да то избегнете.
Подршка партнера вам даје снагу
и ветар у леђа.

Нисте спремни на велике про-
мене, али уследиће понуда коју
сте дуго чекали. Немојте је одби-
ти. Контакти из иностранства,
могућа и новчана помоћ. Крајем
седмице изненадни пут. Обаве-
зно идите, то ће вам помоћи да
решите крупне проблеме.

Бројни контакти, велика очеки-
вања, много састанака, планова
и могућности. Усредсредите се
на оно што је тренутно најреал-
није да вам се не би све распр-
шило као мехур од сапунице. Ма-
њи новчани добитак. 

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 близанце – ћерку и сина
14. јануара: Дуњу и Вукашина – Јелена Шајн и Небојша Роглић.

Добили ћерку
14. јануара: Дуњу – Јелена Јованов и Стеван Павлов; 16. јануара: Елену – Сузана

Стошевски и Мехмед Ахмети; 23. јануара: Дуњу – Весна Борчић и Драган Вељо-

вић, Теодору – Јована и Александар Стојков; 26. јануара: Дуњу – Маја и Немања

Јаћимовић; 27. јануара: Анђелу – Драгана и Трпе Тодоровић; 28. јануара: Мирјам

– Јасмина и Иштван Сич; 29. јануара: Нађу – Јасна и Драгиша Пејдановић, Неве-

ну – Ивана и Мирослав Царан; 30. јануара: Николину – Јелена Војинов и Данијел

Стојановић; 1. фебруара: Милицу – Сања и Дорјан Тођераш, Нину – Јелена Рудеж

Шапоња и Предраг Шапоња; 3. фебруара: Јовану – Валентина и Александар

Арамбашић; 4. фебруара: Јовану – Јелена Стошић и Никола Петров. 

Добили сина
13. јануара: Владу – Александра и Дарко Костић; 22. јануара: Луку – Оливера и

Горан Јан; 25. јануара: Кристијана – Ана Цветковић и Драган Русић; 26. јануара:

Рељу – Маја Раданов и Мирослав Станић; 27. јануара: Рељу – Ива и Милош Вуч-

ковић, Адама – Ерика Антал и Тивадор Ковач, Вељка –  Радованка и Горан Фили-

повић, Матеју – Душица и Даниел Вираг; 28. јануара: Милоша – Јованка и Бојан

Радисављевић; 29. јануара: Петра – Снежана и Северин Корењ; 30. јануара: Ре-

љу – Биљана Седљак и Небојша Смедеревац; 31. јануара: Михајла – Кристина и

Жељко Векић; 1. фебруара: Лазара – Негица и Живорад Ђорђевић, Михајла –

Ивана Јелић и Милош Поплишан; 5. фебруара: Владу – Ирена и Илија Николић.

ВЕНЧАНИ

6. фебруара: Ивана Симеуновић и Јован Радмановић, Анђела Милосављевић и

Бојан Тодоровић; 11. фебруара: Јасмина Станојчић и Златомир Јованов, Минире

Таири и Tobias Bitervolf,  Бранка Јовић и Мирко Јовић, Анита Мате и Жолт Чонтош.

УМРЛИ

4. фебруара: Вида Марковић – 1935, Наум Наумовски – 1941, Предраг Милојковић – 1936;

5. фебруара: Стојанче Димковић – 1925, Даница Мариновић – 1938, Славица Вујовић –

1963, Јован Младеновић – 1952, Вера Костић – 1930, Вељко Димитрић – 1949, Лазар Мо-

рар – 1943, Милан Костић – 1948, Слободан Деспотовски – 1952, Милосава Јованов –

1935; 6. фебруара: Мара Дамјановски – 1933, Бранимир Живковић – 1938, Милорад Це-

тић – 1933, Костадина Стефанов – 1945, Наталија Гаврић – 1948; 7. фебруара: Лилиа

Адлешић – 1935, Божица Лошић – 1926, Дивна Игњатов – 1926; 8. фебруара: Драгиња

Филиповић – 1938, Слободан Новковић – 1932, Милена Стаменковић – 1947, Радисав Ста-

менковић – 1942, Мара Гвозденовић – 1933, Ана Фораи – 1933, Радмила Латинкић – 1933;

9. фебруара: Каћа Илић – 1947, Милица Стефановска – 1952, Борисав Јањић – 1950, Дра-

гослав Милосављевић – 1932; 10. фебруара: Недељка Маравић – 1935, Миодраг Јовано-

вић – 1955, Бранкица Попадић Митровић – 1954, Зоран Германовић – 1950, Добрица Или-

јевски –1934; 11. фебруара: Драга Јанковић – 1942, Љубомирка Јоловић – 1932.

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

Слогови: A, A, ВE, ЗA, ЗAН, КA, КA, КИ, ЛA, ЛAНЦ, ЛИК, MAН, ME, MИ, НA,

НA, НE, НE, НEЗ, ПA, РИ, ЦРЕ.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. човек из истог краја, из исте земље (нем.), 2.

нови свет, 3. недовољно велик, омањи, 4. погон за производњу црепа, 5. житељ

Милана, 6. непокретност, укоченост тела (мед.), 7. веома ружан, нагрђен.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

ПАНЧЕВАЦ У
ЦРВЕНО-
-БЕЛОМ
ДРЕСУ

Фин,
осетљив

(лат.)
Ужичанин

Симбол
фосфора

Река у
Аустрији

Мртвило,
учмалост

(мед.)

Врста
полудрагуља

Лопов,
крадљивац

Предлог уз
локатив

Река у
Србији

Средство за
депилацију

Симбол
ербијума

Река у
Русији

Супруга
Романа

Гаврасов
филм

Лек за
стомачне
болести

Римски
кућни бог

(мит.)

Грчки
префикс

Саветодавац
(лат.)

Саставни
везник

Држава у
Азији

Речна
острва

Ономатопеја
лавежа

И један 
и други

КОШАРКАШ
„ЦРВЕНЕ
ЗВЕЗДЕ”

Дипломатска
представка

Антички
град у
Турској

Ознака за
метар

Задах,
непријатан

мирис

Основни тон

Језеро у
Африци

Господин
(грч.)

СПОРТИСТА
СА СЛИКЕ

Општински
фонд (скр.)

Заштитити
патентом 

Морски
гребен

Балкон,

веранда

Односни
везник

Предлог уз
датив

Симбол
иридијума

Трећи вокал

Немачки

филозоф

(Георг)

Житељ
градића у

Истри

ПОЧЕО У
КК

„ХЕМОФАРМ”
ВРШАЦ

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете мудру

мисао староримског песника Вергилија, аутора херојског

епа „Енејида”.

-ТИ. -ШТА -ШТА НИ- -МО-

НИ- -JE СРА- НИ- НЕ

НЕ -ЧИ- -МО- -ТА -ТИ;

СРА- ЈЕ ЗНА- У- -ТА

АНАГРАМ
ПРОПИСИ У ПРАКСИ

АНКА  ЗНА:  ПО  МЕРИ

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: ланцман, Америка, невелик, црепана, Ми-

ланез, акинеза, наказан. Стиховни анаграми: медиокритет, симетра-

ла. Анаграм: примена закона. Скандинавка: депилатор, ер, Нева, з,

лар, тетра, и, Оман, ав, камертон, Немања Дангубић, оф, патентира-

ти, тераса, који, ир, Аст, Анкаранин. Коњићев скок: Није срамота ни-

шта не знати; срамота је ништа не учити.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
TИП ОСРЕДЊЕГ УМА

Ако умна страна

неком јача није,

нису РЕТКИ МЕТОДИ

да се то открије.

ОСА СИМЕТРИЈЕ

МАЛИ СРЕТА

знао није

шта је оса

симетрије.
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор -
га ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не -
де ље би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва -
ње, од но сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним
по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Бр ки ца
Жен ка не мач ког пти ча ра,
ста ра осам ме се ци, нај ве -
ро ват ни је се због не ма ра
оног код ко га је бо ра ви ла
на шла на ули ци, али ни је
ус пе ла да се сна ђе у су ро -
вим усло ви ма, па је за вр -
ши ла у град ском при хва -
ти ли шту.

Љу би те љи жи во ти ња и
да ље та мо мо гу ви де ти Бр -

ки цу и по ма зи ти је, а они ко ји би је евен ту ал но удо ми ли,
тре ба да се ја ве на те ле фон 013/352-148.

Ша ре на
Пре ле пу ен гле ску се тер ку
је вла сник од ба цио, упр кос
то ме што је по слу шна, до -
бра и вер на.

Ша ре на је ста ра око пет
го ди на и за слу жу је да има
си гу ран дом и од го вор ног
удо ми те ља, ко ји тре ба да
има основ не усло ве за при -
хват и са гла сност уку ћа на.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

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

УЗБУДЉИВ КОНЦЕРТНИ ВИКЕНД

ЖАНРОВСКИ РАЗНОВРСНА ПОНУДА
Наши суграђани су током про-
теклог викенда имали разновр-
сну и богату понуду концерата.
Могли су да присуствују реп
журци младих извођача, да до-
чекају Дан заљубљених уз исме-
вање турбо-фолка и да са својим
партнером прославе дан љубави
уз романтичне песме које никог
не остављају равнодушним.

Алекса Паровић, познатији
као Бата Парке, одржао је кон-
цертну промоцију свог првог
албума, под називом „Локални
мозак”. У петак, 12. фебруара,
љубитељи реп музике напунили
су дворану „Аполо” и подржали
нашег младог суграђанина,
иначе победника прошлогоди-
шњег фристајлер изазова у
оквиру Фестивала хип-хоп
културе „Bel gra de Jam”.

Врата те дворане била су
отворена око 22 сата, а најбржи
посетиоци добили су по бес-
платан примерак овог албума
првенца. Вече је почело уз ди-
џеја Вучка, који је, пуштајући
музику, загревао и припремао
публику за наступ извођача.

Значајну подршку су пружа-
ли: „Лидер”, „Крваво око”,
„Tri umph” и „Tommy Gang”, а
специјални гости су били „Cjo -
fo MC” и београдска група
„Куртоазија”.

суграђани су на овом тради-
ционалном концерту потпуно
напунили дворану.

Премијером спота за песму
„Прича о нама”, у којем глуми
наш суграђанин Бранко Путић,
власник фризерског салона
„Простор Б”, у недељу увече,
почео је двочасовни наступ то-
ком којег су обожаваоци „Не-
верних беба” имали прилику
да чују најпознатије песме, али

и стихове оних које бенд дуго
није изводио. Низали су се хи-
тови један за другим, а публика
је углас певала: „Кућу за спас”,
„Тужну песму”, „Погледај у не-
бо”, „Више ме не волиш” и дру-
ге песме. Током извођења свих
нумера чланови групе пленили
су својом енергијом, изазивали
снажне овације публике и по-
дизали је на ноге. Било је пот-
пуно приметно обострано ужи-
вање у љубавним романтичним
песмама.

Ову групу, која постоји већ
двадесет година, чине: Милан
Ђурђевић, Тијана Сретковић,
Јелена Пудар, Владимир Ружи-
чић, Владан Ђурђевић, Саша
Ранђеловић и Драган Драгић.
Овом приликом они су најави-
ли излазак новог албума „При-
ча о нама”, који се очекује за
нешто више од месец дана.

Културни центар је до самог
краја концерта био испуњен
позитивном атмосфером, весе-
лом публиком и феноменал-
ним извођачима.

С. Првуљ

Претежно млада публика је
овацијама поздрављала већ по-
знате старије и новије хитове
гостију, који су се низали један
за другим, да би око поноћи
најбољи фристајлер у Србији
почео извођење нумера са свог
албума, међу којима су „Сада
видим”, „Рупа у мозгу”, „Цео
свет се руши”… Током целе ве-
чери дворана је, поред омлади-
не, била испуњена и позитив-

ним вибрацијама и добрим
расположењем. 

Наредног дана, поводом до-
чека Дана заљубљених, на
истом месту је приређен темат-
ски и жанровски потпуно дру-
гачији концерт. Панчево је тада
посетила чувена и јединствена
група – „Перо Деформеро”.

Тај новосадски бенд, који
чине Горан Бишевац Бишке,
Саша Фриш, Андраш Ишпан
и Срђан Голубица, комбинује
хард рок и хеви метал с турбо-
-фолком, како би га потпуно
извргао руглу. Током два сата
трајања концерта публици је
приређено једно потпуно не-
заборавно вече. Присутни
металци и рокери уживали су
у исмевању и изобличавању
народњачке музике, уз незао-
билазне шутке и поливање
пивом.

Публика је одушевљена и
припремљена дочекала песме
које су се смењивале: „Ћерка
ђавола”, „Волим те, ту нема
љубави”, „Фејсбук Стана”, „Го-
тичарка” и друге, а најгласни-

је и највеће овације „Перо Де-
формеро” је добио за извођење
песме „Гастарбајтер”.

Наступе тог бенда увек прати
и карактерише сатирични ху-
мор, па је и овог пута био при-
ређен и својеврсни гитарски
стендап шоу. У поноћ су члано-
ви групе присутнима честитали
Дан заљубљених, а после нешто
више од пола сата најавили су
завршетак свог наступа.

Осетивши и чувши да се
ближи крај концерта, фанови
су углас захтевали бис и било је
потпуно немогуће не извести
га. „Дошли смо до краја пута",
била је нумера с којом су се
вратили на бину и публици
приредили још неколико ми-
нута фантастичне свирке.
Након тога могло се примети-
ти изузетно задовољство на
лицима обожаватеља, али сва-
како и туга јер је овом спекта-
клу ипак дошао крај.

Већ седам година поп-рок
група „Неверне бебе” поводом
Дана заљубљених, 14. фебруа-
ра, панчевачкој публици при-
ређује незаборавне концерте
у Културном центру. Наши
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ФАВОРИТ ОДНЕО БОДОВЕ У НИШ
Следи пауза због
завршнице Купа Србије

Победа Крис-кроса

Утакмицама двадесетог кола
прошлог викенда је наставље-
на првенствена трка за бодове
у Кошаркашкој лиги Србије.
Дерби ове рунде шампионата
одигран је у Хали спортова на
Стрелишту, пред око 400 љуби-
теља игре под обручевима. Иа-
ко им је здравствени билтен
катастрофалан у последње вре-
ме, момци које предводи тре-
нер Бојан Јовичић пружили су
достојан отпор изразитом фа-
вориту из Ниша. Да је било са-
мо мало више среће, концен-
трације и времена, могли смо
да будемо и сведоци великог
изненађења. Али резултат је гла-
сио: Тамиш–Константин 81:84,
по четвртинама: 22:22, 14:20,
13:18 и 32:24.

Да је пред њима добра ко-
шаркашка представа, гледао-
ци су увидели већ у првој че-
твртини. Момци из оба тима
играли су ангажовано и пожр-
твовано. Иван Смиљанић је са
две „тројке” на почетку сусре-
та дигао публику на ноге и
улио неопходно самопоузда-
ње својим саиграчима. Ипак,
ни гости нису седели скрште-
них руку и с неколико одлич-
них потеза показали су због
чега се налазе на врху табеле.
После нерешеног исхода у пр-
вом делу игре гости су у дру-
гој четвртини мало додали
гас, искористили су грешке
домаћих кошаркаша и на од-

да се чинило да Тамиш нема
баш никакву шансу, а онда је
уследио фантастичан финиш
панчевачких кошаркаша.

Двадесетак секунди пре зву-
ка сирене која означава крај
сусрета, Тамиш је пришао на
само три поена заостатка
(77:80), а онда је само неколи-
ко тренутака касније хала го-
тово прокључала. Гости су ис-
користили само једно од два
слободна бацања, а Иван Сми-
љанић је убацио „тројку” за
80:81 свега шест секунди пре
истека времена. Уследила је
пенал-завршница, у којој су
више среће и концентрације
имали гости из Ниша, па су на

У Крагујевцу је прошлог ви-
кенда одржано традицио-
нално надметање у стреља-
штву. По двадесети пут је
организован турнир под на-
зивом „Куп застава”, који
окупља најбоље стрелце из
наше земље.

У веома јакој конкуренцији
екипа СД-а „Панчево 1813”
овог пута је освојила бронзану
медаљу. Иако је тим из нашег
града имао велики пех, јер се
једној такмичарки покварила
пушка, трофеј није изостао.
Да је било више спортске сре-
ће, СД „Панчево” би на овом
такмичењу освојио и сјајније
одличје.

Најпрецизнији је био Сте-
фан Михајлов, који је са 179
кругова заузео пето место у
појединачном надметању, али
је освојио шест нових бодова
за Куп Србије. Ивана Вислав-
ски се са 174 круга пласирала
на осмо место, а зарадила је

три бода за пласман у завр-
шницу најмасовнијег такми-
чења. Запажен наступ су има-
ли и: Александар Павловић,
Марија Алексић, Владимир

Стајчић и Анастасија Грујо-
ски. Бронзану медаљу је за-
служио и тренер одличних
панчевачких стрелаца Сини-
ша Вељковић.

ТРАДИЦИОНАЛНО НАДМЕТАЊЕ У СТРЕЉАШТВУ

ПАНЧЕВАЧКА „ДРУЖИНА” НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

играча – рекао је тренер Та-
миша Бојан Јовичић.

После двадесетог кола Та-
миш има скор од девет победа
и једанаест пораза, па тренут-
но заузима седмо место на та-
бели. Сада у првенству следи
пауза, јер се наредног викенда
игра завршни турнир Купа
Радивоја Кораћа у Нишу. На-
редни меч Панчевци ће оди-
грати 27. фебруара, када ће у
Јагодини одмерити снаге са
истоименим домаћином.

Утакмицама шеснаестог
кола прошлог викенда је на-
стављено надметање и у Првој
српској лиги. Крис-крос је у
Хали спортова угостио Врбас,
над којим је остварио убедљи-
ву победу од 89:48.

– Утакмица је у првој четвр-
тини била врло уједначена, а
гости су одлично шутирали за
три поена. Иако смо играли
коректно у одбрани, равноте-
жу смо држали врло добрим
нападом. Ипак, утакмицу је
обележила наша игра у одбра-
ни у другом полувремену. Ис-
кусног и фаворизованог про-
тивника смо натерали да чини
много грешака, које смо уме-
ли да кажњавамо. Како се
ближио крај, нисмо стајали.
Желели смо и да се одужимо
публици за поклоњено време.
Верујем да коначно схватамо
шта можемо када играмо ср-
цем. Тимски дух нам је донео
веома вредне бодове – истакао
је Вук Станимировић, тренер
Крис-кроса.

Пред Панчевцима су нови
изазови. Само добрим играма
у континуитету могу стићи до
циља.

Најефикаснији у редовима
Тамиша били су Иван Смиља-
нић и Душан Милошевић, са
по деветнаест поена, а њима
уз раме био је и Никола Си-
мић, који је петнаест пута био
прецизан. Радосав Пековић је
постигао седам, Душан Хукић
шест, а Александар Илкић,
Немања Манојловић и Нико-
ла Вујовић остварили су по че-
тири поена. У листу стрелаца
се уписао и Миљан Марковић
(три поена).

– После овог меча питање је
шта су објективне могућности
нашег тима. Основни разлог
пораза је наш приступ у пр-
вом полувремену. Тако се не
може играти против тима ка-
кав је Константин. Ми имамо
јако мало играча који су
спремни да се „побију”, што
бисмо ми тренери рекли.
Много нам је недостајао и Ду-
мић, јер су наши млади и не-
искусни плејмејкери често
доносили погрешне одлуке
када смо можда могли и да
ухватимо прикључак. Не знам
уопште како је Смиљанић из-
држао на ногама цео меч, али
је играо херојски. Успели смо
да се вратимо у последњој че-
твртини, на неку спортску др-
скост појединих играча, али
то је било недовољно да се до-
бије овакав противник. Кон-
стантин је сјајан тим, који
има феноменалног Данила
Тасића. То је момак који пра-
ви разлику на терену, јако га
је тешко чувати. Ми немамо
такав индивидуални квали-
тет, тимска игра је наш адут,
али овог пута нисмо имали
баш превише расположених

Стране припремио

Александар
Живковић

У шпанском граду Малаги
прошлог викенда је одржан
Куп Европе за кадете. У ве-
ома јакој конкуренцији, као
чланови репрезентације Ср-
бије, надметали су се и џу-
дисти панчевачког Динама
Андреа Стојадинов и Фи-
лип Ринковец.

Андреа се такмичила у ка-
тегорији до 48 кг, у којој су
биле још 24 џудисткиње, и
остварила је велики успех –
освојила је најсјајније од-
личје и тако исписала нове
странице историје џуда у на-
шој земљи. То је први пут да
неки члан репрезентације
Србије освоји златно одличје

на Купу Европе у Шпанији.
Млада чланица ЏК-а Дина-
мо је веома лако савладала
све своје ривалке, да би у
финалу ипоном победила и
такмичарку из Италије.

Филип Ринковец је такође
добро радио, али је овог пута
морао да се задовољи осваја-
њем деветог места. Он се над-
метао у категорији до 66 кг, та-
кође у јакој конкуренцији, а
такмичење је почео изванред-
но. Најпре је савладао борца из
Шпаније, да би потом био бо-
љи и од ривала из Италије. У
трећем колу је изгубио од так-
мичара из Израела, па је про-
пала шанса за бољи пласман.

КУП ЕВРОПЕ

ЗЛАТНА АНДРЕА

Сви фудбалски колективи
из Панчева и околине запо-
чели су припреме за пролећ-
ни део својих првенствених
трка. Лепо време иде наруку
играчима и тренерима, па се
увелико играју и контролне
утакмице.

Фудбалери Динама 1945
су у првом припремном ме-
чу савладали Раднички из
Ковина са 2:1, а потом су од-
мерили снаге са чланом Пр-
ве лиге Србије, београдским
Синђелићем, и победили га
с 1:0.

Та утакмица је одиграна у
Глогоњу, оба тренера су дала
шансу свим играчима, а гол
одлуке је постигнут у 80. ми-
нуту. Стрелац је био Небој-
ша Спасић. 

ФК Динамо 1945 насту-
пио је у мешовитом саставу
у оба полувремена. Два тима
су била сачињена од играча
који су играли и претходне
сезоне, али и од новајлија
који су приступили клубу у
зимском прелазном року,
као и с неколико омладина-
ца који су прикључени пр-
вом тиму.

И поред тешких услова за
игру, као и чињенице да су
екипе још увек у првим фа-
зама припрема, приказана је
изузето квалитетна игра, а
фудбалери обају тимова при-
ступили су утакмици као да
је у питању борба за бодове. 

Тренер Динама Мирослав
Милошевић извео је два са-
става свог тима. У првом по-
лувремену су играли: Томић,

Паројчић, Лукић, Бајић,
Ивановић, М. Спасић, Скок-
на, Теофанов, Стојановски,
Јуриша и Владул, а у настав-
ку меча на терен је изашла
екипа у саставу: Томић (Ла-
пић), Каранфиловски, Јев-
тић, Николајев, Н. Спасић,
Радојевић, Тошић, Андонов-
ски, Арбутина и Вуковић.

У трећем контролном ме-
чу Динамо је на Старом Та-
мишу од Хајдука с Лиона
изгубио са 2:0. 

Прво полувреме је проте-
кло у изједначеној игри, а
гости су повели после гре-
шке панчевачких играча. У
другом полувремену екипа
Динама се консолидовала,
преузела је иницијативу, али
је и пропустила неколико

идеалних при-
лика за изједна-
чење. Гости су
други погодак
постигли из сло-
бодног ударца. 

Југославија је у
Јабуци одмерила
снаге са Слави-
јом из Ковачице.
Предвођени ис-
кусним Едином
Тахировићем,
који је постигао
два гола, гости
су тријумфовали
с 3:1. Трећи по-
годак за тим из
Ковачице пости-
гао је Иванише-

вић, а Ангеловски је у самом
финишу сусрета само убла-
жио пораз Југославије.

Глогоњ је на свом терену
победио Слогу из Банатског
Новог Села са 4:1.

Голове за домаћина по-
стигли су Бојковић, Томић
(два) и Д. Веселиновић, а
стрелац за Новосељане био
је Милетић.

Војводина је у Црепаји
угостила качаревачко Једин-
ство. То је био занимљив ду-
ел, у којем је прво полувре-
ме припало домаћем тиму.
Ипак, у наставку меча гости
су преокренули резултат и
славили су коначну победу
од 2:1. Гол за Војводину по-
стигао је Коврлија, а Кача-
ревцима су победу донели
Брковић и Анђеловић.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БУБАМАРА” САМО ЛЕТИ...

мор су отишли са шест поена
„вишка”.

Почетак другог полувреме-
на у потпуности је припао Ни-
шлијама, које су брзо стигле и
до двоцифрене разлике у пое-
нима. Константин је искусно
чувао своју предност, а четири
минута пре краја утакмице на
семафору је писало 61:76. Та-

крају заслужено однели бодо-
ве са Стрелишта.

– Увек је тешко играти у Пан-
чеву. Тамиш је одличан тим и
желим му да што пре комплети-
ра своје редове, да опет буде на
максималном нивоу, оствари
свој циљ и пласира се у Супер-
лигу – рекао је Марко Цветко-
вић, тренер Константина.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

ПРВА ЛИГА

Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Црвенка: ЦРВЕНКА – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН

Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС

Прошлонедељни

резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА 0:3

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – ВА-014 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–КОНСТАНТИН 81:84

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ВРБАС 89:48

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЈЕДИНСТВО 98:71 
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дa3)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ДВА ТРОФЕЈА 

ЗА МИЛОША

Зимско Првенство Војводине
у пливању за кадете, омла-
динце и сениоре одржано је
14. фебруара на базену СРЦ-а
„Слана бара” у Новом Саду.

У конкуренцији 290 такми-
чара из 23 војвођанска клуба
одличан успех је остварио и
члан ПК-а Спарта из нашега
града. Милош Михајловић је
под руководством тренера
Ненада Јовића освојио две
медаље.

У трци на 100 м краул дру-
ги је стигао на циљ, док је на
50 м делфин био трећи.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

тим и успевале су да парирају
само до резултата 22:23, а онда
је Визура додала гас и лако,
без икакве стресне ситуације,
дошла до високе предности
од 2:0.

Визура победила 
с максималним 
резултатом

Борац убедљив 
у мечу с Ваљевцима

Један од занимљивијих дуела
петнаестог кола Суперлиге за
одбојкашице, које је на про-
граму било прошлог викенда,
одигран је у Хали спортова на
Стрелишту. Панчевачке „ла-
вице” су угостиле званичне
шампионке наше земље, које
предводи некадашњи репре-
зентативац Југославије, леген-
дарни Жељко Танасковић. Иа-
ко су гошће важиле за апсо-
лутног фаворита, Панчевке су
пружиле достојан отпор. Ипак,
више од часног пораза нису
могле: Динамо–Визура 0:3, по
сетовима: 20:25, 22:25 и 23:25.

Тренер Александар Влади-
сављев је на старту утакмице
поверење поклонио тренутно
најјачем саставу који има, а
чине га: Николина Ашћерић,
Јелена Лазић, Александра Пе-
тровић, Александра Владиса-
вљев, Нина Коцић, Драгана
Марковић и Слађана Мирко-
вић. Ипак, шеф стручног шта-
ба Динама је врло брзо био

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ШАМПИОНКЕ ИПАК ПРЕВЕЛИК ЗАЛОГАЈ

ту 23:24, али је њен смеч оти-
шао далеко у аут...

– Визура је током целог ме-
ча диктирала темпо. Нама је
недостајало енергије, храбро-
сти, концентрације... Моје де-
војке су превише респектова-
ле шампионке из Београда, па
је изгледало као да не смеју да
им се супротставе. Шта је – ту
је. Морамо да извучемо поуке
из овог пораза и да се припре-
мимо за финиш првенствене
трке – рекао је Александар
Владисављев.

После овог кола Динамо за-
узима осмо место на табели,
са 19 бодова. Наредног викен-
да неће бити првенствених
мечева због играња финалног
турнира Купа Србије у Старој
Пазови, што ће Панчевкама
добро доћи да на миру анали-
зирају претходне дуеле и
спремно дочекају наредна ис-
кушења.

После убедљивог пораза у
Суботици одбојкаши старче-
вачког Борца поново су на по-
бедничком колосеку. Они су

прошлог викенда, у петнае-
стом колу Прве лиге, у Хали
спортова на Стрелишту савла-
дали ВА-014 из Ваљева с 3:0,
по сетовима: 25:10, 25:14 и
25:17.

Сам поглед на коначан ис-
ход довољно говори о игри и
односу снага на терену панче-
вачког „храма спорта”.

– Сјајно смо играли. Од пр-
вог до последњег поена били
смо на висини задатка, па смо
убедљиво савладали екипу ко-
ја је до сада имала биланс од
седам победа и седам пораза.
Ваљевци уопште нису наиван
тим, али данас смо ми били
бољи. Очекивали смо можда
и тежу утакмицу, али на нашу
срећу, лагано смо добили с
максималним резултатом –
рекао је Давор Милошевић,
капитен Борца.

Заиста, гости су деловали
веома бледо, па је утакмица
трајала свега 62 минута. Бо-
рац је на другој страни био
баш моћан. Све му је полази-
ло за руком. Одбрана је била
на врхунском нивоу, напад је
био убојит, а блок и сервис су
били веома моћно оружје
Старчеваца.

– Ова утакмица је дошла у
невреме, после тешког по-
раза у Суботици. Имали смо
императив победе, јер смо
морали да се вратимо на
прави колосек и да, пре све-
га, „вратимо” резултат. Ми-
слим да смо играли довољ-
но чврсто, али овакав исход
је првенствено последица
слабије игре екипе из Ваље-
ва. Сви моји играчи су одра-
дили оно што смо се догово-
рили, а када је тако, онда
нема никаквих проблема –
истакао је тренер старче-
вачких одбојкаша Драгољуб
Стојановић.

Борац је и даље на четвр-
том месту на табели, с триде-
сет једним бодом, уз скор од
11 победа и четири пораза, а
што је најважније – поново је
у игри за највиши пласман.
Наредног викенда Старчевци
ће играти у Новом Саду про-
тив истоименог домаћина.

СФРЈ – центар света

Најбоља организација
до тада

У петак, 19. фебруара, навр-
шавају се 32 године од када су
одржане четрнаесте Зимске
олимпијске игре у Сарајеву
(од 8. до 19. фебруара 1984).
Био је то први пут да је једна
комунистичка држава добила
организацију тако великог
спортског догађаја. Игре је
паљењем бакље симболично
отворила клизачица Санда
Дубравчић, а у Сарајеву су се
надметали спортисти из 49
земаља. Како је тврдио пред-
седник Међународног олим-

ЛЕПО ЈЕ БИЛО У САРАЈЕВУ...

Више од часног пораза нису могле

Чинило се да ће Динамо ус-
пети у трећем сету да овај меч
учини неизвеснијим, јер је
имао предност од 14:9... Сво-
јим уласком у игру Миљана
Трајковић је мало раздрмала
„лавице” и покушала да коли-

ко-толико „одмени”
главног поентера
екипе Нину Коцић,
којој баш ништа није
полазило за руком.
Неколико добрих
потеза направила је
и Тијана Стојковић,
али када се све сабе-
ре, то није било до-
вољно да се парира
шампионкама. Ви-
зура је врло брзо,
опет искористивши
бројне грешке дома-
ћих одбојкашица,
стигла најпре до из-
једначења, а потом и
до предности од
19:22. Последњу
прилику да овај меч
уведе у „продуже-
так”, имала је Нина
Коцић при резулта-

ППААННЧЧЕЕВВОО  ННАА  ООЛЛИИММППИИЈЈААДДИИ

Бакља којом је Санда Дубравчић свечано отворила Олим-

пијске игре у Сарајеву прошла је и кроз Панчево, и то у де-

цембру претходне године. Главни организатори паљења

бакље у Панчеву били су Воја Новков и Сима Греговић.

Мало ко зна да су значајан удео у организацији великог

спортског догађаја у Сарајеву имали и Панчевци. Наиме,

за ту прилику АТП је издвојио један аутобус који је све вре-

ме био у Сарајеву и радио за потребе олимпијаде.

Возачи су били сада покојни Милан Паројчић, али и Ју-

гослав Радески, који живи у Јабуци. Главни човек око ор-

ганизације био је Милан Стојановић, а Слободан Алексић је

био на два састанка у вези са ангажовањем аутобуса.

пијског комитета Хуан Анто-
нио Самаран, организација
игара је била боља од свих
претходних.

Југославија је тада била
центар света. Сарајево је бли-
стало. По одлуци власти, све
продавнице су морале да буду
отворене до 22 сата, град је
био чист, а у његовом центру
је био забрањен саобраћај
приватним возилима. Велики
превозници, као шти су бео-
градски „Путник”, љубљански
„Вијатор” и „Ниш експрес”,
послали су најбоље и најлеп-
ше аутобусе и возаче да по-
могну у превожењу гледалаца
на олимпијска борилишта: Ја-
хорину, Бјелашницу, Требе-
вић и Игман. На Олимпиј-

ским играма у Сарајеву је уче-
ствовао и АТП (погледати ан-
трфиле)...

Иако је то било време не-
сташице појединих артикала,
сарајевске продавнице су би-
ле препуне робе, чак и оне

најразноврсније, коју многи
до тада нису ни видели, као
што су јаја јапанске препели-
це или киви... Странцима су
сви били на услузи, излазили
су им у сусрет, испуњавали
њихове жеље...

Сарајево је тада посетио и
шведски краљ Густав, који је
дошао да види град који је ор-
ганизацију олимпијаде добио
испред Гетеборга и јапанског
Сапора. Чак 4.500 акредито-
ваних новинара дошло је у
Сарајево, у Југославију. За
њих је наша тадашња земља
била право откровење.

Прву медаљу у историји Ју-
гославије када су Зимске
олимпијске игре у питању
освојио је Јуре Франко у веле-
слалому. Нација је била оду-
шевљена, а до тада прилично
непознати спортиста постао је
херој. Данима је у центру Са-
рајева стајао натпис: „Волимо
Јурека више од бурека”. Без
трофеја су остали скијаш Бо-
јан Крижај и скакач Примож
Улага, од којих се тада можда
и више очекивало. Маскота
олимпијаде, вук Вучко, годи-
нама је био најпродаванији
сувенир у Сарајеву, а у ТВ
спотовима глас му је позајм-
љивао Здравко Чолић!

Најтрофејнија репрезента-
ција био је СССР са 25 меда-
ља, док су репрезентативци
Источне Немачке освојили
24, а САД осам медаља.

На затварању игара отпева-
на је песма која и данас мно-
гим заљубљеницима у спорт и
југоносталгичарима одзвања:
„Лепо је било у Сарајеву, ви-
димо се у Калгарију...”

приморан да мења екипу,
јер су гошће без претерано
добре игре стигле до осет-
не предности. „Лавице” су
деловале некако безвољно
и анемично. Иако им је ово
била добра прилика да се
надигравају, јер нису има-
ле шта да изгубе, одбојка-
шице Динама су дозвоља-
вале Београђанкама да
освајају лаке поене, па се
питање победника у првом
сету није ни постављало.

Много више неизвесно-
сти виђено је у наставку
утакмице. Други сет је про-
текао у игри поен за поен, а
главно оружје „лавица” у
тим моментима био је чврст
блок. Јелена Лазић, Слађа-
на Мирковић и Александра
Петровић покушавале су на
све начине да покрену свој
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Ву ка шин Го гош,
сред њо шко лац:

– Пла ни рам да 
ви кенд про ве дем 
од ма ра ју ћи се. 
С об зи ром на то да
идем у му зич ку 
шко лу, ма ло ћу 
и ве жба ти сви ра ње
кла ри не та.

Ра до мир Ба јић,
ко но бар:

– Ви кенд ћу про ве сти
рад но у би феу 
„Под ли пом” и на кон
за тва ра ња ка фа не
ићи ћу у про вод, а да
ли у „По гон”, „Ба бис”
или не ко дру го ме сто,
тек ћу са зна ти.

Ми ли ца Ра кић,
уче ни ца:

– Нај ве ро ват ни је ћу
ви кенд про ве сти код
мо је ба ке. Пла ни рам 
и да се дру жим с
при ја те љи ма, да 
се ма ло од ма рам и
учим за шко лу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µД. Исаков ?Д. Младеновић

Лан ча на ре ак ци ја

Ка ко би сце но гра фи ја у знак про сла ве сло бо де би ла пот пу на, са

„Сло бо ди не” ска ла ме ри је ни у ком слу ча ју не тре ба ски да ти лан -

це. Јер, ко ли ко са мо сна жних кул тур но-исто риј ских по ру ка они

сво јим ви ше њем но се. Ре ци мо: бе ја ху лан ци, а сад је сло бо да!

Или: Пан чев ци не љу бе лан це, али их ва зда гле да ју у пар ку. Или

пак не што слич но, исто вре ме но сло бод но а лан ча но...

Ап со лут на сло бо да

По што наш град ове го ди не обе ле жа ва 300 го ди на од осло бо ђе -

ња од Ту ра ка, све ча на ака де ми ја по во дом тог до га ђа ја мо гла би

да бу де обе ле же на у про че љу хо те ла „Сло бо да”.

    Оно што „Сло бо ди ну” ин ста ла ци ју – по ред сло бо дар ске сим бо -

ли ке – из два ја као је дан од нај а трак тив ни јих про сто ра за та кав

до га ђај, је сте и ње го ва ап со лут на осло бо ђе ност од сва ке вр сте

над зо ра, бри ге и... ме тле.

Про грам про сла ве

Нај зад, ка да је сце но гра фи ја спрем на, до ла зи мо и до увод ног

обра ћа ња пу бли ци. Ви ди мо на мон ти ра ног во ди те ља ко ји из ла зи

на „Сло бо ди ну” у(не)ре ђе ну „сце ну” и за по чи ње го вор, от при ли -

ке ова ко: „Пан че во се од ли ку је мно гим ле по та ма. Цен тар гра да

кра се број не зна ме ни то сти. У ње му има мно го... (окре ће се око

се бе), баш мно го... (по ста је очи глед но да му је не при јат но, као

да ни је на у чио текст)... да, као што сам ре као, има баш ја ко, ја -

ко мно го... А сад пре ђи мо на глав ни део про гра ма!”

Пан че вач ке ма жо рет ки ње
нај у спе шни је у Ср би ји

Резултати европ ских раз ме ра

Наш град се од у век по но сио до брим и
успе шним спор ти сти ма. Тро фе ји су на
оба ле Та ми ша сти за ли са свих кра је ва
све та, а о ме да ља ма се при ча ло и пи са ло.
С раз ло гом. Ме ђу тим, ве ро ват но ма ли
број Пан че ва ца зна да су њи хо ви су гра -
ђа ни и су гра ђан ке нај у спе шни ји у још
јед ном спор ту – ма жо ре ту. Да, до бро сте
про чи та ли, ра ди се о при зна том спор ту
ко ји у на шој зе мљи има и сво ју фе де ра -
ци ју – Са вез ма жо рет ки ња Ср би је.

Ова све по пу лар ни ја спорт ска ди сци -
пли на де ли се на ре ви јал ни и так ми чар -
ски део, а пред ста вља ме ша ви ну пле са,
ба ле та, гим на сти ке, ба ра та ња ре кви зи -
ти ма и мо дер них пле со ва. „Ма жо рет ки -
ње Пан че ва” на ста ле су 2006. го ди не, а
клуб је осно вао Кри сти јан Бог да но вић,
члан су диј ске ко ми си је Свет ске ма жо -
рет-спорт фе де ра ци је, ин тер на ци о нал -
ни ли цен ци ра ни тре нер и пред сед ник
Са ве за ма жо рет ки ња Ср би је.

– Тре нин ге во ди мо ја и мо ја су пру га
Ири на, та ко ђе ин тер на ци о нал ни ли -
цен ци ра ни тре нер, а јед на од аси стент -
ки ња је и Бог да на Кел ча, де вој ка ко ја
је нај ду же у на шем клу бу, ре дов на уче -
сни ца европ ских шам пи о на та и др жав -

Ка да је спорт ски део у пи та њу, на -
ше су гра ђан ке осва ја ју нај вред ни ја
од лич ја на др жав ним шам пи о на ти ма
у ви ше од де сет ка те го ри ја, сва ке го -
ди не се пла си ра ју и уче ству ју на
европ ским пр вен стви ма, а ре дов не су
уче сни це и на нај ве ћим свет ским
смо тра ма. Је дан од за па же ни јих успе -
ха сва ка ко је осва ја ње де ве тог ме ста
на Свет ском пр вен ству у По ре чу у 
ми ни-фор ма ци ји пом пон (ко ре о гра -
фи ја с пуф на ма).

жо рет ки ње Пан че ва” оку пља ју де вој -
чи це и де вој ке, углав ном од се дам до
ше сна ест го ди на, али не ма ста ро сног
огра ни че ња. То ком го ди не има мо
сто ти нак на сту па у зе мљи и бар де сет
од ла за ка у ино стран ство на фе сти ва -
ле и так ми че ња. Сво је вре ме но смо у
се ри ја лу „Ја имам та ле нат” сти гли до
по лу фи на ла, сва ке го ди не го сту је мо
у Бе чу, на бо жић ном фе сти ва лу, а
оби ла зи мо и све зе мље у око ли ни:
Хр ват ску, Ма ђар ску, Цр ну Го ру, Сло -
вач ку, Че шку, Пољ ску, Ау стри ју,
Ита ли ју... Го сто ва ња у ра зним ТВ
еми си ја ма ви ше и не бро ји мо – до да је
Бог да но вић.

Пан че вач ке ма жо рет ки ње се уве -
ли ко при пре ма ју за Европ ско пр вен -
ство, ко је ће у ју лу би ти одр жа но у
Сло вач кој, као и за Свет ски шам пи -
о нат у По ре чу, у сеп тем бру.

– Осно ва ли смо пле сни цен тар
„Ки ка”, у окви ру ко га су пан че вач ке
ма жо рет ки ње нај и стак ну ти ји сег -
мент, али има мо и ба лет, „ма ма
денс-фит”, ре кре а тив не ве жбе, плес
за мла ден це, кре а тив не ра ди о ни це,
хип-хоп, са вре ме не игре, а уско ро ће
по че ти да ра ди и шко ла фол кло ра.
Тре нин зи су по не дељ ком, сре дом и
пет ком од 19.30 до 20.30, на пр вом
спра ту згра де у Ули ци Пе тра Бо јо ви -
ћа 1, из над не ка да шњег „Гво жђа ра”.
Има мо од лич ну са рад њу с Гра дом
Пан че вом, али и с на шом Ту ри стич -
ком ор га ни за ци јом. На дам се и ве ру -
јем да ће мо у бу дућ но сти има ти и
но ве успе хе – за кљу чио је наш са го -
вор ник.

До бар глас да ле ко се чу је, па је већ
са да из ве сно да ће „Ма жо рет ки ње
Пан че ва” уче ство ва ти на Свет ском
пр вен ству у ју жно а фрич ком гра ду
Кејп та у ну 2018. го ди не. Сва ка част!

А. Жив ко вић

МА ЖО РЕТ – СПОРТ КО ЈИ ОСВА ЈА

ЖИ ВОТ У РИТ МУ МУ ЗИ КЕ

на пр ва ки ња у мно гим ка те го ри ја ма.
У ма жо рет сам ушао из све та пле са,
где сам та ко ђе имао мно го успе ха,
док је Ири на за вр ши ла шко лу „Лу јо
Да ви чо” у Бе о гра ду, а сво је вре ме но је
ра ди ла и као на став ник у ба лет ској
шко ли у Пан че ву – ка же Кри сти јан
Бог да но вић, је дан од нај бо љих свет -
ских су ди ја у ма жо ре ту, ко ји го ди шње
има и до два де се так су ђе ња у зе мљи и
ино стран ству.

Иа ко овај спорт не спа да у срп ску
тра ди ци ју, ма жо рет у на шем гра ду по -
ста је све по пу лар ни ји. Ка да је ре ви -
јал ни део у пи та њу, тре ба ре ћи да су
пан че вач ке ма жо рет ки ње са став ни
део го то во сва ке ве ће при ред бе. Оне су
на че лу ко ло не то ком одр жа ва ња нај -
ве ће деч је ма ни фе ста ци је у зе мљи
„Ра дост Евро пе”, уче ство ва ле су на
фи нал ном тур ни ру ЛЕН ку па у ва тер -
по лу, би ле су де кор на Европ ском
шам пи о на ту у ко шар ци, а сво је вре ме -
но су би ле и зва нич не на ви ја чи це КК-а
Цр ве на зве зда... Не тре ба за бо ра ви ти
да се у ор га ни за ци ји „Ма жо рет ки ња
Пан че ва” у на шем гра ду сва ке го ди не
одр жа ва ве ли ки ин тер на ци о нал ни
фе сти вал „Ди ја мант ски штап”, на ко -
јем ре дов но уче ству је око 500 так ми -
ча ра из пет-шест европ ских зе ма ља.

– Ма жо рет је еле ган ци ја, гра ци о -
зност, сјај ко сти ма... Ба лет је осно ва
све га, на ко ју се на до гра ђу ју оста ле
ко ре о гра фи је. И ни је ни ма ло лак
спорт. Сва ки тре нинг се са сто ји од за -
гре ва ња, кон ди ци о них ве жби, ра да с
ре кви зи ти ма, уве жба ва ња од ре ђе не
ко ре о гра фи је... На жа лост, у Ср би ји
вла да ми шље ње да је то ди сци пли на
са мо за де вој чи це, али у раз ви је ним
европ ским зе мља ма ни је та ко. „Ма -


