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„Како бисте заштитили себе и своје
дете од крађе идентитета, саветујте га
да никада не одаје другим лицима
личне податке као што су име и пре-
зиме, број телефона, број пасоша,
адреса становања или школе итд. Раз-
говарајте са дететом о томе које сајто-
ве посећује док је интернету и шта је
то што га највише интересује. Посто-
је интернет адресе које на први по-
глед изгледају уобичајено, а у ствари
служе за крађу личних података или
друге радње које су противзаконите.
Реците свом детету да припази на он-
лајн пријатеље који су у порукама ко-
је му шаљу необично пријатни и гово-
ре да воле исту музику, филмове, му-
зичаре, глумце итд. Примарни циљ
педофила и других манијака на ин-
тернету је да стекну поверење детета
и да се представе као особе са истим
интересовањима. Обавезно реците
свом детету и то да уколико било ко-
ја њему непозната особа путем интер-
нета почне да прича о сексу, одмах о
томе обавести одраслу особу од пове-
рења и прекине сваки контакт с том
непознатом особом. Уверите своје де-
те да у сваком моменту може да се
обрати вама или некој другој одра-
слој особи од поверења уколико се
осети непријатно, уплашено или
уколико је доживело претње путем
интернета”, пише између осталог у
саветима за безбедно коришћење
интернета који се могу прочитати на
сајту војвођанског омбудсмана.

Јако важна тема 
Заштити деце на интернету поклања
се велика пажња у панчевачким
основним школама. Јасна Гађански,
директорка Основне школе „Стеви-
ца Јовановић”, изјавила је да се у тој
школи спроводи пројекат Покрајин-
ског секретаријата за спорт и омла-
дину под називом „У школи, са дру-
штвом, код куће – безбедно”.

– За реализацију тог пројекта доби-
ли смо 140.000 динара, а њиме је из-
међу осталог предвиђено одржавање

За пет година у Србији
ухапшено више од сто 
педофила и сајбер манијака

О компјутерском 
криминалу се све 
чешће говори 
у панчевачким школама

Од 2010. године, када је Министарство
унутрашњих послова почело да спро-
води акцију „Армагедон”, чији је циљ
сузбијање кривичних дела у вези с пе-
дофилијом и другим облицима угро-
жавања деце и младих на интернету,
ухапшене су 133 особе широм Србије.

Само током прошле године лише-
но је слободе 36 осумњичених, што
је рекорд од почетка спровођења ак-
ције. Од њих је одузета већа количи-
на компјутера и друге опреме, као и
више десетина терабајта фотогра-
фија и филмова с педофилском са-
држином. Велики број њих је преко
интернета размењивао снимке са
истомишљеницима у иностранству,
али су и поред тога ухапшени захва-
љујући оперативном раду инспекто-
ра Одељења за борбу против високо-
технолошког криминала и њиховој
сарадњи с полицијама у другим др-
жавама.

Ови алармантни подаци су наведе-
ни у отвореном писму Небојше Сте-
фановића, министра унутрашњих
послова, упућеном јавности поводом
9. фебруара, Међународног дана без-
бедног коришћења интернета.

Све почиње захтевом за пријатељство
У писму се наглашава да су деца и
млади изложени највећим ризицима
на интернету, а да су „Фејсбук”, „Ин-
стаграм”, „Твитер” и друге друштве-
не мреже које су последњих година у
експанзији идеални за злоупотребе,
камуфлирање настраних особа и
бројне друге облике злоупотреба и
компјутерског криминала.

Година у знаку санирања
последица пљачке
» страна 13

управи пројектом о безбедности де-
це и младих на интернету, али није
добила новац.

– И поред тога, током прошле
школске године смо успоставили
сарадњу с полицијом, захваљујући
чему су њихови људи одржали сери-
ју предавања о опасностима које
вребају децу и младе на интернету.
Осим тога, наши наставници ин-
форматике често на часовима гово-
ре деци о безбедности на интернету,
али то није ништа систематски и
континуирано. Међутим, требало
би порадити више на томе јер су
опасности на интернету сигурно ве-
лике. Што се тиче тога како су деца
реаговала на предавања, морам ре-
ћи да нисам сигуран колико они то
озбиљно схватају. Они су слушали,
пратили су предаваче, али је пита-
ње колико су разумели опасности
које се крију на интернету. Мислим
да им, на пример, није јасно да иза
на први поглед уобичајеног профи-
ла на „Фејсбуку” може да се крије
неко ко има лоше намере. По мом
личном мишљењу, ту постоји одго-
ворност школе, али превасходно
мора да постоји одговорност поро-
дице, на првом месту родитеља.
Они треба да прате и контролишу
шта им раде деца на компјутерима
у слободно време – закључио је Бла-
гојевић.

М. Глигорић

Хроника
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предавања којима би било обухваће-
но преко 850 ученика и 100 родите-
ља. Теме о којима ће им се говорити
су нарушавање приватности, безбед-
но дељење садржаја на „Фејсбуку” и
интернету, он-лајн насиље, реаговање
у случају добијања претећих и узне-
мирујућих порука, вређање, ширење
неистина и објављивање приватних
података. На предавањима ће се гово-
рити и о опасностима од монтажа
фотографија које се објављују на
„Фејсбуку” и „Инстаграму”, и даваће
се савети коме се обратити у случају
проблема – рекла је Јасна Гађански.

Она је апеловала на родитеље да
обавезно поведу више рачуна о актив-
ностима деце на интернету, а не да
све сваљују на наставнике и школу.

– Чести су случајеви да се деца ко-
ја немају отворен профил на некој
друштвеној мрежи плаше да ће их
вршњаци због тога исмејавати и он-
да траже помоћ од родитеља. Они
им услише ту молбу, региструју се у
њихово име и отворе им профил и
након тога престају да се интересују
за то шта им раде деца на интернету
– додала је Јасна Гађански.

Колико деца то озбиљно схватају?
Према речима Милоша Благојеви-
ћа, директора Основне школе „Јован
Јовановић Змај”, та школа је заједно
са Образовно-креативним центром
„Едука” конкурисала у Градској

ТЕМА НЕДЕЉЕ: НАЛИЧЈЕ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА И ТЕХНОЛОШКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

ДЕЦА И МЛАДИ УГРОЖЕНИ НА ИНТЕРНЕТУ

РРААДДННОО  ВВРРЕЕММЕЕ  „„ППААННЧЧЕЕВВЦЦАА””  ТТООККООММ  ППРРААЗЗННИИККАА

Нерадан само понедељак
Дан државности Србије празнује се два дана – 15. и 16. фебруара. То је
разлог због којег ће и радно време „Панчевца” следеће недеље бити мало
промењено.

У понедељак, 15. фебруара, „Панчевац” неће радити, али ће већ сутрадан,
у уторак, 16. фебруара, све тећи по устаљеном распореду. Благајна ће ради-
ти од 8 до 18 сати, служба маркетинга ће бити доступна у уобичајено време
– од 8 до 16 сати, а на својим радним местима ће бити и новинари. 
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месо заражено опасним паразитом
трихинелом.

Пошто је крајем прошле године пре-
гледао месо дивљих свиња које му је
донето на контролу, он је, не разми-
шљајући много, по аутоматизму, издао
потврду да је месо у реду и да се може
користити за људску исхрану. То је
учинио иако је био свестан да није ура-
дио оно што је предвиђено у таквим
случајевима и тако је са умишљајем
довео у питање здравље других.

Неколико дана након што су у бол-
ницу примљени људи који су јели за-
ражено месо, он је изјавио медијима
да је у потпуности испоштовао пред-
виђену процедуру и да искључује мо-
гућност да је у било чему погрешио.
Да све буде горе, у томе га је подржао
начелник Републичке ветеринарске
инспекције при Министарству пољо-
привреде. Он је изјавио да ветеринар
не сноси никакву одговорност за ши-
рење заразе.

Правна држава и правосуђе на овом
случају полажу важан испит. Несаве-
сни ветеринар треба да буде кажњен
што строже, јер ће само тако бити по-
слата порука да немар није допуштен
када је реч о здрављу људи. Само у том
случају ће они чији је посао контрола
намирница разумети да они не смеју
да греше, јер њихов немар и непошто-
вање процедура имају високу цену.

У супротном, уколико судије неса-
весном ветеринару из Чајетине из-
рекну благу казну и прогледају му
кроз прсте, не треба да буде никакво
изненађење уколико се сличан случај
понови у неком другом делу Србије.

М. Г.

Ко то тамо клеца!
Е, јесу вала багра ти новинари! Белосветски олош! Мало-мало па
нешто зврндају, пиште, звижде, филозофирају... А у ствари – појма
немају. Нису, бре, они никаква сила, а камоли „седма сила”. Сва-
шта! Руку на срце, нису баш сви такви. Има још увек и оних пра-
вих, посвећених журналиста, оних који, као што правила њихове
струке скоро одвајкада налажу, умеју да зажмуре, да прогледају
кроз прсте, да прећуте...

Па није ваљда најважније критиковати и блатити вредне, поште-
не и угледне људе, не дај боже и неке државнике? Ето, недавно је
смењен министар у Влади због некакве изјаве о клечању. Пиштао
тај белосветски олош с почетка овог текста, окупљао се, нешто
протестовао, тражио ваљда какву правду. Па се бунт из престони-
це ширио и по градовима у унутрашњости... Мо’ш мислити! А због
чега? Због клечања? Свашта!

Боље би било тим хохштаплерима да су засукали рукаве и – радили.
Да су мало похвалили свашта лепо што нам се догађа, да су мало
увидели како нам се светла будућност спрема и писали о томе. И
снимали и фотографисали. И причали. Да су мало овом народу
отворили очи... Јок, они пиште! Руку на срце, има и оних правих,
посвећених журналиста, који не спадају у ову категорију. Дивни
људи! Ваља се данас, више него икад, угледати на њих.

И шта је то толико лоше у том клечању? Кад дете почне да кле-
чи, сви се радују, јер ће ускоро пропузати и проходати... Је л’ тре-
ба да се љути неки рудар што мора да се спусти на колена, а он у
свом копу неретко заузима тај положај да би ваљано обавио тежак
посао? Кад ауто-механичар клекне да би нам отклонио неки квар
на колима, онда нам то не смета, је ли? Такође, сваки водоинста-
латер често мора да заузме такав положај тела да би дошао до пла-
те или хонорара. Ко њега пита да ли га нешто боли?

Напослетку, клекне и сам керамичар. Њему најчешће и страда-
ју колена. Такав му је посао. И сви волимо кад нам керамичар
клекне и нико од тога не прави спрдњу. Па, је л’ да?

**  ** **
И да уђе у записник – није само клечање тешко, сетимо се само на
каквим су тек мукама они што су по занимању стајачи! Њима
страдају и колена, и зглобови, и кичма! Како не знате ко су стаја-
чи? То су они што у згради свог предузећа седе на другом спрату.
Испод њих, у приземљу, налазе се канцеларије плакатолепаца, а на
првом спрату за компјутерима седе ботови.

Није мала ствар данас бити стајач. Још кад те фамилија види на
ТВ екрану, е, онда си цар над царевима. А није то уопште лака ра-
бота, напротив. Треба се смешкати иза шефових леђа, па треба у
такту његовог, најчешће величанственог говора правити фаце и
гримасе које иду уз оно што он мудро збори... Треба се смешкати,
па се намрштити кад вољени лидер неког реторички нападне.
Озбиљан је то посао, нема шта. Често шефови знају и да одуже за
говорницом, али они бар имају воде на том пулту, па гуцну мало и
наставе. А стајачи стоје... Укочени.... Без воде, без сендвича, без
ичега... Сироти...

Млади стајачи, талентовани страначки лавови, обично стоје иза
нешто слабијих политичара, који су пак редован „декор” високо-
позиционираних умних глава. Ту су омладинци да им се додворе,
да ћапе неки поен за себе, да буду на виделу. Ако се којим случа-
јем догоди да неко од те силне млађарије добије шансу да статира
иза каквог министра, е, тај је већ међу регрутима за каквог народ-
ног посланика, саветника, помоћника...

Од толиког стајања често се нема времена ни за школе, факул-
тете и дипломе. Додуше, и то ћаге дође некако само од себе. Више
као награда због стајања. Значи – мора да се стоји. Такав је посао.
То је улагање у будућност. Тешко јесте, али издрже се и ти болови
у леђима и коленима. Све док се не (по)клекне!

оставља посебно горак укус у устима.
Тешко је рећи да ли због тога што су
се крађа и черупање Апотеке догађа-
ли пред нашим очима, и то након
ударног транзиционог таласа, или за-
то што сви донекле губимо сигурност
у погледу набавки лекова на рецепт у
свако доба дана и ноћи. Можда та
горчина проистиче и из осећаја да се
читав систем урушава, да је све кре-
нуло у погрешном правцу, или пак
због свести да једна особа не може
направити толику штету, као што је
то био случај са Апотеком, уколико с
врха то није аминовано, односно пот-
помогнуто.

„Панчевац” је писао о Апотеци.
Било је простора да се реагује пре но
што је догорело до ноката. Зашто се
чекао овакав епилог, коме је то (би-
ло) потребно и хоће ли кривци и сви
који су умешани у овај случај бити
процесуирани – само су нека од пи-
тања на која пре или касније морамо
добити одговоре.

Д. М.

За немар – 
најстрожа казна

Међу одговорнима за наше здра-
вље има оних који свој посао не ра-
де савесно, поштено и одговорно
иако тиме угрожавају друге. То је
једини закључак који се намеће на-
кон што је ових дана у медијима
објављена информација да је поли-
ција у Чајетини ухапсила ветери-
нара због чијег нехата се разболело
сто дванаесторо људи који су јели

Зашто овакав
епилог?

Није потребно бити велики локалпа-
триота па осетити колико је нефер
да Апотека Панчево тек тако преста-
не да постоји... Нити је неопходно
бити колерик да би вас прича о кра-
ђи и финансијским баханалијама
претходног руководства Апотеке из-
бацила из ципела.

Чињеница је да смо се у послед-
њих петнаест година нагледали уни-
штавања разних предузећа. Скоро да
смо већ отупели на причу типа: до-
шао тај и тај, продао, задужио, уни-
штио, ојадио раднике и – остао нека-
жњен. Па опет, прича о Апотеци

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ху... Ху, хухууууу... Поздрав из центра Панчева.

У Његошевој улици, у петак, 5. фебруара

Снимила Данијела Исаков

• Транспарентност наше владе обавијена је велом тајне.
• Повероваћу да има бога кад добијем седмицу на лотоу.
• Брод у боци не може да потоне.
• Моја жена уме да с мало речи много каже. 

Довољно је да ме погледа.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КАД САМ ПРВИ ПУТ КАО МЛАД ЧИТАО ДОСТОЈЕВСКОГ, 
НИШТА ГА НИСАМ РАЗУМЕО. НЕ РАЗУМЕМ ГА НИ ДАНАС, ЈЕР ОН
ОЧИГЛЕДНО У МЕЂУВРЕМЕНУ УОПШТЕ НИЈЕ НАПРЕДОВАО! 

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ААллееккссааннддаарр  ЖЖииввккооввиићћ

Петак, 12. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Први фестивал „Moonwalk”,
првенствено замишљен као
место за афирмацију мла-
дих музичара и бендова, би-
ће одржан 19. и 20. фебруа-
ра у дворани „Аполо” Дома
омладине. Организатор те
манифестације је удружења
„Пан aрт”, а она је происте-
кла из концерата под нази-
вом „Оливеру у част”, који
се већ пет година одржавају
у Панчеву.

Програм је конципиран
тако да првог дана свирају
неафирмисани бендови,
али и специјални гости, док
је друго вече обезбеђено за
познате рок саставе. Тако ће

у петак, 19. фебруара, сви-
рати: „Енси ин”, „Рефлекси”,
Милена и Коста, Саша и
Милан, „The Sand”, „Проје-
кат”, „Контраудар”, „Кло-
тљуди”, „Млади Џек”, „Hol-
loklok” и „Phobos”, а специ-
јални гости су „Прстен”,
„Transeen” и „Цензура”. Сле-
дећег дана, у суботу, 20. фе-
бруара, публици ће се пред-
ставити „Blues Delivers”, „Ph
Band”, „Магацин”, „Валха-
ла” и „Бане Глуваков трио”.
Тај концерт ће бити омаж
панчевачком музичару
Оливеру Месарошу, фронт-
мену састава „Moonwal-
kers”. Д. М.

У СРЕДУ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Наступају 
„Бенд и вокали”

АКТУЕЛНО 3
Петак, 12. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

Добра вест, коју сви истински
гурмани нестрпљиво чекају
годину дана, гласи: двадесет
девета „Светска сланинијада”
биће отворена у четвртак, 18.
фебруара, у 12 сати, и трајаће
до недеље, 21. фебруара, када
ће бити спуштена завеса на
чувену манифестацију.

Организатор најављује да ће
тих дана (од 8 до 20 сати) у ха-
ли и на централном сеоском
тргу око триста излагача по по-
пуларним ценама продавати
сланину и месне прерађевине,
као и разне друге производе.

Припремљен је и разновр-
стан садржај. У стални про-
грам ће, поред такмичења за
најбољу домаћу, занатску и

индустријску сланину, бити
уврштен и избор за сланину од
мангулице. Жири састављен
од професора Пољопривред-

ног факултета одлучиће коме
ће припасти ласкава призна-
ња и диплома „Златни побед-
ник Сланинијаде”.

Први пут ће бити приређе-
но огледање у процени тежине
сланине, а ту су и неизбежна
пратећа надметања у топљењу
сланине („Златни чварак”),
спремању свињског паприка-
ша („Златни котлић”) и кува-
њу сланинарског пасуља.

Посебно интересовање увек
изазива приказ касапских ве-
штина – прављења кобасица и
топљења чварака, које ће љу-
битељи гурманлука моћи да
дегустирају.

Наравно, вашарска понуда
најширег асортимана неће
мањкати.  Укратко, на качаре-
вачкој „Светској сланинијади”
провод за сва чула је загаран-
тован. Ј. Ф.

ОД ЧЕТВРТКА ДО НЕДЕЉЕ У КАЧАРЕВУ

Светска сланинијада

ДОДЕЉЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ

БОЉИ ЖИВОТ ЗА СЕДАМ ПОРОДИЦА
Станаре обрадовали
Саша Павлов 
и Зорана Михајловић

Критеријуми јасни,
протекције нема

Гради се још једна
зграда у Чумићевој

Кључеви седам социјалних ста-
нова за издавање у новоизгра-
ђеној згради у Улици Максима
Горког 97 уручени су у понеде-
љак, 8. фебруара, породицама
које су на конкурсу Градске
стамбене агенције (ГСА), рас-
писаном у октобру прошле го-
дине, задовољиле прописане
критеријуме и нашле се на са-
мом врху ранг-листе.

Нашим суграђанима кључеве
су уручили градоначелник Са-
ша Павлов и Зорана Михајло-
вић, потпредседница Владе и
министарка грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре, а
на „усељење” су дошли и Сузана
Јовановић, чланица Градског
већа задужена за рад, запошља-
вање и социјалну политику,
Александар Бркић, директор
ГСА, и Зденка Јокић, председ-
ница Комисије за давање град-
ских станова у закуп.

Велика инвестиција
Зграда са становима у које се у
понедељак и званично уселило
седам породица завршена је
крајем прошле године, а инве-
стицију су финансирали Ми-
нистарство грађевинарства, са-

обраћаја и инфраструктуре РС
и Град Панчево. 

Потпредседница Владе и
министарка Зорана Михајло-
вић прецизирала је да је пан-
чевачка локална самоуправа,
поред инфраструктурно опре-
мљеног земљишта, за изградњу
станова обезбедила и 17 мили-
она динара, а да је из репу-
бличког буџета обезбеђено још
11 милиона динара. Она је ис-
такла да су социјални станови,
који имају између 30 и 60 ква-

драта, урађени по свим европ-
ским стандардима, укључујући
стандарде енергетске ефика-
сности, и да су једнаког квали-
тета као и станови који се ку-
пују на тржишту.

На конкурс ГСА пријавило
се чак седамдесет троје инте-
ресената, а критеријуми на
основу којих је вршено ранги-
рање били су стамбени статус
и услови становања, висина
примања, имовинско стање,
број чланова породичног до-
маћинства, као и инвалид-
ност или телесно оштећење.

Предност осетљивим групама
Међу становима у новој згра-
ди два су трособна, четири
двособна и један једнособан.
Како је рекао Александар Бр-
кић, директор ГСА, укупна це-
на закупа и комуналија крета-
ће се од око 8.000 динара за
једнособан стан од 30 квадра-
та до приближно 15.000 дина-
ра за трособан стан дупло веће
квадратуре.

Станови нису предвиђени
за откуп и станари грејање
обезбеђују сами, а укoлико не
плате комуналије три месеца

узастопно, уговори с њима ће
бити раскинути.

– Влада је направила ред у
области социјалног станова-
ња: сви станови се додељују
по јасним критеријумима и
без било какве протекције.
Водимо рачуна о свим осе-
тљивим групама, тако да су
међу станарима који ће се
уселити и особе са инвалиди-
тетом – нагласила је мини-
старка Михајловић.

Она је додала да су у овом
тренутку у Србији изграђена
или се граде 134 стана наме-
њена људима који не могу да
реше стамбено питање без
помоћи државе. Градоначел-
ник Саша Павлов честитао је
суграђанима који су добили
станове и најавио да ће Град
овакве програме развијати и
убудуће, додавши да је кра-
јем прошле године већ пот-
писан уговор за изградњу
још једне зграде овог типа у
Чумићевој улици. Очекује се
да ће кључеви станова у том
објекту бити додељени за-
купцима крајем ове или нај-
касније почетком следеће
године. Д. Кожан

Зорана Михајловић: „Станови су изграђени по светским стандардима”

Крајем овог месеца, у пе-
так, 26. фебруара, Рамбо
Амадеус и Панчевац Иван
Алексијевић приредиће
„Вече гломазне поезије” у
дворани Културног центра.
Биће то догађај у којем
Рамбо чита, рецитује, пре-
причава и „припевава” нај-
гломазније текстове из свог
импозантног опуса, и то уз
незамењиву подршку мае-
стра Ивана Алексијевића.

„’Вече гломазне поезије’
прераста у јединствену фу-
риозну представу која ла-
конски, на сликовит и не-
претенциозан начин, хи-
руршки прецизно сецира
друштво и појединца који
покушава у њему да опста-
не и пронађе парче своје

среће”, наводи се у најави
догађаја.

Улазница кошта 600 ди-
нара, а „Панчевац” и Култур-
ни центар поклањају два пу-
та по две карте. Дакле, два
читаоца који до среде, 24.
фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најин-
спиративнији одговор на пи-
тање: „Шта може поезија?”,
добиће по две улазнице за
„Вече гломазне поезије”.

Правило за слање СМС-а
је следеће: укуцајте КО (раз-
мак) ПРЕДСТАВА (размак)
текст поруке и пошаљите на
1201. Бруто цена СМС-а из-
носи 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 38,64 динара у
мт:с мрежи. Д. М.

ПОКЛАЊАМО УЛАЗНИЦЕ

Вече гломазне поезије
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ППООССЕЕТТАА  ССИИГГУУРРННООЈЈ  ККУУЋЋИИ

Зорана Михајловић је, као председница Координационог

тела за родну равноправност Владе РС, боравак у нашем

граду искористила и да посети Сигурну кућу.

Она је том приликом подсетила да је Влада усвојила

Предлог закона о родној равноправности, који предвиђа

борбу против партнерског и породичног насиља над жена-

ма и нагласила да ће посебна пажња бити посвећена пре-

венцији тог насиља.

Вицепремијерка је оценила да је Сигурна кућа у Панче-

ву једна од најбоље организованих у Србији, а као посебну

предност истакла је то што је кућа отворена 24 сата дневно

365 дана у години.

Вече вина, поезије и љубави и хумани-
тарна продајна изложба слика чланова
панчевачког Удружења оболелих од
мултипле склерозе биће приређени у
петак, 12. фебруара, од 18 до 20 сати, у
винарији „Ђурић” у Улици Максима
Горког 71.

Радови које ће посетиоци моћи да ви-
де и купе настали су у оквиру пројекта
„Све што је лепо има боје”, који је фи-
нансирао Град. Приход од продаје сли-

ка биће упућен члановима Удруже-
ња оболелих од мултипле склерозе,
како би њихова ликовна радионица
наставила да функционише.

Поред поменутог удружења и ви-
нарије „Ђурић”, организатори дога-
ђаја су и књижевни клуб „Прота Ва-
са Живковић” и емисија „И ми смо
ту” Радио Панчева, коју уређује и
води Добрила Јовановић. Улаз је
бесплатан. Д. К.

ИЗЛОЖБА У ВИНАРИЈИ „ЂУРИЋ”

Будите хумани – купите слику

Музички састав „Бенд и во-
кали”, који је спојила про-
дукцијска кућа „Emotion”
као такмичарску групу у
музичко-сценском програ-
му „Ја могу све” на РТС-у,
одржаће концерт у среду,
17. фебруара, од 19 сати, у
дворани Културног центра.

Панчевачка публика има-
ће прилику да се подсети
нумера које су током три-
наест емисија, све до са-
мог суперфинала, изводи-
ли Ивана, Марко, Лука,
Никола и хор „Вокал тин”.
Као гости на концерту на-
ступиће Теодора Станко-
вић и дечји хор „Вокал
кидс”.

Улазнице се могу купити
на благајни Културног цен-
тра по цени од 250 динара.

Д. К.

ПРВИ ФЕСТИВАЛ „MOONWALK”

Два дана 
квалитетне свирке

И
З

А
Р

Х
И

В
Е

„П
А

Н
ч

Е
В

Ц
А
”



Српски покрет „Двери” је на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 9. фебруа-
ра, позвао јавност на распра-
ву о грбу нашег града, који,
према речима чланова те
странке, не представља прави

одраз Панчева, већ је по од-
луци окупационе аустријске
власти у званичној употреби
од 16. јануара 1881. године.

Милутин Илић, председ-
ник Градског одбора ове
партије, изјавио је:

– У питању је грб првен-
ствено војног утврђења на
границама тадашње импе-
рије, па је због тога веома
уочљив недостатак невој-

ничких симбола на њему.
Чињеница је да Панчево
већ сто година није на гра-
ници ниједне државе, већ у
њеном средишту, и сви ми
имамо обавезу да усвојимо
симболе града који одгова-

рају његовим особености-
ма, а не оне наметнуте са
стране.

Он је додао и да су запра-
во трговина и занатство гра-
не којима се поносимо и да
оне треба да пронађу своја
места на грбу, као и симбо-
ли индустрије или клас жи-
та, који такође асоцирају на
Панчево.

С. П.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Алтернатива постоји
Демократска странка Срби-
је је на конференцији за но-
винаре одржаној на Корзоу
у суботу, 6. фебруара, пору-
чила грађанима да алтерна-
тива постоји и да имају за
кога да гласају, а том при-
ликом су Панчевцима дели-
ли свој пропагандни мате-
ријал.

Чланови ове партије на-
гласили су да ће се залагати
за то да што мање људи на-
пусти Србију и да школован
кадар буде на значајним
функцијама.

Миладин Шакић, пред-
седник Градског одбора
ДСС-а, изјавио је:

– Посебно скрећемо па-
жњу на изјаву министра Ву-
јовића да сви којима се не
свиђа овде, могу да напусте
државу. Чак и без те изјаве
многи људи у потрази за бо-
љим животом одлазе из Ср-
бије и то је показатељ да ни-
смо на правом путу, да због
идолопоклонства Европској
унији сваког дана економ-
ски пропадамо.

Ову акцију ДСС-а је подр-
жао и Покрет „Двери”, чији
су чланови казали да власт
мора пронаћи начин да за-
држи народ у Србији, а не да
га „тера” одавде.

С. П.

ПОЛИТИКА
Петак, 12. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Изменити грб града

Градска каса биће
увећана за близу
400 милиона динара

Градско веће Панчева усвоји-
ло је у петак, 5. фебруара,
предлог првог овогодишњег
ребаланса буџета, у висини од
389 милиона динара. Реч је о
преносу остатка салда из
2015. године, а након што
Скупштина усвоји тај пред-
лог, градска каса ће имати
укупне приходе и расходе од
шест милијарди динара.

Од наведеног износа реба-
ланса највише новца биће пре-
нето Дирекцији за изградњу и
уређење Панчева (134 милио-
на динара), а потом ЈКП-у
„Младост” и социјалној за-
штити (по 41 милион). Град-
ској управи следује 35 милио-
на динара, Градској стамбеној
агенцији 25 милиона, „Зеле-
нилу” осам милиона, а „Хиги-
јени” два милиона динара.
„Дечја радост” ће моћи да ра-
чуна на девет милиона, здрав-
ство и култура укупно на шест
милиона динара, а основне и
средње школе добиће 700.000
динара. Панчевачка села ће
преко месних заједница и сво-
јих јавних комуналних преду-
зећа добити нешто мање од
шест милиона динара.

Одборници ће имати при-
лику да се о предлогу реба-
ланса изјасне већ крајем ове
недеље, јер је седница локал-
не скупштине заказана за пе-
так, 12. фебруар.

Већници су усвојили Акцио-
ни план за запошљавање, у ко-
ме ће се наћи више новца него
прошле године, а разлог за то је
наставак тренда повећања неза-
послености. Сузана Јовановић,
ресорна чланица Градског већа,
рекла је да је за последњих го-
дину дана неколико стотина

СА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

РЕБАЛАНС JЕ СПРЕМАН

Панчеваца остало без посла, па
се због тога радило на осми-
шљавању мера за запошљава-
ње. Пракса је показала да најбо-
ље резултате даје самозапо-
шљавање уз бесплатне правно-
-финансијске савете и књиго-
водствене услуге, јер су кори-
сници средстава с конкурса од
пре две године успели да одрже
своје бизнисе, а неки од њих су
запослили нове раднике. Зато
ће ова мера бити финансирана с
15 милиона динара.

Уз то ће бити настављено
финансирање стручних и сту-
дентских пракса, те опремање
кабинета стручних средњих
школа, а нова мера је подсти-
цање привредника да отварају
нова радна места. За ту сврху
биће потрошено осам милио-
на динара.

Прихваћен је и предлог
анекса уговора о коришћењу
средстава из донације и кре-
дита немачке банке KfW за

прикључење панчевачких се-
ла на градски водовод. Укупна
сума средстава ће тим доку-
ментом бити умањена за 1,2
милиона евра, па ће „Водо-
вод” убудуће плаћати мање
кредитне рате него до сада.

Припремајући се за предсто-
јеће заседање Скупштине, Веће
је у среду, 10. фебруара, одржа-
ло још једну седницу, на којој
је донело низ важних одлука.
Једна од њих је покретање по-
ступка пред Владом Србије за
промену намене земљишта у
северној зони из пољопривред-
ног у градско грађевинско. Раз-
лог за то је писмо о намерама
компаније „Азалеја” да на делу
те гринфилд локације изгради
центар за обуку помораца.

Већници су изгласали и
Програм заштите земљишта
од ерозије ветром за 2016, ко-
ји подразумева подизање бли-
зу 28 километара ветроза-
штитних појасева у готово

свим катастарским општина-
ма на територији града. Уз то
ће у постојећим дрворедима
бити замењене саднице које
су пропале или су уништене, а
сав посао је поверен ЈКП-у
„Зеленило”.

Одлучено је да се Општој
болници из буџета да два ми-
лиона динара за набавку ме-
дицинске и друге опреме. Ве-
ће је усвојило и план утрошка
средстава из буџетског фонда
за заштиту животне средине.
Планирана је, између оста-
лог, набавка анализатора за-
гађења ваздуха и обезбеђена
су средства за рад мобилне
мерне станице Завода за јав-
но здравље Панчево. Градска
влада је изгласала и Нацрт
одлуке о задуживању Града,
којом је одређено на које ће
све инвестиције бити потро-
шено 674 милиона динара из
кредита.

Д. Вукашиновић

Омладина Социјалистичке
партије Србије је на конфе-
ренцији за новинаре одржаној
у среду, 10. фебруара, истакла
да иако је познато да нема мо-
гућности за стицање првог
радног искуства, као ни си-
стемске подршке програмима
запошљавања и самозапошља-
вања младих, мало тога је
промењено у пракси.

Нестор Јосивљевић, пред-
седник Савета омладине СПС-
а, изјавио је:

– Према најновијим подаци-
ма, Србија је на самом врху ле-
ствице по стопи незапослености
омладине. У последњих 25 го-
дина иселило се више од
300.000 младих и образованих
људи и због тако великог одлива
мозгова и непостојања перспек-
тиве ситуација је алармантна.

Он је додао и да је циљ омла-
дине СПС-а уједињење подмла-
дака свих политичких партија,
представника савета за младе,

неформалних група и невлади-
них организација, како би се за-
уставио још већи одлив људи.
Такође, апеловао је на старије

колеге, одборнике и посланике,
да их подрже када у буџетима
планирају средства за младе и
да им пруже потпору за развој
предузетничког духа, реализа-
цију стручне праксе и стварање
нових радних места.

Овом приликом је Алексан-
дар Ранисављев, потпредсед-
ник Савета омладине СПС-а,
најавио за 14. фебруар, пово-
дом Дана заљубљених, акцију
„Реч је о љубави”, коју ће
спровести у Градском парку
од 15 до 17 сати.

СПС је подсетио и на своју
акцију „Отворена врата – за
здравство” и напоменуо да ће у
понедељак, 15. фебруара, од 17
до 18 сати, у просторијама те
странке дежурати др Јеленка
Стојковић, специјалиста оп-
ште медицине. С. П.

Чланови недавно формираног
Градског одбора Покрета „До-
ста је било – Саша Радуловић”
су на конференцији за нови-
наре одржаној у среду, 10. фе-
бруара, казали да Република
Србија поткрада кориснике
новчане накнаде за случај не-
запослености.

Дејан Савић, члан ГО тог по-
крета, рекао је да се поткрада-
ње врши систематски, посред-
ством Националне службе за
запошљавање, тако што се нов-
чана накнада исплаћује умање-
на, што је противно закону.

– Од априла 2012. године
максимална новчана накнада се

редовно исплаћује умањена за
око 30 евра, а минимална зако-

ном загарантована за око 15
евра. Наиме, месечно у просеку

НСЗ исплати око 60.000 накна-
да, од чега 80 одсто чине мини-
малне накнаде. На тај начин др-
жава је украла од својих грађана
око 800.000 евра сваког месеца.

Он је додао да су Република
Србија, Национална служба за
запошљавање и Државна ре-
визорска институција напра-
виле обрачун користећи се
бруто једном платом, како би
исплаћивале мање накнаде.

Дејан Јовановић, координа-
тор ГО овог покрета, казао је
да су људи почели да се буне и
туже суду НСЗ, а да су сви до-
били првостепене пресуде у
њихову корист. С. П.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Неправилности у исплати новчаних накнада

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Превише незапослене омладине

Трибина под називом „Из-
вештавање медија у предиз-
борној кампањи” биће одр-
жана у петак, 12. фебруара,
у малој сали Градске упра-
ве, од 17 сати.

О утицају медија на пред-
стојећу политичку кампању
расправљаће Зоран Стано-
јевић, новинар Радио-
-телевизије Србије, и Сњежа-
на Миливојевић, професор-

ка Факултета политичких
наука у Београду.

Циљ панел-дискусије биће
скретање пажње јавности на
положај медија у Србији и по-
стављање границе између ин-
формација од јавног интереса
и интереса носилаца моћи.

Организатор овог догађа-
ја је редакција часописа
„Видело” из Долова.

С. П.

НАЈАВА ТРИБИНЕ

Извештавање медија у
предизборној кампањи



ХРОНИКА

Грађанска акција тврди
да јој власт ускраћује
простор за деловање

Друга страна одговара да
нема никаквих ограничења

Грађанска акција Панчево (ГАП),
невладина организација позната из-
међу осталог и као дугогодишњи ор-
ганизатор јавних трибина о најакту-
елнијим друштвеним и политичким
темама, скренула је недавно пажњу
на то да јој се у последње време та-
кве активности онемогућавају. Пре-
цизније, ГАП се пожалио да у „Апо-
лу”, Културном центру и малој сали
Градске управе није могао да орга-
низује трибину о панчевачком нови-
нарству након приватизације медија
и ону посвећену годишњици страда-
ња Срђана Алексића.

Петак, 12. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Иако многи људи одлучују да одба-
це месо, рибу и друге производе ко-
ји се добијају убијањем животиња, у
нашој држави то је веома ретко.
Најчешће владају предрасуде да се
вегетаријанци константно суочавају
с недовољним уношењем појединих
хранљивих састојака у организам и
да без меса и рибе пате од мањка
гвожђа, калцијума и протеина. Сва-
како постоји и друга група људи, која
једноставно не може одолети укусу
пљескавица, сарми и других ђакони-
ја од меса.

Међутим, најчешћи проблеми на-
стају када се месо купује на непрове-
реним местима, када му истекне рок
трајања, поквари се и доведе до тро-
вања, а и када се претерано уноси у
организам.

МИРОСЛАВ БИРЦЛИН, археолог:
– Једем месо, и то отприлике неко-

лико пута недељно. Сматрам да ку-
пујем на провереним местима – у
„Пекабети” и у оближњој месари. Та-
мо заиста никад нисам приметио да
је месо покварено. Такође, никад ни-
сам имао никаквих здравствених

проблема, стварно је увек све било у
реду.

МАРКО РАКОЧЕВИЋ, незапослен:
– Да, једем месо, али никад не ку-

пујем у месарама, јер сам произво-
дим. Никад нисам јео покварено ме-
со, па нисам ни имао здравствених
проблема. Сматрам да нико не треба
да купује у радњама. Ја, на пример,
знам чиме храним животиње, па сам
миран по том питању. 

КАТАРИНА БОНИШ, економиста:
– Једем месо, али у умереним ко-

личинама. Сматрам да купујем на
провереном месту, на пијаци, увек
код исте особе, и никад није било
проблема. Најчешће узимам пилети-
ну, а заиста никад нисам приметила
да је покварена или нешто томе
слично, па нисам ни имала здрав-
ствених проблема.

ЈОСИФ ЖУДИЋ, пензионер:
– Да, једем месо, и то веома често,

то јест сваког дана. Опрезан сам када
га купујем и то константно радим на
провереним местима, тачније увек у

истим месарама. Никад нисам при-
метио да је покварено и нисам имао
никаквих здравствених проблема, те
сматрам да је све у реду и да немам
разлога за бригу.

СНЕЖАНА ЛУЈАНСКИ, 
хемијски техничар:

– Једем месо веома често. Увек ку-
пујем на провереним местима, то јест
на онима где заиста никад није било
проблема. Најчешће узимам свињско
и јунеће, и никада нисам приметила
да је покварено. Сматрам да је све ка-
ко треба, никад нисам доживела неке
непријатне ситуације, а нисам имала
ни здравствених проблема.

МИЛАНИЈА ЈОВАНОВИЋ, пензионерка.
– Не једем месо често, али га ипак

једем. Никад нисам имала никаквих
проблема, али због масноће избегавам
да га спремам у току недеље, већ то
углавном радим викендом. Купујем у
касапницама, али не знам колико је то
проверено, јер веома често путем ме-
дија чујем да се буквално свашта уво-
зи, а тога се највише плашим.

Анкетирала С. Првуљ

Ј. ЖУДИЋК. БОНИШ С. ЛУЈАНСКИ М. ЈОВАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ЈЕДЕТЕ МЕСО?

Не одолевамо његовом укусу 

М. РАКОЧЕВИЋM. БИРЦЛИН

ЈАВНА РАСПРАВА О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА

ЦЕНЗУРА ИЛИ НЕПОШТОВАЊЕ
ПРОЦЕДУРА?

вих организатора, што је и раније
била пракса Дома омладине.

Ненад Живковић, новинар и члан
ГАП-а, оценио је да је јавни простор у
Панчеву ипак затворен за ту органи-
зацију, што показује и покушај орга-
низације трибине „Приватизација ме-
дија у Србији – случај ТВ Панчева”.
Јавна расправа на ту тему, чији су са-
организатори били НУНС и сајт
„Цензоловка”, приређена је 20. јануа-
ра захваљујући томе што је власник
кафе-клуба „Купе” дао бесплатно про-
стор за њено одржавање.

– Немања Ротар, директор Кул-
турног центра Панчева, најпре је
крајем прошле године рекао како
мора да размисли да ли је КЦ уоп-
ште погодан простор за организова-
ње таквих догађаја, а потом је одлу-
чио да заузме став да та установа не
организује политичке трибине. Али
је већ после десетак дана у фоајеу

ненадити када те теме стигну у пре-
говарачки процес – закључио је наш
саговорник.

Немања Ротар, директор Култур-
ног центра, инсистирао је на томе да
је писмени захтев за коришћење
простора обавезан и додао како не
зна за праксу да се најпре постигне
усмени договор о томе.

– Било је разговора с ГАП-ом, али
не и њиховог званичног обраћања,
тако да нисмо могли да закључимо
никакав аранжман. Претходне две
године су радили у „Аполу”, а ја сам
раније као градски већник посредо-
вао да добију простор у Културном
центру – изјавио је Ротар.

Милићевић је потврдио да је раз-
говарао са Живковићем и да га је
упутио на неке друге јавне просторе.

– Моја жеља је да не дајем за те
намене малу салу, јер она служи за
венчања, а и неке столице у њој су
пропале. Био је проблем и термин,
јер је тог дана сала била заузета, па
сам хтео да понудим велику салу
Скупштине, али нисам стигао да му
јавим тог дана, а ни сутрадан. Он ни-
је могао да чека, па се захвалио, а
био је проблем и то што је тражио
данас за прекосутра – испричао је
Милићевић.

Након свега реченог у малој сали
ће ипак бити одржана једна трибина
о новинарству у петак, 12. фебруара,
у организацији часописа „Видело” из
Долова.

Да ли је у случају ГАП-а посреди
низ несрећних околности, непошто-
вање процедуре, или вид цензуре и
ускраћивање права неистомишље-
ницима на јавно деловање, показаће
се већ приликом наредне акције те
организације. Подсећања ради, Гра-
ђанска акција је у време власти ДС-а
одржавала трибине чији су учесници
и те како били критични према тој
странци. Тада се дешавало да неке
демократе негодују због тога, али су
функционери и чланови ДС-а нерет-
ко виђани у публици.

Д. Вукашиновић

Хемијска индустрија,
транспорт и пољопривреда
могуће области улагања

Амбасадор Ирана у Србији Мајид
Фахим Поур посетио је Панчево у
четвртак, 4. фебруара, и у разгово-
ру с градоначелником Сашом Па-
вловим провео читава три сата.
Главне теме сусрета биле су могућ-
ности привредне сарадње. Павлов
је објаснио да је Иран веома заин-
тересован за повратак на европско
тржиште након дугогодишњег еко-
номског и финансијског ембарга
који су му увеле Сједињене Аме-
ричке Државе.

– Упознали смо се с могућности-
ма улагања у Панчеву и надам се
да ћемо успоставити везу између
привредника Ирана и Панчева ка-
ко бисмо могли да учествујемо у
неким од инвестиционих пројеката
овде. Панчево има веома добру лу-
ку која може бити привредни мост
између Србије и Ирана. Пољопри-
вреда, „Петрохемија”, рафинерија
и други капацитети који постоје у
Панчеву добри су потенцијали за
повећање обима сарадње двеју зе-
маља – рекао је амбасадор Поур
након разговора.

Он је изразио наду да ће ирански
привредници доћи у Панчево како

би се упознали с тим потенцијали-
ма и са својим колегама из нашег
града.

Павлов је објаснио да су Иранци
заинтересовани за јужну зону због
тога што имају веома развијен
енергетски сектор привреде, па су
саговорницима предочене инфор-
мације о значају петрохемијског
сектора за град и кратким рокови-
ма који су према Закону о привати-
зацији преостали да се тај процес
заврши.

Градоначелник је навео како је
иранска страна показала занимање
за Гринфилд 2 због близине луке и
могућности развоја привреде и тр-
говине у том подручју.

– Интересовала их је и северна
зона због идеје „Агрополиса”, па
смо у разговору о томе ишли до де-
таља и разматрали могућности да
Иран улаже у ту локацију. Одеље-
ње за локални економски развој ће
издвојити неколико привредних
пројеката, међу којима је и инфра-
структурно опремање инвестицио-
них зона – навео је Павлов.

Он је додао како је одушевљен
тиме колико дипломате из Ирана
познају прошлост и садашње стање
панчевачке привреде и изразио на-
ду да ће бити успостављени контак-
ти између пословних људи из Пан-
чева и Ирана.

Д. В.

ПОСЕТА ИРАНСКОГ АМБАСАДОРА

Лука у центру пажње

Политици је ипак место у кафани: андерграунд алтернатива

Прва је одржана 20. јануара, али у
кафе-клубу „Купе”, а друга је била
планирана за 27. јануар, али није
реализована. Љиљана Спасић, пред-
седница ГАП-а, тврди да је до про-
блема у комуникацији те организа-
ције и Дома омладине дошло након
промене директора установе.

– Дому омладине сам 11. јануара
имејлом упутила допис у коме смо из-
разили жељу да 27. јануара одржимо
трибину „Сећање на Срђана и његову
храброст”, с молбом да нам одговоре
до 15. јануара. Пошто одговора није
било, чули смо се с људима с којима
смо тамо раније сарађивали. Они су
нам рекли како допис наводно није
стигао, мада нисмо добили информа-
цију да се имејл вратио, па смо поно-
во послали захтев. Одговорено нам је
позитивно, али тек 26. јануара, када је
било касно да било шта организујемо
– испричала је Спасићева.

Додала је како је управу Дома
омладине замолила да се размотри
могућност даље сарадње, али одго-
вор није стигао. Она је оценила како
то значи да су ГАП-у врата јавних
градских установа затворена и кон-
статовала да се тој организацији та-
кве ствари током дводеценијског де-
ловања никад нису дешавале, па чак
ни у време НАТО бомбардовања.

Марија Јевић, директорка Дома
омладине, изјавила је да је за први
имејл ГАП-а сазнала од новинарке
„Панчевца” којој је дала интервју за
један од претходних бројева нашег
листа, те да је након тога претражи-
ла електронску пошту, али да није
нашла ниједан имејл са именом Гра-
ђанске акције.

– Онда смо их позвали телефоном
и замолили да поново пошаљу зах-
тев, али је он стигао три до четири
дан након тога, односно 25. јануара.
Тог дана сам одржала колегијум на
којем је размотрена та молба и су-
традан је послат позитиван одговор,
али нам је ГАП послао поруку да је
касно за организацију таквог скупа –
изјавила је Јевићева.

Она је изнела тврдњу како не по-
стоје никаква ограничења у погледу
садржаја трибина нити имена њихо-

Културног центра одржао формално
промоцију једне књиге, а суштински
предизборну кампању СНС-а, чији је
он члан – рекао је Живковић.

Он је томе додао и неуспели поку-
шај ГАП-а да за исте сврхе добије
простор у малој сали Градске управе.
Навео је да је поводом тога разгова-
рао 18. јануара с Милорадом Мили-
ћевићем, начелником Градске упра-
ве, али да практично никад од њега
није добио одговор.

– Претпостављам да је то урадио
након консултације на надлежним
местима, чиме је послата јако лоша
порука да је практично немогуће да
се у јавним просторима који треба да
буду доступни свим грађанима орга-
низују трибине о новинарству у Ср-
бији, с посебним освртом на контро-
верзну приватизацију РТВ Панчева.
То нас чуди јер смо 12. новембра
прошле године управо у тој малој са-
ли одржали последњу у низу триби-
на о слободи новинарства. Сада је ја-
сно да је почела изборна кампања,
али локална самоуправа треба да се
држи ван тога. А с друге стране, ако
су носиоци власти тако снажни и не-
додирљиви, зашто им смета да група
грађана разговара о информисању?
– рекао је Живковић.

Додао је да примедбе како ГАП
није послао писане захтеве помену-
тим институцијама не стоје, јер је
дугогодишња пракса била да се нај-
пре усмено постигну договори, а по-
том упути званична молба. Живко-
вић је оценио како у локалној власти
очигледно постоји селекција по
принципу политичке подобности.

– Остаје нам да се сналазимо, али
што би се рекло: кад нема новина
има зидова, кад нема дворана има
улица, тако да ћемо наставити да
расправљамо о темама које тангира-
ју сваког појединца, иако ћемо на
том путу очигледно наилазити на
много веће препреке него што смо
очекивали пре 10–15 година. Жало-
сно је да на почетку 21. века, у време
отварања преговора са ЕУ, локална
самоуправа не види да су невладине
организације природан савезник у
том процесу, па ће се непријатно из-



НИШТА НОВО У „СПЕЦИЈАЛНИМ СТАКЛИМА”

Посебан (мал)третман

За постизање високих прино-
са у пољопривреди је, поред
познавања технологије произ-
водње и карактеристика биља-
ка, важна и адекватна и пра-
вовремена борба с коровима,
штеточинама и проузрокова-
чима болести. Једна од таквих
мера је и плодоред.

Он по дефиницији предста-
вља смену усева на парцели у
времену и простору, а његова
улога је смањење појаве ште-
точина, биљних болести и ко-
рова. С друге стране, моно-
култура је систем производње
у коме се на једној парцели
неки усев производи дужи низ
година. Последица непошто-
вања плодореда је развој от-
порности штеточина и боле-
сти на хербициде, инсектици-
де и фунгициде.

Примећено је да се у Србији
веома често не поштује плодо-
ред као основна мера заштите,

а навике произвођача се, на-
жалост, тешко мењају.

Гајење кукуруза у монокул-
тури утиче на отежано сузби-
јање једногодишњих и више-
годишњих корова, проузроко-
вача болести и штеточина. Је-
дан од великих ризика прили-
ком такве производње јесу
штете које наноси кукурузна
златица (Diabrotica spp.). Тај
инсект прави озбиљне пробле-
ме у стадијуму ларве, када се
убушује у стабло кукуруза и
оштећује га, што доводи до
полегања усева. Штету причи-
њава и имаго, јер пресеца ку-
курузну свилу, чиме директно
утиче на оплодњу биљака, па
тиме и на умањење приноса.

Овај инсект се храни искључи-
во кукурузом и због тога је пошто-
вање плодореда једина адекватна
мера за борбу против њега.

Због дугогодишње примене
хербицида истог механизма

деловања појавио се проблем
отпорности корова на те пре-
парате. Пољопривредници су
годинама постизали изузетан
резултат у борби против ди-
вљег сирка користећи херби-
циде из групе сулфонилуреа.
Међутим, незнање и несаве-
сна употреба тих хербицида
довела је до тога да је сирак
постао отпоран на ове хемиј-
ске препарате, па је јединo ре-
шење увођење плодореда и
ротација хербицида различи-
тог механизма деловања.

С обзиром на то да је про-
блем идентификован и да је
познато како се он решава,
препорука је да се поштује
плодоред.

ССААВВЕЕТТИИ ССТТРРУУЧЧЊЊААККАА  ИИННССТТИИТТУУТТАА „„ТТААММИИШШ”” Радмила Хераковић, инжењер заштите биља

Плодоред, важна агротехничка мера

ЕКОНОМИЈА
Петак, 12. фебруар 2016.
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Кад држава касни,
паори се договоре

Укупне слободне 
површине зависе 
од статуса „Старог
Тамиша”

Лицитација близу 12.800 хек-
тара државне пољопривредне
земље треба да буде одржана
од 22. до 29. фебруара. Тако је
бар планирано, а како ће би-
ти, зависи од Министарства
пољопривреде, које претход-
но треба да одобри уговоре по
праву пречег закупа за 415
хектара ораница.

То право су од свих прија-
вљених пољопривредних пред-
узећа остварили само „Качаре-
во” по основу држања стоке и
„Дунав” из Иванова по основу
система за одводњавање.

Привредно друштво „Омо-
љица” неће добити 196 хекта-
ра државне земље на којој је
систем за наводњавање, јер је
пронађено да није платило за-
куп за неку од претходних го-
дина. У сличној позицији је и
„Стари Тамиш”, који треба да
добије око 4.500 хектара зе-
мље на основу великих сто-
чарских фарми, а разлог је то
што је предузеће стављено у
пасиван статус јер је инспек-
ција Министарства пољопри-
вреде нашла да бесправно об-
рађује око 180 хектара које је
добио други корисник.

То је био главни разлог
што поступак лицитације ни-
је обављен иако је програм
по коме се она спроводи
Скупштина Панчева усвојила
у децембру. Маја Свирчевић
Прекић, чланица Градског
већа задужена за пољопри-
вреду, изјавила је да је у току
расправа између министар-
става пољопривреде и фи-

ЗАКУП ЊИВА НА ПОМОЛУ

ПРЕДСТАВА У ПРИПРЕМИ

Вредност имовине
већа од дугова, 
повериоци ће бити
намирени

Привредни суд у Панчеву до-
нео је 29. јануара решење о
томе да се стечај пољопри-
вредног предузећа „Војводи-
на” из Старчева спроведе у
форми банкротства кроз
продају имовине, односно да
фирма буде продата као
правно лице. За окончање
тог поступка остављено је де-
вет месеци, што значи да по-
ступак продаје треба да буде
спроведен до септембра.

Након одржаног повери-
лачког рочишта суд је одлу-
чио да је овакав вид нами-
рења поверилаца бољи од
спровођења реорганизације
друштва, јер би се продајом
целокупне имовине обезбе-
дило потпуно намирење
свих поверилаца у што кра-
ћем року, што је један од
најважнијих циљева стечаја.
До оваквог закључка суд је
дошао након изношења по-
датака да је стечајна маса
„Војводине” близу 784 ми-
лиона динара, а укупна по-
траживања износе 640 ми-
лиона динара. Разлика оста-
вља могућност да се сви по-
вериоци намире у пуном из-
носу и у случају да прили-

ком продаје предузећа буде
постигнута нижа цена од
процењене ликвидационе
масе.

У ту масу су ушли објекти
вредни 110 милиона дина-
ра, стока и засејана пшени-
ца, процењени на 114 мили-
она, опрема у вредности од
79 милиона, као и залихе и
потраживања који су зајед-
но процењени на 69 милио-
на динара. Највећу вредност
има 635 хектара земље у
власништву „Војводине”,
чија цена је 474 милиона
динара, али је готово 600
хектара под хипотеком.

Међу повериоцима су
банке „Интеза”, ОТП и
„Уникредит”, затим „ЕРБ
лизинг”, Министарство по-
љопривреде, Пореска упра-
ва Србије, Град Панчево,
„Имлек”, „Гранекспорт” и
друге фирме и појединци.

Старчевачка „Војводина”
је, попут „Долова” и „Семе
Тамиша”, прошла кроз вео-
ма лоше искуство с првом
приватизацијом, када је
приватизациони власник
била породица Марковић.
Она је за собом након рас-
кида купопродајног уговора
због неиспуњавања обавеза
из њега оставила све хипо-
теке и највећи део дугова
који сада треба да буду на-
мирени.

ОДЛУКА СУДА О „ВОЈВОДИНИ” ИЗ СТАРЧЕВА

Банкрот као решење

Обезбеђена награда
за купце полиса 
ауто-каско

Компанија „Триглав осигу-
рање” отворила је свечано у
четвртак, 4. фебруара, своју
пословницу у Панчеву, што
је део стратегије те финан-
сијске институције. Један од
кључних праваца развоја
„Триглава” јесте учвршћи-
вање позиција у локалним
срединама, па се Панчево
као привредно развијен
град нашао на мапи послов-
ница те компаније у Србији.

– Велико је задовољство
свака прилика за ширење
мреже пословница „Триглав
осигурања”, а овог пута је то
случај у Панчеву, граду с ве-
ликом традицијом у произ-
водњи и трговини. Панчево
је вековима било важан тр-
говачки град због свог поло-
жаја на две реке, а данас је
то центар нафтне и хемиј-
ске индустрије. Наша ком-
панија је увек настојала да
буде доступна привреди и
становништву и због тога
смо одлучили да поводом
отварања пословнице дамо
посебну погодност нашим
осигураницима – изјавио је

Драган Марковић, генерал-
ни директор „Триглав оси-
гурања” у Србији.

Сви који у наредна два
месеца буду купили полису
ауто-каско осигурања, доби-
ће бесплатно полису помо-
ћи на путу у вредности од
2.500 динара.

„Триглав група” је једна
од водећих осигуравајућих
компанија у југоисточној
Европи и прва у такозваној
Адрија регији, где има пре-
ко 20 процената учешћа у
полисама. Та финансијска
институција, са седиштем у
Љубљани, добро је позната
нашим грађанима још из
времена бивше СФРЈ, а у
Србији је почела поново да
послује 2006. године.

Главна снага „Триглав
групе” лежи у високом ква-
литету услуге, развијеној
мрежи агената, одличној
постпродајној услузи и бр-
зом и ефикасном реаговању
у случају настанка штете.

Панчевачка пословница
„Триглав осигурања” налази
се у Карађорђевој 11, а ради
од 8.30 до 16.30 сваког рад-
ног дана. Информације о
услугама могу се добити на
телефон 013/21-90-178.

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

нансија, које је и ставило
„Старом Тамишу” забрану на
коришћење државне земље, о
томе ко треба да одлучи по
жалби тог предузећа. Та ве-
лика аграрна фирма је иначе
платила коришћење 4.500
хектара који су јој додељени
прошле године.

За неспорне закупце с пра-
вом пречег закупа је у уторак,
9. фебруара, из покрајинске
администрације стигло одо-
брење, а у среду је та докумен-

пречи закуп, десетак хектара
за Пољопривредну школу и
још 206 хектара који су враће-
ни кроз реституцију старим
власницима. Ратарима ће пре-
остати 12.675 хектара, али под
условом да „Старом Тамишу”
не буде враћено право кори-
шћења 4.500 хектара. Просеч-
на почетна цена закупа је око
27.000 динара. Последњи рок
за пријаву учешћа је 19. фе-
бруар, а период закупа је једна
година. Оглас са свим поједи-

ној цени, а тамо где догово-
ра није било, виђана су
оштра надметања која су ре-
зултирала сумануто високим
ценама закупа.

Неретко су такви закупци
морали да остану у игри до
краја, трпећи велику штету,
јер им је пшеница већ никла
на спорним њивама. Дешава-
ло се такође да се овакве сце-
не виде и када паори из ка-
прица желе да крупним пољо-
привредним фирмама истера-

тација прослеђена Министар-
ству пољопривреде на сагла-
сност. Она би морала да стиг-
не до почетка првог круга ли-
цитације, заказаног за 22. фе-
бруар, како би ратари могли
да закупе земљу. До тог дату-
ма би требало да буде позната
и судбина жалбе „Старог Та-
миша”.

Земља коју је та компанија
платила прошле године је по
одлуци Министарства увр-
штена у овогодишњу лицита-
цију, али ће бити изузета уко-
лико јој пасиван статус буде
укинут. То се може догодити
и током одржавања јавних
надметања, јер је таквих при-
мера било у прошлости.

Годишњим програмом заку-
па првобитно су била обухва-
ћена 13.423 хектара, али је од
тога изузето 415 хектара за

ностима налази се на интернет
адреси www.pancevo.rs, што је
званични сајт Градске управе.

С обзиром на то да се јав-
но надметање по ко зна који
пут не одржава у септембру
како је прописано законом,
треба очекивати да се поно-
ве фарсичне лицитације из
ранијих година. Будући да је
држава стално каснила са
овим послом, од којег инка-
сира велики новац, паори су
умели да се договоре уна-
пред ко ће коју парцелу зау-
зети, па су их засејавали
пшеницом или обављали
зимско орање, тако да су ка-
сније лицитације биле чиста
форма. Због тога се редовно
дешавало да је сва земље ко-
ја је овако договорно дељена
мимо закона и државних ин-
ституција давана по почет-

ШИРЕЊЕ МРЕЖЕ „ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊА”

Отворена пословница
у Панчеву 

Након што је 15. децембра
проглашен стечај у Индустрији
стакла Панчево, њена зависна
предузећа „Специјална стакла”
и „Триспан” престала су да ра-
де, а 14 запослених остало је
без примања, здравствене за-
штите и без наде да ће њихови
проблеми бити решени. Сте-
чајни управник Стакларе одлу-
чио је да обустави производњу,
па су и поменута два предузећа
морала да стану, јер су послов-

но и технолошки зависна од
матичне фирме.

Њихове колеге из ИСП-а су
пре стечаја добиле отпремни-
не по социјалном програму,
али Агенција за приватизаци-
ју није укључила „Триспан” и
„Специјална стакла” у про-
грам приватизације Стакларе,
па су они третирани као засеб-
не фирме. Добре Трајковић,
директор „Специјалних стака-
ла”, подсетио је да је тамо би-

ло запослено десетак инвали-
да рада, од којих су неки
озбиљно болесни и сада имају
проблема јер због неоверених
књижица морају да плаћају
прегледе и лекове, а немају
средстава за то. Осим тога, не
могу да плаћају ни рачуне за
комуналне услуге, па су неки-
ма већ стигле опомене пред
искључење струје и грејања.

Трајковић је 21. јануара био
у Министарству рада, где је

поново чуо како не постоји
могућност да радници двеју
зависних фирми бивше Ста-
кларе добију отпремнине. Ње-
гови саговорници су тада обе-
ћали да ће организовати са-
станак с представницима Ми-
нистарства привреде, које је
преузело у своју надлежност
неприватизована предузећа,
међу којима су и она где раде
инвалиди, али позив за тај раз-
говор још није стигао.

ју паре из џепа зато што лици-
тирају преко посредника, што
је законом забрањено, али је,
нажалост, редовна пракса.

Познаваоци прилика тврде
како ће се стога догодити да
они који немају права уче-
шћа на лицитацији добију
највећи део земље коју су
претходно изгубили одлуком
инспекције.

Маја Свирчевић Прекић је
изјавила да се убрзано ради на
програму коришћења пољо-
привредног земљишта за 2016,
јер се приближава крајњи рок
за окончање тог после. Изме-
нама закона прописано је да
ће локална самоуправа која не
донесе на време тај документ
бити кажњена одузимањем
трансферних средстава из ре-
публичког буџета.

Д. Вукашиновић



ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА

Подршка глобалној кампањи

милиона динара), као и кон-
курс за афирмацију жена у
спорту, вредан два милиона
динара. Прошле године Секре-
таријат је први пут покренуо
кампању пружања подршке у
области санације, адаптације и
опремања омладинских орга-
низација, организација за мла-
де и омладинских домова и до-
мова културе, који је дао од-
личне резултате. Стога ће и ове
године, у фебруару, бити рас-
писан конкурс вредан 10 ми-
лиона динара.

Да подсетимо, захваљујући
конкурсима Покрајинског се-
кретаријата за спорт и омла-
дину многе панчевачке обра-
зовне установе су протеклих
година обновиле свлачиони-
це, обогатиле спортске садр-
жаје квалитетним реквизити-
ма и справама, помогле уче-
ницима да што креативније
проведу школске распусте и
друго, а многобројним панче-
вачким омладинским удру-
жењима омогућен је квали-
тетнији рад.

Удружење грађана „Дели-
блатика” из Панчева успе-
шно је реализовало пројекат
„Eкo-камп Пешчара”, који је
финансијски помогла пан-
чевачка локална самоупра-
ва. На почетку спровођења
тог амбициозног програма

контактирало се са основ-
ним и средњим школама и с
представницима спортских
клубова и установа како би
се што боље дефинисао мо-
дел еко-кампа. Након зајед-
ничког планирања уследила
је акција.

Одржано је 17 интерак-
тивних предавања о Специ-
јалном резервату природе
Делиблатска пешчара, девет
пројекција филма „Живот у
Делиблатској пешчари” и
пет радионица за ученике
основних и средњих школа.

Теренским активностима су
присуствовали стручњаци
из панчевачког Секретари-
јата за заштиту животне сре-
дине, Планинарског дру-
штва „Јеленак” и других
установа и удружења из на-
шег града.

ДАН ОБРАЗОВАЊА 

О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Трибина о озонском
омотачу 

Помоћ младим 
војвођанским надама

Средства за подршку
женама у спорту

У складу с праксом коју при-
мењује последње три године,
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину недавно је у
Прес-центру владе Војводине
представио конкурсе који ће
бити реализовани током 2016.
године. Према речима Мари-
нике Тепић, секретарке По-
крајинског секретаријата за
спорт и омладину, буџет тог
секретаријата ове године је
смањен за око 60 одсто у поре-
ђењу са 2015. годином.

– Овогодишњи буџет По-
крајинског секретаријата за

7

Најављене измене 
у сету закона из
области заштите 
животне средине

Спајање пореза 
и такса смањује 
буџет градовима 
и општинама

Према најавама Министарства
пољопривреде и заштите жи-
вотне средине, у наредном пе-
риоду, пре избора, Скупштина
Републике Србије треба да
усвоји сет измена закона из
области животне средине, што
ће омогућити да се успостави
зелени фонд. У наредним да-
нима би овај пакет могао да се
нађе пред Владом Србије под
назнаком „хитно”, јер сада не
постоји могућност оснивања
засебног еколошког фонда из
кога би се у наредних десет го-
дина финансирала реализација
неопходни капиталних проје-
ката који треба да унапреде
област заштите животне среди-
не. С друге стране, измене би
обухватиле и сектор третмана
отпада, тј. промену статуса ма-
теријала који су до сада у Срби-
ји третирани као отпад, што би
требало да поспеши њихово ре-
циклирање и развој зелене еко-
номије. Измене Закона о упра-
вљању отпадом пре свега се од-
носе на преношење Директиве
ЕУ о отпаду 98/2008, односно
уређење престанка статуса от-
пада и препознавање нуспрои-
звода у индустрији као сирови-

Петак, 12. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НА МАРГИНАМА УСВАЈАЊА НОВОГ СЕТА ЗАКОНА

ЗЕЛЕНИ ФОНД У РУКАМА ДРЖАВЕ

не. У већини земаља ЕУ обоје-
ни метали, стакло, хартија и
пластика немају више статус
отпада.

Све ове измене су у склопу
процеса евроинтеграција. Наи-
ме, Европска комисија је током
скрининга за Поглавље 27 о
животној средини, одржаног у
септембру и новембру 2014. го-
дине, оценила да је усклађе-
ност Србије на плану закона у
тој области са ЕУ око 50 проце-
ната, а примена постојећих је
испод 20 одсто, што су европ-
ски стручњаци оценили као ве-
ома лош резултат.

Кочница интеграција
У наредном периоду се очекује
и достављање мишљења Европ-
ске комисије о постскрининг
документу за Поглавље 27, који
јој је Србија поднела прошле је-
сени, а који ће нашој држави
омогућити да отвори то погла-

вље без испуњавања додатних
услова. Надлежни у држави ис-
такли су амбициозан план да
Србија до 2018. пренесе европ-
ске законе у своје законодав-
ство. Државни службеници као
кочницу у имплементацији
прописа у области животне сре-
дине наводе локалне власти ко-
је не поштују довољно своје
обавезе на том плану. Ништа
мањи проблем када је реч о
преговорима о Поглављу 27 ни-
је чињеница да у нашој земљи и
даље егзистирају технолошки
застарела постројења. Став
Европе је веома јасан – око 200
производних система мора да
обезбеди интегрисану дозволу у
области животне средине, што
је у складу са европском Дирек-
тивом о спречавању и контроли
загађења (ИПЦЦ). Међу њима
су и Железара Смедерево, „Пе-
трохемија”, „Азотара”, ЕПС и

Редакција „Екопедије”, дечјег
часописа намењеног очувању
животне средине, који је по-
кренуо и објављује Секретари-
јат за заштиту животне среди-
не Градске управе Панчева,
прогласила је 2016. годином
пчела. Пратећи глобална кре-
тања у области екологије и
одрживог развоја, редакција
се придружила иницијативи
словеначког премијера Мира
Церара да Уједињене нације
20. мај прогласе светским да-
ном пчела.

Како би се афирмисало
пчеларство и скренула пажња
јавног мњења на значај пчела,
Секретаријат за заштиту жи-

вотне средине приредиће из-
ложбу дечјих радова у холу
Градске управе од 12. до 22.
фебруара. Изложбу ће у петак,

12. фебруара, у 12 сати, отво-
рити Владимир Деља, градски
већник задужен за екологију.
Tри најбоља дечја рада биће

награђена медом. Награде је
обезбедио Војкан Милутино-
вић, председник Друштва
пчелара Панчево, који је на
последњем Међународном
пољопривредном сајму у Но-
вом Саду добио златну медаљу
за свој ливадски мед.

Да подсетимо, четврти број
часописа „Екопедије”добрим
делом је посвећен пчелама и
пчеларству. Цена овог издања
прилагођена је поменутој ини-
цијативи и износила је „једну
пчелицу” – наиме, сваки уче-
ник је за примерак овог броја
дао цртеж или рукотворину
пчелице од пластике, стиропо-
ра, вунице или тканине.

АКТИВНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ДЕЛИБЛАТИКА”

Екo-камп Пешчара

спорт и омладину битно је
смањен у односу на прошло-
годишњи, али то није разлог
да се не ради на побољшању
услова када је реч о школском
спорту, спорту уопште и поло-
жају младих у АП Војводини
– рекла је Мариника Тепић.

Она је подсетила да су кра-
јем јануара расписана два це-
логодишња конкурса: један у
области спорта, вредан 143
милиона динара, и један у
области омладинског сектора,
за који је обезбеђено 22,5 ми-
лиона динара, те да заинтере-

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Најављени конкурси за 2016. годину

Јужној зони потребна модернизација – хитно

Штетности УВ 
зрачења и начини
заштите озоносфере

Рупе у атмосфери
су опасне

У ШОСО „Мара Мандић” не-
давно је обележен Дан обра-
зовања о заштити животне
средине, који је организовао
еколошки тим те образовне
установе у сарадњи с Покре-
том горана и центром волон-
тера Панчево. Ученици ви-
ших и нижих разреда, као и
њихови професори и настав-
ници, имали су прилику да
учествују на трибини посве-
ћеној заштити природе и
одрживом развоју.

Сандра Коневски, тим ли-
дер Покрета горана и центра
волонтера Панчево, упозна-
ла је присутне са активно-
стима те организације.
Представљени су кампови,
еко-школе и многе друге
значајне еколошке акције
које се реализују у сарадњи с
различитим панчевачким
институцијама. Милена Јо-

вишић, чланица организа-
ције панчевачких горана и
волонтера, у другом делу
трибине је одржала преда-
вање о озонском омотачу,
његовој угрожености, штет-
ности УВ зрачења и начини-
ма заштите озоносфере. Ка-
ко се могло чути, због оште-
ћења озона настају озонске
рупе, које пропуштају УВ
зрачење, а оно је штетно за
очи (изазива катаракту) и за
кожу (изазива разне проме-
не, од којих су најопаснији
меланоми).

Према речима организа-
тора, овим пројектом члано-
ви Покрета горана и центра
волонтера Панчево желе да
скрену пажњу јавности на
потребу очувања озонског
омотача од штетног делова-
ња фреона из расхладних
уређаја, као и дезодоранса и
лакова за косу. Суштина је
да грађани треба да користе
производе са ознаком „озон
френдли”, јер се њиховом
употребом у атмосферу не
испушта штетни гас који
уништава Земљин природни
штит од космичког утицаја.

совани могу конкурисати за
та средства до децембра 2016.
године. Истакла је да ће Се-
кретаријат за спорт и омлади-
ну, као и претходних година,
стипендирати наше најмлађе
спортисте, јуниоре и кадете, а
тиме ће, како је рекла, остати
једини државни орган који на
овај начин помаже наше мла-
де спортске наде.

Када је реч о спорту, током
овог месеца биће отворен кон-
курс за организацију међуна-
родних спортских приредби од
интереса за АП Војводину (10

ППООППУУЛЛААЦЦИИЈЈАА  ППЧЧЕЕЛЛАА  ССЕЕ  ССММААЊЊУУЈЈЕЕ

Током последњих петнаест година број пчела у свету дра-

стично се смањује. Томе је допринео искључиво човек: не-

пажљивим и претераним коришћењем пестицида, непо-

штовањем законских прописа у области пчеларства итд.

Уколико би пчеле нестале с планете Земље, нестале би

и многе биљке за чије су опрашивање и размножавање,

односно постојање, заслужне искључиво пчеле, а самим

тим би нестале и многе животиње. Научници кажу да би

свега пет година после нестанка пчела нестао и човек.

стари погони НИС-а, али и
око 90 великих фарми свиња
и кока.

Златна кока
С друге стране, планирана је и
измена закона о локалним са-
моуправама на основу којих
Министарство финансија пред-
лаже да се два изворна прихода
(накнада за животну средину и
фирмарина) интегришу у порез
на имовину, што би повећало
имовински порез грађана. Пан-
чево би у том случају изгубило
више од милијарду динара. На
пример, мањак по основу раз-
личитих комуналних такса и
еколошке накнаде били би већи
од пола милијарде динара, а по
основу пореза на зараде додат-
них 600 милиона динара – тврде
економисти.

Стална конференција градо-
ва и општина у Србији у неко-
лико наврата је упозоравала др-
жавне институције да држава
локалним заједницама намеће
све већи број надлежности, а да
им смањује трансфере новца,
што представља велики про-
блем, нарочито када је реч о ис-
пуњавању обавеза у склопу про-
цеса приступања ЕУ, који је уве-
лико у току.

Поставља се питање: ако нај-
већи део новца од еко-таксе за-
врши на рачунима Републике,
како ће панчевачка власт обез-
бедити 30 милиона евра за из-
градњу фабрике за прераду от-
падних вода? Узгред, ово по-
стројење је само кап у мору
ствари које наш град мора ура-
дити на путу ка удруживању с
породицом европских народа.

Развијати креативност код
деце је веома важан сегмент
у њиховом одрастању. Мали-
шани у вртићу „Пупољак” не-
давно су у оквиру редовних
активности правили птице од
старих флаша и старог папи-
ра. Најбољи радови биће из-
ложени у Дечјем културном
центру на редовној изложби

тог вртића. Израда рукотво-
рина овом техником помаже
деци да усaврше моторику, а
коришћење рециклабилног
материјала проширује њихо-
ву еколошку свест о потреби
очувања животне средине –
кажу надлежни у овој панче-
вачкој образовно-васпитној
установи.

ИЗ ВРТИЋА „ПУПОЉАК”

Птице од папира



„Ми можемо. Ја могу” – слоган
је под којим је ове године код
нас и у свету обележен 4. фе-
бруар, Међународни дан борбе
против рака. Ову кампању су
покренуле Светска здравствена
организација и Међународна
унија за борбу против рака, а
као што и сам мото каже – њен
циљ је да подсети на то да и за-
једница и појединац могу дати
свој допринос у глобалној бор-
би против једне од најопасни-
јих болести данашњице.

У свету преко 14 милиона
људи годишње оболи, а 8,2
милиона људи умре од рака.
Лекари су издвојили пет глав-
них фактора ризика који до-
воде до настанка малигних
болести, а у 30% случајева и
до смрти од канцера. То су:
пушење, прекомерна телесна
тежина, недовољно уношење
воћа и поврћа, недостатак фи-
зичке активности и конзуми-
рање алкохола.

Према подацима панчевач-
ког Завода за јавно здравље, у
Јужнобанатском округу годи-

шње 1.300 особа оболи и 930
умре од малигних болести. Од
тога само у Панчеву 550–600
особа оболи и око 380–400
умре од малигних болести.
Мушкарци у нашој средини
највише оболевају од рака
плућа, дебелог црева, проста-
те, мокраћне бешике и желу-
ца. Код жена малигни процес
се најчешће локализује на дој-
ци, дебелом цреву, плућима,
грлићу материце, телу мате-
рице и панкреасу.

Према речима прим. др Љи-
љане Лазић, директорке Заво-
да за јавно здравље, оболевање
од рака у Србији је током по-
следње деценије порасло и код
мушкараца и код жена.

– Охрабрује чињеница да су
и у нашој земљи започети
скрининг програми раног от-
кривања рака дебелог црева,
дојке и грлића материце, то
јест малигних болести које су
најпревентабилније. Када је
реч о територији јужног Бана-
та, по препоруци Министар-
ства здравља, организовани
скрининг програми врше се у
Панчеву за рак дебелог црева
и рак дојке. У великом броју
случајева малигне болести су
излечиве уколико се открију
на време, па је стога важно
одазвати се позиву на скри-
нинг и редовно посећивати
изабраног лекара, јер тако да-
јете себи шансу да будете бр-
жи од болести – навела је Љи-
љана Лазић.

О томе колико је важно од-
лазити редовно на прегледе,
сведочи и следећа статистика:
у 2015. години на скрининг
колоректалног карцинома у
Панчеву је позвано 12.728
особа; 3.006 особа урадило је
тест на окултно крварење; код

194 пацијента тест је био по-
зитиван; у 96 колоноскопија
откривено је осам карцинома,
дијагностиковано и одстрање-
но 37 полипа и уочено пет
других обољења дебелог цре-
ва. То значи да је међу 3.006
прегледаних било чак педесе-
торо људи који су били боле-
сни а да тога нису ни били
свесни.

Слична је прича и са скри-
нингом рака дојке у нашем
граду. У току прошле године
од позване 6.831 жене, мамо-
графију је урадило њих 1.227.
Том приликом су откривена
два карцинома, а било је сум-
њивих налаза, због којих се
сада ради додатна дијагности-
ка. Претпрошле године је за-
хваљујући скринингу откриве-
но 14 карцинома дојке.

ППииттаањњее::  ВВеећћ  ннееккооллииккоо  ммее--
ссеецции  ппооввррееммеенноо  ооссеећћаамм
ппууццккееттаањњее  уу  ууххуу,,  аа  ррееддооввнноо
ттуупп  ббоолл,,  ии  ттоо  ссааммоо  ккаадд  ллее--
жжиимм  ннаа  ссттооммааккуу..  ДДаа  ллии  ммии
јјее  ууввоо  ссааммоо  ззааппуушшеенноо  ((ииааккоо
ннееммаамм  ттаајј  ооссеећћаајј))  ииллии  ттоо
ммоожжее  ббииттии  ннеешшттоо  ддррууггоо??

Одговор: Шумови или звуч-
не сензације које човек ре-
гиструје у ушима или глави,
а извор им је у самом орга-
низму, називају се тинитус.
То је пратећи знак већине
обољења ува и болесницима
доноси многе тешкоће.

Шумове у уву делимо на
субјективне и објективне.
Субјективне чује само боле-
сник. Појачавају се у потпу-
ној тишини, приликом на-
петости, узнемирености,
несанице... Претпоставља
се да их узрокују повишен
интралабиринтни прити-
сак, запаљење слушног
живца или дегенеративне
промене на њему, промене
у циркулацији у унутарњем
уву итд. Пацијенти их раз-
личито региструју и пореде
их са шумом мора или ве-
тра, зујањем пчела, шушта-
њем лишћа. Интензиван и
непрестан шум је лош

прогнозни знак, јер је одраз
оштећења унутрашњег ува.
Дубоки шумови су знак
оштећења проводног апа-
рата слуха, а шумови висо-
ког тона указују на оштеће-
ње слушног живца.

Објективне шумове, по-
ред болесника, понекад чу-
је и околина. Болесници их
пореде са звуком гужвања
папира, пуцкетања и сл.
Најчешће су васкуларног
порекла и јављају се као
последица вртлога у вени
југуларис. Артеријски шу-
мови су ритмични с пул-
сом и појачавају се прили-
ком лежања, а такође на-
стају због промена у врат-
ним артеријама.

Шум ува захтева темељ-
ну аудиолошку обраду од
стране специјалисте ОРЛ, а
понекад и других специја-
листа. По вашем питању,
проблем би могао бити и
нагомилавање ушне масти
(церумена) која се нормал-
но ствара у спољашњем
ушном каналу. Уво запу-
шено церуменом доводи до
разних непријатних сенза-
ција, што пацијенти опису-
ју на различите начине.

Мој предлог је да пре под-
не дођете са упутом у амбу-
ланту ОРЛ у Специјалистич-
ком центру да вас прегледа-
мо, отклонимо недоумице и
можда решимо проблем.

Ако би се доносио суд о уче-
сталости наркоманије само
на темељу повремених ин-
тервенција наше службе, то
би било крајње погрешно.
Измењен карактер, лажи, се-
бичност, криминал, наруше-
ни породични односи, психо-
тичне епизоде, суицидалне
идеје – само су неки од про-
блема које наркоманија до-
носи. Танка је линија између
радозналости и потребе да
се буде у тренду, с једне
стране, и психичке и физич-
ке зависности, с друге. Није
фраза ако се каже да је поро-
дица највећа брана нарко-
манији. Пре свега се мисли
на добру комуникацију и
размену емоција с дететом,
као и на постављање јасних
граница и правила понаша-
ња. Адолесценција је сама
по себи бунтовна и не воли
ауторитет, међутим породи-
ца пресудно доприноси томе
да се ојача исто тако природ-
на потреба младог бића за
интеграцијом у животну и
радну средину.

Шта радити кад се про-
блем већ јави? Знаци упозо-
рења су: драстична промена
понашања, дрскост, суко-
бљавање, запостављање оба-
веза, учестало телефонира-

ње и изласци, дружење с не-
познатим људима. Физичке
промене су мршављење,
бледило, црвенило беоњача,
цурење из носа, покривање
трагова убода дугим рука-
вима, ношење тамних нао-
чара како би се сакриле
уске зенице и црвенило бео-
њача. Родитељи обично код
детета проналазе шприцеве,
игле, капи за нос, лимунтус,
папир за завијање цигарета,
луле. На стручњацима је да
препознају знаке акутног
дејства дроге или апстинен-
цијалне кризе. Веома је ва-
жно скренути пажњу на то
да постоје три велике групе
наркотика: депресори (опи-
јати, седативи, алкохол) –
делују на мозак тако што
успављују и успоравају пси-
хомоторне активности; сти-
муланси (кокаин, амфета-
мини, екстази, канабис) –
делују стимулативно на
психомоторну активност и
дају осећај повећане снаге и
самопоуздања, и халуцино-
гени (ЛСД, мескалин, пе-
јотл, синтетичке дроге) –
мењају доживљај себе и
околине и изазивају халу-
цинације. Док први могу
довести до застоја дисања, а
други до срчаног застоја,
трећи могу натерати зави-
сника да дигне руку на себе.

С дилерима је посебна
прича, јер се они искључиво
руководе профитом, па томе
прилагођавају квалитет нар-
котика и количину других
супстанци које мешају с дро-
гом. Зависник стога никад не
може бити сигуран шта уно-
си у организам. И ових неко-
лико аргумената је довољно
да би се упутила јасна и гла-
сна порука: НЕ дрогама!

НЕ дрогама!

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ
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Пише: 
др Мирослав Тепшић

Одговара: др Вељко Божић,
спец. ОРЛ и спец. 
менаџмента у здравству

Чудни звуци у уху

ХРОНИКА8

ППИИТТААЈЈТТЕЕ ЛЛЕЕККААРРАА
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Страну припремила 
Драгана
Кожан

Понуда важи 
до 31. марта

Пакет покрива 
готово све штете 
и непредвиђене 
ситуације до 
3,8 милиона динара

За 200 динара можете: поје-
сти једну пљескавицу на кио-
ску, попушити паклу осред-
њих цигарета, попити кафу у
кафићу... А можете, веровали
или не, и да осигурате своју
највреднију имовину – стан
или кућу и да тако обезбедите
себи миран сан.

Тешко да постоји неко ко би
уопште размишљао на шта
најкорисније да потроши по-
менути новац. Да те дилеме не
буде, потрудила се компанија
„Generali osiguranje Srbija”,
која је за 200 динара месечно
понудила убедљиво најповољ-
нији пакет осигурања дома-
ћинства на тржишту.

Подаци на уплатници
Тиме се изашло у сусрет свим
грађанима Панчева који су се
у последње време у великом
броју распитивали за ово оси-
гурање. Понуда се може иско-
ристити од 25. јануара до 31.
марта, а пакет покрива готово
све штете и непредвиђене си-
туације које могу задесити
једно домаћинство, али оси-

ИЗУЗЕТНО ПОВОЉНА ПОНУДА „GENERALI OSIGURANJA SRBIJA”

ОСИГУРАЈТЕ ЦЕЛО ДОМАЋИНСТВО 
ЗА САМО 200 ДИНАРА

града, топљења прекомерног
снега, лома инсталација, из-
ливања воде, лома стакла, али
и манифестација и демон-
страција, провалне крађе, раз-
бојништва...

Процедура склапања уговора
је крајње једноставна. Довољно
је попунити уплатницу коју је
директном поштом доставила
осигуравајућа кућа на износ ко-
ји покрива једномесечно, тро-
месечно, шестомесечно или го-
дишње осигурање (200, 550,
1.100 или 2.100 динара) и
уплатити је. Једино је важно
обратити пажњу да службеник
у банци или пошти унесе пот-
пуне податке са уплатнице –
име и презиме уплатиоца, пуну
адресу објекта који се осигура-
ва, што значи улицу и број, број
стана и место. Самом уплатом
склапа се уговорни однос о оси-
гурању, а „Generali” ће у месецу
који следи оном у ком је извр-
шена уплата доставити потврду
о осигурању на адресу осигура-
ног објекта. Уколико потврда
случајно не стигне, треба кон-
тактирати са осигуравајућом
кућом, за шта је обезбеђен те-
лефон 0800/222-579. Позиви
су бесплатни.

Лако продужавање
Осигурање почиње у поноћ
првог дана месеца који следи
иза месеца у ком је извршена

уплата и важи до краја пери-
ода за који је уплаћено. Да-
кле, свима који уплате 200
динара у фебруару, имовина
је осигурана током целог
марта, онима који уплате
550 динара током фебруара,
имовина је осигурана током
марта, априла и маја, а сви-
ма који уплате 1.100 – осигу-
рање траје од почетка марта
до краја августа. За уплату
2.100 динара период осигу-

Питања шаљите на имејл адресу dragana.kozan@pancevac-online.rs или
поштом на адресу Вука Караџића 1, Панчево. Потребно је да питање бу-
де што концизније, а одговор потражите у неком од наредних бројева.

Лекари којима можете поставити питања су: др Ана Ковачевић Ку-
змановић (интерна медицина и кардиологија), др Горан Војиновић (ин-
терна медицина и нефрологија), др Душан Стојић (хирургија), др Не-
бојша Тасић (урологија и функционисање Опште болнице), др Ненад
Ковјанић (ортопедија и трауматологија), др Вељко Божић (ОРЛ и мак-
силофацијална хирургија), др Слободан Продановић (педијатрија и
неонатологија), прим. др Душанка Милошев Жиловић (инфективне бо-
лести и хепатологија) и др Славица Ђокић (неурологија).

Ризик Предмет осигурања

Суме

осигурања по

стану/кући

Месечна

премија у РСД

по стану/кући

Пожар и

експлозија

Грађевински објекат 3.000.000

200

Ствари 800.000

Удар грома,

олуја, град

Грађевински објекат 1.000.000

Ствари 300.000

Манифестација

демонстрација

Грађевински објекат 1.000.000

Ствари 300.000

Топљење снега
Грађевински објекат 20.000

Ствари 10.000

Излив воде из

инсталација

Грађевински објекат 70.000

Ствари 40.000

Лом уграђених

инсталација
Уграђене инсталације 20.000

Лом стакла

Стакла на вратима и

прозорима

грађевинског објекта

14.400

Провална крађа

и разбојништво 

Ствари у грађевинском

објекту
80.000

Одговорност 
Одговорност у својству

физичког лица
80.000

Рок за исплату штете
је само 14 дана од
дана подношења 
комплетне 
документације.

Редован преглед је
најбоља заштита.

гурава и чланове домаћинства
од одговорности за евентуал-
ну штету нанету трећим ли-
цима и њиховим стварима.

Максимална исплата штете
иде чак до 3,8 милиона дина-
ра, уз рок за исплату од само
14 дана од дана подношења
комплетне документације.
Између осталог, пакет који
нуди „Generali osiguranje” по-
крива штету од пожара и екс-
плозије, удара грома, олује,

рања је 12 месеци, односно
покрива целу 2016. годину и
јануар 2017.

У последњем месецу
осигураног периода кори-
сницима ће стићи нова
уплатница, помоћу које ће
извршити поновну уплату
уколико желе да продуже
осигурање.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

Будите бржи од болести!



Повереништво за избегли-
це града Панчева обавешта-
ва сва избегла, расељена и
прогнана лица да је фонд
који им пружа помоћ рас-
писао јавни позив за доделу
грађевинског материјала.

Информација о томе која
документација је потребна да
би се конкурисало, може се
наћи на сајтовима www.fon-

dajnfort.rs и www.pancevo.rs,
или добити у канцеларији
Повереништва за избеглице
(Трг краља Петра I од 2 до 4).

Рок за подношење прија-
ва је 1. март ове године, а
додатна обавештења се мо-
гу добити на телефон Пове-
реништва за избеглице
(308-818) сваког радног да-
на од 8 до 15 сати. M. Г.

Када убудуће инспектори за
саобраћај и путеве буду наи-
шли на лице које обавља јавни
превоз а није превозник, моћи
ће да га искључе из саобраћа-
ја на 90 дана, да возачу одузму
регистарске таблице и дозво-
лу, поднесу захтев за покрета-
ње прекршајног поступка и о
томе обавесте полицију.

Ово је једна од новина у изме-
њеној Одлуци о одвијању сао-
браћаја, која ће се наћи на днев-
ном реду седнице Скупштине
града заказане за 12. фебруар.

Промениће се и то што ће
Град Панчево контролу наплате
локалне комуналне таксе за ко-

ришћење паркиралишта пове-
рити не само контролорима
„Хигијене” већ и АТП-у. Важно
је истаћи да ће градски прево-
зник бити задужен и за смештај
и чување возила која буду била

искључивана из саобраћаја. За
то ће се користити паркирали-
шта у оквиру Ауто-базе АТП-а у
Скадарској улици. Она су обез-
беђена жичаном оградом, ви-
део-надзором и рампом, а радно
време радника обезбеђења који
је активира је од 0 до 24 сата.
Новост је и то да ће власници во-
зила која буду била искључена
из саобраћаја бити обавезни да
плате трошкове њиховог чува-
ња у АТП-у.

АТП је у допису доставље-
ном Градској управи предло-
жио да они чија возила буду
искључена из саобраћаја на
пет дана плате том ЈКП-у
2.900 динара за њихово чување
на паркингу. За десетодневно
паркирање би се плаћало 5.800
динара, а за деведесетодневна
искључења тарифа ће бити на-
кнадно одређена.

M. Г.

ХРОНИКА

Градски одбор организаци-
је „Српски ратни ветерани”
позива све чланове да при-
суствују протестном митин-
гу који ће бити одржан ис-
пред зграде Владе Србије на
Сретење, 15. фебруара, у 11
сати.

На тај скуп су позвани и
учесници ратова деведесе-
тих година зато што ће се
тог дана у Влади одлучивати
о важним статусним пита-

њима која се тичу статуса
бораца, ратних војних инва-
лида и породица палих бо-
раца.

„Српски ратни ветерани”
ће покушати да се изборе за
усвајање закона на основу
којег ће права тих категори-
ја нашег друштва бити мак-
симално поштована. 

Детаљније информације о
том скупу могуће је добити
на телефон 063/813-00-22.
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У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас ко/шта је
на вашем крају дуге. „Пан-
чевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” при-
премили су по један приме-
рак књиге „На крају дуге”
Кристине Бејкер Клајн за
два наша читаоца или чита-
тељке који су најкреативни-
је одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„На крају моје дуге нала-
зи се почетак моје нове ду-
ге.” 068/4251...

„На крају моје дуге су
срећна породица, привла-
чан мушкарац, деца – сви
заједно весели и здрави.”
066/4235...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање како изгледа пор-
трет нашег града из њиховог
угла. Они ће освојити по је-
дан примерак књиге „Гранд
централ” Душана Микље.

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

„Кад сам дошла у Панче-
во 1975, највише су ми се

допале фонтана и хладови-
на испред банке у центру, а
сад ми личи на Лименка из
Оза или филм ’Спаљена зе-
мља’.” 064/1792...

„По мени, наш град је нај-
лепши, али попут Успаване
Лепотице спава, спава и че-
ка ’пољубац’ неколико инве-
ститора да крене напред у
нове победе.” 064/9694...

Два читаоца који су по-
слали најдуховитији одго-
вор на питање који наслов
би носила прича о њима и
зашто, „Неверне бебе” ће об-
радовати са по две улазнице
за свој концерт. Тај састав
ће пред панчевачком публи-
ком наступити у недељу, 14.
фебруара, од 20 сати, у дво-
рани Културног центра. На
концерт ће ићи аутори сле-
дећих одговора:

„’Узми боје’, јер ведрија
страна мора да постоји.”
060/5653...

„’Рат и мир’, јер смо се
венчали током рата у Или-
џи, а после се трудимо да
живимо у миру.” 064/1497...

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.

ИЗВРШИТЕЉИ ЗАТВАРАЈУ АПОТЕКЕ

УБИСТВО С ПРЕДУМИШЉАЈЕМ?

Петак, 12. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

Досад заплењени 
лекови у централном
магацину и у осам
локала

Разне идеје о 
решењу проблема,
али ниједна 
изводљива

Извршитељи које су послали
повериоци Апотеке Панчево
почев од прошле недеље по-
писали су лекове у локалима
те установе на Стрелишту, у
улицама Светог Саве и Жарка
Зрењанина, те у Омољици,
Иванову, Банатском Брестов-
цу, Јабуци и Глогоњу. То је
урађено и с робом у централ-
ном магацину, па у помену-
тим апотекама готово да нема
шта да се изда на рецепт, а не-
достају и други производи,
али радници уредно долазе на
посао. То је сада више поста-
ло питање одбране установе,
професије и сопствене части
запослених фармацеута.

Најгоре је то што је апотека
у Иванову практично затворе-
на, јер тамо живи углавном
старија популација која више
не може у свом месту да се
снабде лековима. Поједини
апотекари су пружили отпор
извршитељима, попут Лихни-
де Мишић, која није хтела да
закључа локал у Жарка Зре-
њанина када су извршитељи
дошли, већ је позвала медије.
Након што се појавила екипа
РТС-а, извршитељи су се по-
вукли. Међутим, неколико
дана касније су се поново по-
јавили и обавили свој законит
мада неславан посао.

Милан Станисављевић, по-
моћник директорке Апотеке
Панчево, рекао је прошле не-
деље да пленидба робе није

саговорници стога оцењују да
се пре ради о „куповини вре-
мена” врха локалне власти,
која се и сама нашла у не-
згодној позицији да санира
огромне дугове, а без инстру-
мената да то уради.

Запослени упорно понавља-
ју да је градска власт сама
крива за финансијску ката-
строфу која је снашла ту
здравствену установу, јер је
три године пренебрегавала
упозорења на несхватљиве по-
словне потезе бивше дирек-
торке Бранке Милојевић.
Истини за вољу, тада је градо-
начелник био Павле Раданов,
а Павлов је обављао само
функцију његовог заменика.

Да би поткрепили своје
тврдње, радници Апотеке
Панчево су током неких од
досадашњих протеста на пор-
тирницу Градске управе оста-
вили платнене врећице и под-

решење, јер би на тај начин
било намирено само десетак
одсто дуга који с каматама
достиже милијарду динара.
Додао је како би све остало
морало да буде намирено на
другачији начин, па је апело-
вао на повериоце да одустану
од пленидбе и дозволе да
Апотека Панчево у општем
интересу настави рад. 

Апел очигледно није уро-
дио плодом, али свакодневни
упорни протести запослених
у тој установи јесу. Након ви-
шедневног игнорисања пи-
штаљки, труба и скандирања
апотекара градоначелник Са-
ша Павлов их је примио и
обећао да ће решење за спас
Апотеке бити пронађено.
„Панчевац” незванично са-
знаје да је помињано неколи-
ко сценарија, али да засад
ниједан од њих не делује на-
рочито реалистично. Наши

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Пољубац инвеститора

метаче за чаше и тањире, на-
помињући да их је „шила по-
родица Жељка Сушеца (пред-
седника Градског одбора
СНС-а и народног посланика
– прим. аут.), што је плаћено
преко три милиона динара”.

Последња информација је
да ће у четвртак код градона-
челника поново бити одржан
састанак, на коме ће бити раз-
мотрени неки предлози за из-
лазак установе из наизглед
безизлазне позиције.

У међувремену су радници
нашли начин како да добију
бар део неисплаћених зарада.
Борко Бојић, председник син-
диката Апотеке, рекао је да су
запослени и сами тужили
установу, па је њихов изврши-
тељ пописао мањи део имови-
не установе, чијом продајом
би се намирило нешто потра-
живања.

Д. Вукашиновић

ПОНУДА КОЈА ЗАСЛУЖУЈЕ ПАЖЊУ

„Хигијена” поклања псе

Јавно комунално предузеће
„Хигијена” позвало је све
наше суграђане који би во-
лели да удоме неког пса да
се јаве „Зоохигијени” на те-
лефон 352-148 или да дођу
у просторије те службе, које
се налазе у Власинској 1.

Потребна је само добра во-
ља јер су куце бесплатне, с об-
зиром на то да ће све трошко-
ве за њихову вакцинацију,

чиповање, као и могућу сте-
рилизацију и лечење, који из-
носе око 6.000 динара, преу-
зети „Хигијена”. Они који се
одлуче на удомљавање, учи-
ниће два добра дела, јер не
само да ће неком псу улепша-
ти живот већ ће и допринети
борби „Зоохигијене” и панче-
вачких удружења за заштиту
животиња за смањење броја
паса луталица на улицама.

КОНКУРС ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Помоћ у материјалу

МЕЊА СЕ ЈЕДНА ОД ГРАДСКИХ ОДЛУКА

Саобраћајни инспектори добијају већа овлашћења

„СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ” ПОЗИВАЈУ

Дођите на митинг

У прошлом броју „Панчевца”
објављена је фотографија на
којој се виде радници „Хигије-
не” како перу парк у центру
града у жељи да искористе лепо
време, што је за сваку похвалу.

Међутим, оно што није за
сваку похвалу јесте да је за
прање коришћена цистерна
укупне масе веће од десет то-
на. То није смело да се ради
тако с обзиром на врсту под-
логе која је прана, јер је она
већ оштећена због досада-
шњих активности градских
комуналних служби. Осим то-
га, није ми јасно зашто је парк
пран на такав начин и због то-
га што у њему већ постоји хи-
дрантска мрежа, која се кори-

сти за прање и заливање зеле-
них површина.

Изнервиран понашањем
радника „Хигијене”, позвао
сам секретара Секретаријата
за инспекцијске послове да
одмах предузме одговарајуће
мере како би било спречено
да се и даље уништава Град-
ски парк, који је већ уништен.

Није ми познато да ли је он
поводом мог упозорења не-
што предузео како би спречио
да се парк даље уништава.

Надам се да ће се „Хигијена”
бар извинити грађанима Пан-
чева, пореским обвезницима, и
да се прање улица више неће
обављати на такав начин.

Душан Беч

ПИСМО ЧИТАОЦА

„Хигијена” погрешно
пере улице

Недавно основано удружење
грађана „Шопско оро” из на-
шег града својом активношћу
жели да „оживи” неке од ста-
рих, заборављених шопских
обичаја, да организује или
подржи одређене културне
програме чији су актери
углавном из Димитровграда,
Босилеграда и других погра-
ничних места дуж границе с
Бугарском.

Имајући у виду да је много
наших суграђана који су бугар-

ске националности, удружење
„Шопско оро” традиционално
и ове године, 13. фебруара, ор-
ганизује окупљање грађана бу-
гарске националности из свих
крајева Србије, које ће имати и
симболичан назив „Зарезоја” –
почетак резања винограда као
најава предстојећих пољопри-
вредних радова.

Детаљније информације се
могу добити и на телефоне
063/272-913 и 064/64-21-081.

A. Ж.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ШОПСКО ОРО”

„Зарезоја” 
на банатски начин

Борба у току, исход се не назире



Како пише лист „Данас”, у
Србији ће у првом полугођу
ове године поново бити
одржана заједничка војна
вежба Специјалне бригаде
Војске Србије и Ваздушно-
десантних снага војске Ру-
ске Федерације. Током вежбе
ће се симулирати заједничко
учешће у мировној мисији.

Наши и руски специјал-
ци до сада су одржали две
заједничке вежбе: прву у
Срему новембра 2014. го-
дине, а другу почетком сеп-
тембра прошле године на
територији Русије, заједно с
падобранцима из Белору-
сије. Оба пута су уследиле
бројне критике и негативне
реакције из Брисела које су
се сводиле на то да је тако
нешто неодрживо с обзи-
ром на процес приступања
Србије Европској унији и

обавезу наше државе да
усклађује спољну политику
с том државном заједни-
цом.

Међутим, ове критике су
апсурдне с обзиром на то да
је Србија у марту прошле
године потписала Индиви-
дуални партнерски акциони
план (ИПАП) са НАТО-ом,
што представља највиши
степен сарадње те војне
алијансе с неком државом
која још није примљена у
његово чланство. Уз то,
предвиђено је да током ове
године Војска Србије одржи
шест заједничких војних ве-
жби са америчком армијом.

Занимљиво је да су и
предстојеће и претходне ру-
ско-српске војне вежбе на-
јављене у руским медијима,
а да у нашим новинама није
објављено ништа о томе.

Да ли ће Хашки трибунал ис-
поштовати захтев наших др-
жавних органа да високопози-
ционирани функционери
Српске радикалне странке
Петар Јојић, Вјерица Радета и
Јово Остојић не буду ухапше-
ни и изручени Хагу, већ да им
се суди пред домаћим право-
суђем?

Ово питање се поново на-
метнуло након ултимативног
захтева Хашког трибунала да
неко од представника Владе
Србије учествује у расправи
која ће ових дана бити одржа-
на у том суду и да детаљно
информише судије о томе
шта наши државни органи
предузимају да би Јојић, Вје-
рица Радета и Остојић, који
су оптужени због претњи и
уцењивања сведока, били из-
ручени Хагу.

У саопштењу Хашког трибу-
нала које је објављено 3. фе-
бруара недвосмислено пише
да држава Србија мора без
икаквог одлагања да поступи
на основу захтева тог суда и да
ухапси, а потом и изручи тро-
је оптужених.

Захтев Хашког трибунала
био је тема конференције
за новинаре која је одржа-
на прошлог четвртка у се-

Петак, 12. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Они који покушају 
да обману државне
органе и да представе
себе као жртве 
кривичног дела, 
могу за то одговарати

Казне новчане или
до једне године 
затвора

Панчевачка полиција је под-
нела кривичну пријаву про-
тив 42-годишњег мушкарца
због основане сумње да је по-
чинио кривично дело лажно
пријављивање.

Како пише у пријави, он је
то урадио тако што је обаве-
стио полицију да су му жена и
дете отети иако је знао да га је
она напустила, узела дете и
отишла да живи с другим.

– Иако га је она обавестила
телефоном о томе и недво-
смислено му рекла да је изме-
ђу њих двоје заувек готово, он
је хтео да нас наведе на погре-
шан траг. Рекао је да је, док је
он био одсутан, у његову кућу
дошао непознат мушкарац, да
му је на силу одвео жену и де-
те, те да је отишао у непозна-
том правцу. Међутим, убрзо
се испоставило да је он у ства-
ри испланирао да је ми про-
нађемо и потом поново врати-
мо његовој кући, али му то
није успело – изјавио је наш
саговорник из панчевачке по-
лиције који је затражио да
остане анониман.

Због великог броја оних ко-
ји су, да би се осветили дру-
гим лицима, неосновано при-
јављивали полицији да су они
починили неко кривично де-
ло, у Кривични законик је
уведена одредба да је лажно

пријављивање кривично дело
које је кажњиво. За то се може
изрећи новчана казна или за-
твор до годину дана.

Члан 334 Кривичног зако-
ника којим је обухваћено ла-
жно пријављивање предви-
део је неколико облика тог
кривичног дела: пријављи-
вање одређеног лица да је
починило кривично дело иа-
ко онај ко је поднео пријаву
зна да то није тачно; неосно-
вано пријављивање друге
особе уз подметање трагова
кривичног дела; лажно при-
јављивање државним орга-
нима (судству и полицији)
да је почињено неко кривич-
но дело (без обзира на то да

ли је то учињено писмом,
усмено, телефоном или на
неки други начин). У члану
334 се наводи и то да додат-
ну тежину кривичном делу
лажно пријављивање даје то
што се оно чини свесно и са
умишљајем.

Лажно пријављивање ће би-
ти окарактерисано као кри-
вично дело уколико је пријава
била лажна и ако се утврди да
је онај ко је слагао то учинио
свесно.

С друге стране, уколико се
током истражног поступка
утврди да је подносилац при-
јаве имао основа да верује да
је лице које је пријавио извр-
шило кривично дело, па је

убеђен у то поднео пријаву,
неће одговарати пред судом.

Судећи према претраживачу
„Гугл”, домаћи медији су то-
ком прошле и од почетка ове
године често извештавали о
случајевима лажног пријављи-
вања. Међу објављеним тексто-
вима доминирају они о бомба-
ма постављеним у школама и
судовима, лажне пријаве укра-
дених возила, мобилних теле-
фона и других техничких уре-
ђаја, као и неосноване пријаве
физичких напада и отмица.

Најдаље је отишао младић
из Смедерева који је, да би се
осветио девојци, лажно прија-
вио да се она удавила!

М. Глигорић

ПОВОДОМ ЗАХТЕВА ЗА ХАПШЕЊЕ ТРОЈЕ РАДИКАЛА

Хашки трибунал опет уцењује Србију

Мештани Беле Цркве и око-
лине сусретали су се у по-
следњих годину дана с не-
свакидашњим проблемима:
непознати починиоци крали
су им овце и палили салаше.
Крајем прошле недеље при-
падници Министарства уну-

трашњих послова у Белој
Цркви успели су да расветле
та кривична дела и стану
злочинцима на пут.

Како се наводи у саопште-
њу МУП-а, постоје основи
сумње да су четири особе из
Беле Цркве и околине тог
места – са иницијалима Н.
М. (1988), П. С. (1993), З. С.
(1980) и један малолетник –
од фебруара прошле године

до јануара ове године Бело-
цркванима украли преко 50
оваца из стада. Сумња се и
да су они у априлу прошле
године извршили кривично
дело изазивање опште опа-
сности тако што су подмет-
нули пожар на једном сала-

шу у околини истог места.
Том приликом је причиње-
на материјална штета од
преко милион динара.

Наведена четворка се
сумњичи да је оштетила
власнике четири стада ова-
ца и два салаша, те ће про-
тив њих ће бити поднете
кривичне пријаве надле-
жном тужилаштву.

Д. К.

ХАПШЕЊЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ

Расветљене крађе
оваца

И ОВЕ ГОДИНЕ

Наши специјалци 
вежбају с Русима

ОСУЈЕЋЕНО ЛАЖНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ОТМИЦЕ

ХТЕО ДА ПРЕВАРИ ПОЛИЦИJУ

кална странка има сазнања да
су оптужбе за непоштовање
суда против Вјерице Радете,
Јојића и Остојића потпуно из-
мишљене и режиране, а овим
сазнањима располаже и вла-
дајући режим”, пише у саоп-
штењу које је накнадно доста-
вљено новинарима.

Председник СРС-а Воји-
слав Шешељ објаснио је да
Закон о сарадњи с Хашким
трибуналом предвиђа само
изручење српских држављана
који су оптужени за ратне
злочине, злочине против чо-
вечности или геноцид, а не
оних који су оптужени за не-
поштовање суда. Додао је да
је правно немогуће изручити
било ког држављанина Репу-
блике Србије на основу таквог
захтева.

Хашки трибунал је 27. авгу-
ста 2008. оптужио некадашњу
портпаролку те институције
Флоранс Артман за непошто-
вање суда. Замерено јој је што
је у својој књизи објавила јед-
ну поверљиву одлуку са суђе-
ња Слободану Милошевићу
коју су судије донеле иза за-
творених врата. Због тога јој
је наређено да се у року од два
месеца јави Хашком трибуна-
лу да би јој било суђено, али је
њена држава Француска од-
била да је ухапси и преда, уз
образложење да је то у су-
протности са законима те др-
жаве. 

На основу тог примера ја-
сно се види да Хашки трибу-
нал поступа селективно и да
се оно што важи за држављане
других земаља не примењује
када је реч о држављанима
Србије. М. Г.

дишту Српске радикалне
странке.

„Вјерица Радета, Петар Јо-
јић и Јово Остојић неће се до-
бровољно предати Хашком
трибуналу, а ми упозоравамо
представнике владајућег ре-
жима да немају право да их
на силу изруче јер за њихово
хапшење не постоји ниједан
правни основ. Српска ради-

У Хали спортова у недељу, 21.
фебруара, од 10 сати, биће одр-
жан четврти меморијални тур-
нир у малом фудбалу „Јужноба-
натски хероји” у организацији

Синдиката српске полиције, у
знак сећања на припаднике По-
лицијске управе Панчево који
су погинули на Косову док су
били на дужности.

Пре почетка утакмица деле-
гације Синдиката српске поли-
ције, Града Панчева, Јужноба-
натског округа и Министарства
унутрашњих послова обићи ће

гробове настрадалих полицаја-
ца и положити цвеће заједно са
члановима њихових породица.

Пријаве на телефоне 064/800-
56-61 и 064/800-54-11.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Сећање на страдале полицајце



У ТОКУ ПОПУЊАВАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА

Биће довољно стабала око путева
Последњих дана је у пуном је-
ку попуњавање дрвореда или
такозваних ветрозаштитних
појасева на појединим делови-
ма међумесних саобраћајница.
Посао је углавном завршен на
деоницама од Старчева (преко
Омољице) до Брестовца и од
Старог Тамиша ка Долову, а
чланица Градског већа за по-
љопривреду, село и рурални
развој Маја Свирчевић Прекић
најавила је сличне акције и ка-
да су у питању путни правци
према другим местима.

– У плану је покривање свих
катастарских општина, а када
ће то бити реализовано, не мо-
же се прецизирати, јер све зави-
си од динамике пуњења буџета.
Треба рећи да је посао израде

ветрозаштитних појасева, за ко-
ји је намењено четрдесет мили-
она динара, на основу прошло-
годишње одлуке Скупштине
града, поверен ЈКП-у „Зелени-
ло”. Запослени из тог предузе-
ћа вредно раде на одржавању
четрдесет два хектара површи-
не, и то по извођачком пројек-
ту од пре неколико месеци, ко-
ји је проистекао из основног,
урађеног 2008. године. Тако не-
што било је неопходно ради са-
гледавања стања на терену, јер
је у међувремену дошло до
бројних измена – навела је чла-
ница Већа.

Те измене (тачније, оштеће-
ња) догађале су се на разне на-
чине – одређени број младица
није се примио, нешто је стра-

дало од временских непогода,
а нешто због немара пољопри-
вредника.

Тога би убудуће требало да
буде неупоредиво мање, јер
ће на основу градске одлуке
пољочувари имати право да
фотографишу све оне који
уништавају стабла и о томе
обавештавати надлежне орга-
не, а комунална инспекција
ће кажњавати починиоце.

За попуњавање постојећих
траса предвиђено је десет хи-
љада садница сибирског бре-
ста, који се показао најпри-
кладнијим. У припреми је и
програм заштите од еолске
ерозије, па ће на јесен бити за-
почето формирање нових ве-
трозаштитних појасева.

СЕЛО

Након учесталих иниција-
тива грађана и двадесетак
година чекања у Глогоњу по-
ново постоји лабораторија
за биохемијске анализе кр-
ви. Званично је пуштена у
рад у уторак, 9. фебруара, а
по тридесетак пацијената
моћи ће да је користи сваког
другог уторка од 7 до 9 сати.

Тај помак у здравственој
заштити људи из насељених
места Дом здравља је на-
правио искључиво сопстве-
ним средствима, чији је ди-
ректор др Слободан Овука
навео да ће узорци крви од-
мах бити пребацивани у
град, а резултати истог дана

прослеђивани лекарима у
амбуланти.

– На тај начин ћемо кори-
сницима наших услуга
уштедети време и новац. Не-
ће морати да путују, а доби-
јаће све анализе као и ста-
новници Панчева – навео је
Овука.

Треба подсетити да је пре
месец дана то учињено и у
Брестовцу, где је крв могу-
ће проверити сваког другог
понедељка.

Након тога једино село у
којем неће бити лаборато-
рије биће место са убедљи-
во најмањим бројем станов-
ника – Иваново.
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Председнику 
оштро замерено 
на самовољи

Изостанак договора 
о свечаној академији

Мало је данас органа власти
у земљи којима не управља
најјача српска странка. Још
је мање оних институција у
којима нема ниједног на-
предњака, чак ни у опозици-
ји. Донедавно је једино такво
место у окружењу било Ново
Село, све док пре неколико
месеци СНС-у није присту-
пио председник тамошње ме-
сне скупштине Славе Бојаџи-
евски, претходно напустив-
ши Демократску странку Ср-
бије.

Преосталих тринаесторо
чланова, који су припадници
других политичких опција
(ДС, ДСС, СДС, СПС и ЛСВ),
тај прелет је, иако не с прете-
раним одушевљењем, у први
мах опростило, прихвативши
аргумент да ће село бити боље
позиционирано у односу на
градску власт.

Преседан
Међутим, након краћег затиш-
ја неколико активнијих члано-
ва месне скупштине бурно је
реаговало на поједине поступ-
ке првог човека – замерено му
је што је (нову) партију ставио
изнад интереса села, што није
консултовао колеге око неко-
лико виталних одлука, али и
што није испунио обећања ко-
ја је давао приликом преласка
из странке у странку.

„Панчевац” је у протеклим
бројевима писао о неспоразу-
му између Бојаџиевског и
остатка месне скупштине,
предвођене тројицом прет-
ходника на тој „функцији”.

Због свега тога седница
одржана у суботу, 6. фебруа-
ра, на којој је требало да буде
усвојен финансијски план за
текућу годину, била је од ве-
лике важности за даље функ-
ционисање месне скупштине.

Најжучнија расправа чула
се на самом почетку седнице,
приликом усвајања дневног
реда и записника с претходног
састанка. Први је негодовао
један од тројице поменутих
„бунтовника” – Зоран Лауташ
(ДС), и то због прекрајања
дневног реда пред седницу.
Поред тога, он је инсистирао
да у записник уђе то да је
председник самовољно забра-
њивао дискусију, али и да је
прекинуо рад Скупштине, и то
због састанка његове нове пар-
тије, што је прави преседан.
Истим речима измерио је и то
што Бојаџиевски није пошто-
вао правило да се са остатком

Скупштине договара о свему,
па и о свечаној академији, ко-
ју је потом бојкотовала већина
чланова месне скупштине.

Дојучерашњи партијски
колега Бојаџиевског – Пре-
драг Шкаљак (ДСС) предло-
жио је да се записник допуни
констатацијом да је председ-
ник члановима обећао да ће
поднети оставку уколико не
буде прихваћен финансијски
план за који се он залагао.
Синиша Којић (СДС) сложио
се са изреченим, а свој недо-
лазак на свечану академију
образложио је тиме да се осе-
тио обманутим зато што је
Бојаџиевски, заједно с првим
човеком Месног одбора СНС-
а, изјавио да ће Ново Село
ове године добити неупоре-
диво више новца из буџета од
свих других села, што се није
обистинило. Он је председ-
нику спочитао да му Месна

заједница „дође успут”, као и
да је неумесно прекидати
седницу, будући да треба
имати обавезу према грађа-
нима који су га изабрали.
Гордана Топић (СПС) заме-
рила је председнику што није
сазвао припремну седницу
пред свечану новогодишњу
академију.

„Премали” буџет
Наведени говорници сматрају
да је недодељивање повеља на
поменутој академији спорно
и да их је увредила прича о
политизацији, којом се пред-
седник бранио. Нико није
имао ништа против тога да
признање припадне локалном
народном оркестру, али је
проблем настао када су пред-
ложени поједини градски и
покрајински функционери.

Изнесене тврдње Бојаџиев-
ски је демантовао тиме да ни-
ком није одузимао реч, већ да
је дискусија почела да се по-
навља, као и да није прекинуо
рад Скупштине због састанка
СНС-а, него зато што је она
предуго трајала. Кад је у пита-
њу (не)додељивање повеља,
одговорио је да је свако ко је
имао било какву замерку мо-
гао да га позове, али се нико
није јављао.

Упркос свему финансијски
план за 2016. годину некако је
усвојен. И поново су сви има-
ли сијасет примедаба, наро-
чито кад је реч о износу теку-
ћих средстава од нешто преко
два милиона динара, који је у
поређењу с местима истих га-
барита, попут Старчева и Ка-
чарева, троструко мањи.

Ипак, сва је прилика да ће
новосељанска скупштина, по-
зната по академском нивоу
дискусије, издржати свој ман-
дат до краја, то јест до избора.
А онда...

НОВОСЕЉАНСКА СКУПШТИНА ИПАК УСВОЈИЛА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ОПШТИ ИНТЕРЕС ПРЕОВЛАДАО 
УПРКОС ПРИМЕДБАМА

ДОМ ЗДРАВЉА ПОДИЖЕ НИВО УСЛУГА

Анализа крви 
и у Глогоњу

Иако климаво, јединство је одржано

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: У
склопу припрема за Осми
март, Удружење жена „Со-
се” сваког петка од 17 до 20
сати у Дому културе прире-
ђује радионице, коју су
отворене за све заинтересо-
ване. У току је упис у школу
карикатуре, коју ће органи-
зовати Дом омладине.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо::  Скуп-
штина Месне заједнице је
на састанку одржаном у су-
боту, 6. фебруара, након
бурне дебате усвојила фи-
нансијски план. Институт
„Тамиш” је приредио пре-
давања за ратаре протекле
суботе и недеље у малој са-
ли Дома културе. Група
фолклораша и музичара
наредног викенда ће уче-
ствовати у кампу за проуча-
вање традиционалне музи-
ке и игре у Врднику.

ДДооллооввоо::  „Дани вина”, који
су настављени у суботу, 6.
фебруара, када су прогла-
шени победници у четири
категорије, биће окончани у
недељу, 14. фебруара, завр-
шном свечаношћу у Дому
културе. У истом простору
је у понедељак, 8. фебруара,
промовисана нова књига
афоризама Зорана Т. Попо-
вића, под насловом „Даће
Бог, ако Бог да”.

ГГллооггооњњ:: Лабораторија за би-
охемијску анализу у амбу-
ланти отворена је у уторак, 9.
фебруара, и радиће двапут
месечно. Вече афоризама
Зорана Т. Поповића одржа-
но је у петак, 5. фебруара, у
Дому културе.

ИИввааннооввоо:: МКУД „Боназ
Шандор” је, поводом фар-
шанги, приредио дечји ма-
скенбал у недељу, 7. фебру-
ара, у Дому културе. На
истом месту у понедељак,
22. фебруара, биће одржан
Дан матерњег језика.

ЈЈааббууккаа::  Након што су неки
чланови повукли оставке,
стабилизован је рад месне

скупштине, па је прошле
недеље усвојен финансиј-
ски план. Акција добровољ-
ног давања крви спроведена
је у уторак, 9. фебруара, а
одазвало јој се двадесетак

грађана. Месна заједница је
добила позитиван одговор
од ЈКП-а „Зеленило” на зах-
теве за добијање тезги за
пијацу и елемената дечјег
игралишта које ће бити по-
стављено у дворишту обда-
ништа.

ККааччааррееввоо::  Двадесет девета
„Светска сланинијада” биће
отворена у четвртак, 18. фе-
бруара, тачно у подне, и
трајаће до недеље, 21. фе-
бруара, у 18 сати. Комунал-
но предузеће је започело
санацију штете настале на-
кон вандалског чина на
СРЦ-у „Језеро”.

ООммоољљииццаа::  Предавање за по-
љопривреднике у Дому кул-
туре у четвртак, 11. фебруа-
ра, од 17 сати, приредиће
семенска кућа „Декалб”, а
наредног дана од 11 сати и
Институт „Тамиш”. Удру-
жење жена припрема мани-
фестације у част Вука Кара-
џића и поводом Дана жена.

ССттааррччееввоо:: Комунално пред-
узеће је, по налогу градске
комуналне инспекције,
уклонило дивље депоније у
близини Надела. Панчевач-
ки бендови „Млади Џек” и
„Буч Касиди” свирали су у
петак, 5. фебруара, у ККК-у.
Манифестација такмичар-
ског типа „Највећи славски
колач” биће одржана у не-
дељу, 14. фебруара, од 12
сати, у великој сали Дома
културе.

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

НАДОМАК СТАРЧЕВА ПОКРАЈ НАДЕЛЕ

Уклоњена дивља депонија
У склопу припрема за акцију
„Април – месец чистоће”, ЈКП
„Старчевац” обилази ободе
места и околне атаре, како би
евидентирао дивље депоније
које треба уклонити.

Једна таква није могла да че-
ка пролеће, па је одмах елими-
нисана. Реч је о „илегалном”
сметлишту које праве несаве-
сни грађани на обали Наделе,

недалеко од моста, крај пута
што повезује Старчево и Омо-
љицу. То ругло сада више не

нарушава природу у околини
поменуте речице, а старчевач-
ки комуналци и Месна зајед-

ница апелују на грађане да не
бацају смеће, као и да пријаве
свакога ко то чини.

Страну припремио

Јордан
Филиповић



На сцени Културног центра у
уторак, 9. фебруара, приређен
је концерт „Тамбурашка при-
ча”, на којем су учествовали
ученици МШ „Јован Бандур”
из класе професорке Љиљане
Марјановић, те тамбурашка
секција ОШ „Зага Маливук” из
Београда и Тамбурашки орке-
стар „Тамбураторијум” под
вођством професора Будими-
ра Стојановића. Организатор
тог догађаја било је удружење
„Тамбураторијум”, основано
ради подршке тамбурашима у
Панчеву, али и промоције
тамбурашке музике и орке-

старског свирања војвођанске
тамбуре.

Први пројекат наведеног
удружења било је објављива-
ње збирке „Тамбурашке ети-
де” Будимира Стојановића и
Љиљане Марјановић.

– Тамбура је млад инстру-
мент у нашем музичком обра-
зовном систему и стога је за
развој и неговање тамбура-
штва неопходна оригинална
литература. У настави се оду-
век осећа њен мањак и углав-
ном се користи литература за
друге инструменте – објасни-
ла је Љиљана Марјановић.

Учесници у овом догађају
представили су етиде из збир-
ке. У њој има 55 тамбурашких
етида и оне су одговарајуће за
ученике прва три разреда
основног музичког образова-
ња и компоноване су у складу
с постојећим програмом за
тамбуру, али и солфеђо.

– Често литература за ин-
струмент није усклађена с
програмом рада на солфеђу,
па смо ми одлучили да добро
сагледамо оба програма како
би етиде биле прилагођене
ономе што деца уче и на на-
стави солфеђа. Понека етида
има и клавирску пратњу, па је
самим тим и занимљивија за
јавне наступе младих тамбу-
раша – додала је Марјанови-
ћева.

Збирка поседује и методско
упутство за наставнике и реч-
ник непознатих музичких
термина за ученике. Објавље-
на је уз подршку Покрајин-
ског секретаријата за спорт и
омладину са секретарком Ма-
риником Тепић на челу.

По во дом да на Св. Три фу на и
Св. Ва лен ти на у пе так, 12. фе -
бру а ра, у 19 са ти, у Све ча ној
са ли На род ног му зе ја би ће
при ре ђен за ни мљив до га ђај
под на зи вом „Кри ла те пе сме и
при ја те љи”. Том при ли ком ће
сво ју по е зи ју чи та ти 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, би ће отво ре на из ло -
жба фо то гра фи ја „Два” Не ма -
ње Вор ка пи ћа и Бог да на Здје -
ла ра, ба лет ску ко ре о гра фи ју
из ве шће ба ле ри на Ма ја Го лу -

бо вић, а за му зич ки уго ђај ће
би ти за ду же на Са ра Вла јић,
хар фист ки ња.

Захваљујући сентиментално-
сти појединих радника Кул-
турног центра Панчева у тој
институцији је сачуван један
број интересантних плаката
за програме из шездесетих и
седамдесети година, који су
од 11. фебруара изложени у
фоајеу Културног центра. У то
време пропагандна делатност
се реализовала тако што су
ликовни уметници ручно пра-
вили плакате. То су тада ради-
ли Владимир Абрамовић, Ми-
ленко Првачки, понекад и
Миливоје Ђорђевић. Нажа-
лост, аутори се нису потписи-
вали, па се не може са сигур-
ношћу ни тврдити који је чији
рад. Иако су израђивани за
кратко време, нема сумње да
су сликари морали бити врло
вешти и да су имали добра
знања о писму. Некад је то
био једини начин оглашавања
за позориште, концерте и
филм.

Поред паноа, на изложби се
могу видети и фотографије
глумаца, које су такође имале
рекламну улогу, а посебно је

занимљива панорама Панче-
ва из тог периода Мирка Ку-
змановића, аутора који је ра-
дио као репортер и фотограф
тадашњег „Панчевца”.
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Културни телекс

Најпознатији светски ку-
вар, чувени Џејми Оливер,
покренуо је едицију прак-
тичних књига рецепата
сјајних кувара, пекара и
посластичара, који свако-
дневно деле своја искуства
с милионима људи широм
света путем Џејмијевог ка-
нала „Фудтјуб”.

Џема Вилсон је краљица
капкејкова „Фудтјуба”. „По-
сластице” садрже 50 реце-
пата за спектакуларне ко-
лаче, које је Џема разврста-
ла у групе назване по годи-
шњим добима, тако да ћете
на располагању имати од-
личан избор посластица за
свако доба године.

Џема ће вам на свој ка-
рактеристичан начин, не-
посредно и с пуно љубави,
објаснити како да направи-
те величанствене и неверо-
ватно укусне посластице –
од основних и једностав-
них колача до оних који
одузимају дах и за које не-

ћете веровати да су ваших
руку дело. Уз то ће вам от-
крити све битне тајне,
препоруке и савете који
ће вам улити самопоузда-
ње и омогућити вам да све
ове фантастичне посла-
стице направите сами код
куће. Ништа овде није
превише компликовано,
тако да немате изговор –
пробајте све.

„Посластице” 
Џеме Вилсон

Два читаоца који до среде, 17. фебруара, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта је за вас највећа посластица?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Посластице” Џеме Вилсон. Најза-
нимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
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, 12. фе бру ар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт квар те та „Ани ма то” – Те о до ра Бо ља нац (ви о ли на), Је -
ле на Ми тро вић (ви о ла), Ве сна Га ра бан тин (ви о лон че ло) и
Ма ри ја Обре но вић (кла вир).

Пе так, 12. фе бру ар, 22 сатa, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: Ба та Пар ке и при ја те љи при ре ди ће про мо ци ју ал бу -
ма „Ло кал ни мо зак”.

Су бо та, 13. фе бру ар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт бен да „Пе ро Де фор ме ро”.

Не де ља, 14. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт „Не вер них бе ба” за Дан за љу бље них.

Књи жев ност
Че твр так, 18. фе бру ар, 18 са ти, Тех нич ка шко ла „23. мај”:
књи жев но ве че афо ри сти ча ра Зо ра на Т. По по ви ћа.

Предавања/трибине
Че твр так, 11. фе бру ар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра:
про мо ци ја ча со пи са „Еле мен ти”.

Пе так, 12. фе бру ар, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
предавање проф. др Ђорђа Јанковића о археолошком лока-
литету Жидовар на реци Караш, под називом „Словени Ба-
ната - први хришћани у Подунављу”.

Че твр так 18. фе бру ар, 19 са ти, Шко ла цр та ња До ма омла -
ди не: пре да ва ње о ди ги тал ном цр те жу Алек сан дра Зо ло ти ћа.

Пред ста ве
Сре да, 17. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: по зо ри шна пред ста ва „На де жда Пе тро вић”.

Те мат ски про грам
Пе так, 12. фе бру ар, 19 са ти, Све ча на са ла На род ног му зе -
ја: мул ти ме ди јал ни до га ђај „Кри ла те пе сме”.

Из ло жбе
Че твр так, 18. фе бру ар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет -
но сти: из ло жба сли ка из 47. ли ков не ко ло ни је „Де ли блат -
ски пе сак”, у ор га ни за ци ји Кул тур но-про свет не за јед ни це.

Про грам за де цу
Су бо та, 13. 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 „Асте рикс
и Обе ликс”, у про дук ци ји „Хај де об ра дуј дан”.

Сре да, 17. фе бру ар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
Му зич ког цен тра „Во ка ли”. На сту па ју „Бенд и во ка ли” с го сти ма.

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА И ПАНОА

Пропагандни 
материјал КЦП-а

У СВЕ ЧА НОЈ СА ЛИ НА РОД НОГ МУ ЗЕ ЈА

Кри ла те пе сме 
и при ја те љи

КОНЦЕРТНА ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ЕТИДА

Тамбурашка прича

На сцени Културног центра у
понедељак 22. фебруара, у
19.30, биће одиграна пред-
става „Код општег места ле-
во", по тексту и у режији Ра-
дивоја Козомаре, а у из-
вођењу УК „Вук Стефановић
Караџић" из Београда. То је
сатиричан приказ живота мо-
дерног глумца, а нека је вр-
ста омажа неким комадима о
глумцима. Улоге тумаче Раде
Ћосић, Јелена Ракичевић Це-
кић, наш суграђанин Ненад
Хераковић и други.

ПРЕДСТАВА O ГЛУМЦУ 

Код општег места лево

ПРОМОЦИЈА И-ПИЈА 

Локални мозак
Алекса Паровић, алијас Бата
Парке, млади панчевачки
ем-си,  приредиће промоци-
ју свог првог и-пија „Локал-
ни мозак” у петак, 12. фе-
бруара, од 22 сата, у дворани
„Аполо” Дома омладине. По-
дршка ће му бити „Лидер”,

„Крваво око”, „Тријумф” и
„Томи Генг”, специјални
гост је београдска група
„Куртоазија”, а у плану су и
гости изненађења. Пре и по-
сле самог наступа музику ће
„вртети” ди-џеј Вучко. Цена
улазнице је 100 динара.

ПРЕ ШЕР НОВ ДАН У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

У СЛА ВУ НАЈ ВЕ ЋЕГ СЛО ВЕ НАЧ КОГ ПЕ СНИ КА
Регионалну прославу
организовало
Удружење „Логарска
долина” из Панчева

Култура као извор
словеначког
националног
идентитета

Про сла ва сло ве нач ког на ци о -
нал ног кул тур ног пра зни ка
Пре шер нов дан одр жа на је у
че твр так, 4. фе бру а ра, у пу ној
дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва. Том до га ђа ју су при -
су ство ва ли и Њ. е. Вла ди мир
Га спа рич, ам ба са дор Ре пу -
бли ке Сло ве ни је у Бе о гра ду,
от прав ни ца по сло ва Ам ба са -
де Сло ве ни је Ма те ја Нов чић
Штан цар, ви ши са вет ник кан -
це ла ри је за Сло вен це у ди ја -
спо ри Ма ри јан Цу кр ов, гра -
до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов, зре ња нин ски би скуп
Вла ди слав Не мет, пред сед ник
На ци о нал ног са ве та сло ве -
нач ке на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји Са ша Вер бич и мно ги
дру ги.

Ка ко се том при ли ком мо -
гло чу ти, да би се са чу ва ла
успо ме на на ве ли ког сло ве -
нач ког књи жев ни ка и пе сни ка
Фран ца Пре шер на, у Сло ве -
ни ји се сва ке го ди не по во дом
тог пра зни ка ор га ни зу је ве ли -

је ам ба са дор Сло ве ни је Вла -
ди мир Га спа рич.

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов је у свом обра ћа њу ка зао
да наш град ус по ста вља и ја ча
ве зе са сло ве нач ком за јед ни -
цом из да на у дан.

– Ува жа ва мо јед ни дру ге и
упо зна је мо сво је раз ли чи то -
сти ка ко би смо би ли бли жи
јед ни дру ги ма и ка ко би смо
јед ни дру ге ду бље по што ва ли
– из ја вио је Па влов.

Гра до на чел ник је из ра зио
за до вољ ство због не дав но
оства ре не до бре са рад ње из -
ме ђу спорт ских клу бо ва
Пан че ва и Пту ја и на ја вио
по тен ци јал но бра ти мље ње
тих гра до ва.

По ред Пан че вач ког срп ског
цр кве ног пе вач ког дру штва
под ру ко вод ством мр Ве ре Ца -
ри не, у про гра му су уче ство -
ва ли и: Ка мер ни ан самбл Му -
зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”,
чла но ви сло ве нач ких удру же -
ња „Ло гар ска до ли на”, „Ку ла”
из Вр шца и „Пла ни ка” из Зре -
ња ни на, као и уче ни ци основ -
них шко ла „Ђу ра Јак шић” и
„Ми ро слав Ан тић” из Пан че ва
и „Ол га Пе тр ов” из Ба нат ског
Бре стов ца.

Пре шер нов дан је у Пан че -
ву пр ви пут обе ле жен 2010.
го ди не, а већ три го ди не про -
сла ву тог да на ор га ни зу је
Удру же ње Сло ве на ца ју жног
Ба на та „Ло гар ска до ли на” из
Пан че ва.

ка про сла ва на ко јој се до де -
љу ју Пре шер но ве на гра де и
при зна ња за вр хун ска до стиг -
ну ћа у обла сти кул ту ре и
умет но сти.

Ор га ни за тор Јо сип Ве бер
ка же да се Удру же ње Сло ве -
на ца ју жног Ба на та „Ло гар ска
до ли на” из Пан че ва ове го ди -
не при хва ти ло по сла и на пра -
ви ло ре ги о нал ну про сла ву,
ко јој при су ству ју дру штва
Сло ве на ца из Зре ња ни на, Гу -
ду ри це, Вр шца, Бе ле Цр кве,
Ко ви на, Ко стол ца, Бо ра, Бе о -
гра да и Пан че ва.

Про грам је по чео ин то ни -
ра њем сло ве нач ке и срп ске
хим не, а на по ме ну то је ка ко
је сло ве нач ка хим на на ста ла

по пе сми Фран ца Пре шер на,
док је „Бо же прав де” на пи сао
сло ве нач ки ком по зи тор Да во -
рин Јен ко, ко ји је три го ди не
жи вео у Пан че ву и ди ри го вао
хо ром ПСЦПД-а.

– Кул ту ра је из вор на шег
на ци о нал ног иден ти те та, у на -
шем на ро ду су кул ту ра и ма -
тер њи је зик игра ли бит ну уло -
гу. Без кул ту ре не би смо по -
сти гли оса мо ста ље ње и офор -
ми ли сво ју вла сти ту др жа ву. А
кул ту ра ни су са мо на у ка и
умет ност, то је и скуп вред но -
сти и до стиг ну ћа ко је је чо век
оства рио за до бро бит чо ве -
чан ства. Кул ту ра је и по што -
ва ње тих вред но сти и по на ша -
ње у скла ду с њи ма – из ја вио

Ученици ОШ „Мика Антић” певају „Међу јавом и мед сном”



КУЛТУРА
Петак, 12. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

13

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два чи та о ца ко ји до сре де, 17. 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: „Где је гра ни ца из ме ђу љу ба ви и оп се си је?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Ти” Ке ро лајн Кеп нес.
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

Где је гра ни ца из ме ђу љу -
ба ви и оп се си је? Шта је
све за љу бљен или оп сед нут
чо век спре ман да ура ди не
би ли осво јио во ље ну же -
ну? За што жу ди мо за лу -
дим до ка зи ма љу ба ви у
фил мо ви ма, али бе жи мо
од њих у ствар ном жи во -
ту? Да ли нас љу бав за и ста
чи ни бо љи ма или пак из -
вла чи на по вр ши ну оно
нај го ре у на ма?

Од го во ре на ова и мно га
дру га пи та ња ну ди Ке ро -
лајн Кеп нес у свом пр вен -
цу „Ти”, ве што сми шље ном
ро ман тич ном три ле ру.

Ги не вра Бек, ле па, па -
мет на, нео до љи ва сту дент -
ки ња ко ја же ли да по ста не
спи са те љи ца, оча ра ва Џоа
Голд бер га чим кро чи у ње -
го ву књи жа ру у цен тру
Њу јор ка. Ни она ни је рав -
но ду шна пре ма том чуд -
ном, ду хо ви том и мар кант -
ном мом ку јер је „дру га чи -
ји, при вла чан”. Што га ви -
ше упо зна је, све јој се ви ше
чи ни да је он са вр шен мла -
дић за њу.

Ме ђу тим, Џо кри је мно -
го то га, као што сви чи ни -
мо, али ње го ве тај не су да -

ле ко мрач ни је. Ни Бек ни -
је та ко слат ка и са вр ше на
као што из гле да на пр ви
по глед. Џо је спре ман да
пре ђе пре ко ње них број -
них не до ста та ка. Али да ли
је без бед но да Бек оста не с
њим?

Ро ман „Ти” у из да њу „Ла -
гу не” је ре а лан ко ли ко и ро -
ман ти чан, су ров ко ли ко и
не жан, исто вре ме но ули ва
страх и бу ди са о се ћа ње. Ке -
ро лајн Кеп нес од лич но
при по ве да о љу ба ви из угла
„на че тих” љу ди и за и ста те -
ра на раз ми шља ње.

„Ти” Ке ро лајн Кеп нес

Алек сан дар Зец

АЛ БУМ „Blackstar” Деј ви да
Бо у и ја је му зич ка аван ту ра
не до вољ но џе зер ска да не
бу де рок, не до вољ но ро кер -
ска да не бу де џез. Све сни
смо да Бо у и ју ни је пр ви пут
да ме ша жа нр о ве, ко ји се
обич но не на ла зе на истом
но са чу зву ка… Он је знао да
је смрт но бо ле стан, да му је
ово по след ње обра ћа ње, за -
то је ал бум та ко су ро во
искрен да на и ла зи мо на
трун ке је зе, не из бе жну до зу
ле по те и ши рок ди ја па зон
емо ци ја, ко је су и ре ал не и
опи пљи ве и бру тал но ого ље -
не… Иа ко се за рит мо ве мо -
же ре ћи да су не што спо ри -
ји не го што би смо то оче ки -
ва ли од ње га, глас не са мо
да му је на ме сту већ га ово -
ли ко до бро ни је слу жио от -
ка ко нас је по зи вао на игру
на ули ци… Не тре ба ни
смет ну ти с ума сим бо ли ку
ал бу ма „Цр на зве зда”, ко ји
је јав но пред ста вљен 8. ја ну -
а ра на Деј ви дов 69. ро ђен -
дан, по што се смрт – на ја -
вље на у ал бу му – де си ла два
да на ка сни је… На ме не је
по се бан ути сак оста ви ла пе -
сма о Ла за ру („Lazarus”),
чо ве ку ко ји је пред мет јед -
ног од Ису со вих нај и стак ну -
ти јих чу да у Би бли ји, опи -
сан у „Је ван ђе љу по Јо ва ну”.

РО МАН „Ма лин че” Ла у ре
Ески вел за ни мљи ва је при -
ча о јед ној од нај кон тро -
верз ни јих лич но сти из исто -
ри је Мек си ка – Ма ли на љи,
нај пре обо жа ва ној, а ка сни -
је окле ве та ној љу бав ни ци
Ер на на Кор те са. Она је, на -
и ме, има ла уло гу пре во ди о -
ца из ме ђу Шпа на ца и Асте -

ка то ком осва јач ких по хо да,
да би ка сни је ве ко ви ма би -
ла оп ту жи ва на да је из да ла
свој на род. Из ме ђу љу ба ви
пре ма на ро ду и чо ве ку ко ји
ју је оп чи нио, Ма лин че би -
ра пут ко јим по ку ша ва да
об је ди ни же ље и осе ћа ња.
Да ли је та кав ком про мис с
нај ду бљим емо ци ја ма бла -
го слов суд би не или ка зна за
за бра ње ну љу бав, пи та ње је
на ко је Ла у ра Ески вел по ку -
ша ва да од го во ри. За ме не
је ово не за бо рав на при ча, у
ко јој се ау тор ка кроз сми -
сле не ди ја ло ге, уз по моћ
ма ште и уз исто риј ске ре -
кон струк ци је, ба ви те ма ма
ко је су увек ак ту ел не, као
што су љу бав, по ло жај же не
и про стор Мек си ка.

РО МАН „Сли ка До ри ја на
Гре ја” Оска ра Вајл да пи сан
је дав но, још 1890. го ди не,
али је увек ак ту е лан, а по го -
то ву у овом вре ме ну, и за то
му се тре ба вра ћа ти. При ча
о мла ди ћу До ри ја ну ко ји је
по же лео да ни ка да не оста -
ри, а да уме сто ње га ста ри
ње гов осли ка ни пор трет,
пер со ни фи ка ци ја је жи вот -
них трен до ва ко ји се ов де
на ме ћу…

По след ње Бо у и је во
обра ћа ње

По ред ре дов них ма ни фе ста ци -
ја („Мај ски да ни књи ге” и „Јед -
на књи га – је дан град”), те уо -
би ча је них ак тив но сти, сти че
се ути сак да је рад Град ске би -
бли о те ке Пан че во у 2015. обе -
ле жи ла бор ба за пре жи вља ва ње,
бу ду ћи да је кра јем 2014. го ди -
не уста но вље на не за пам ће на
кра ђа у тој уста но ви кул ту ре.
На и ме, ше фи ца ра чу но вод ства
Би бли о те ке И. Ђ. го ди на ма је
од по ре за на за ра де за по сле них
у тој ин сти ту ци ји кул ту ре
узи ма ла део ко ла ча, та ко да је
по ре ска ин спек ци ја от кри ла
дуг од око 27 ми ли о на ди на ра.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је из гле -
да ла бор ба за оп ста нак Би -
бли о те ке? У ко ли кој ме ри је
на ве де на про не ве ра ути ца -
ла на рад уста но ве кул ту ре
ко јом ру ко во ди те?

Д. БО СНИЋ: Због раз ло га
ко ји сте на ве ли це ла про шла
го ди на је про те кла у са ни ра -
њу по сле ди ца ве ли ког про бле -
ма на ста лог из вр ше њем кри -
вич ног де ла про не ве ре. Све у
ве зи с тим је би ло из у зет но
не при јат но, на мо мен те не за -
ми сли во те гоб но. Из нос ко ји
по ми ње те од но си се на део
утвр ђе ног ду га и за ра чу на те
ка ма те. Да, про шла го ди на је
без сум ње би ла нај те жа и нај -
кри тич ни ја по оп ста нак Град -
ске би бли о те ке, све од ње ног
осни ва ња пре де ве де сет го ди -
на па до да нас. На кон што су
от кри ве не ин кри ми на тор не
чи ње ни це, по кре нут је по сту -
пак пред над ле жним др жав -
ним ор га ни ма. Ме ђу тим, од -
јек све га то га про из вео је по -
чет ком про шлог сеп тем бра
ско ро дво ме сеч ну бло ка ду ра -
чу на Би бли о те ке, што нас је
све ста ви ло под ри зик од мо -
гу ћег га ше ња нај ста ри је  кул -
тур не уста но ве у гра ду. За пра -
во, у јед ном тре нут ку је, на -
кон што су утвр ђе не чи ње ни -
це ко је ука зу ју на из вр ше но
кри вич но де ло, сав те рет пла -
ћа ња за о ста лих оба ве за пре ма
др жа ви, ко је су и не из ми ре не
упра во због про не ве ре, пао на
нас. То нас је до ве ло до каф -
ки јан ске по зи ци је у ко јој смо
од жр тве пре ко но ћи по ста ли
крив ци... Сре ћом, али и за слу -
гом над ле жних град ских ин -
стан ци, нај го ре је из бег ну то, а
Би бли о те ка је на ста ви ла да
вр ши сво ју кул тур ну ми си ју.

• До кле се сти гло с тим по -
ступ ком? Ка ква је ко нач на
пре су да? Је сте ли за до вољ -
ни ис хо дом?

– За вр шен је пред ис тра жни
по сту пак, тре нут но се во ди и
при кра ју је ис тра жни, а уско -
ро ће би ти по кре нут и кри -
вич ни по сту пак пред Ви шим
јав ним ту жи ла штвом у Пан -
че ву, на кон че га ће Суд из ре -
ћи пра во сна жну пре су ду. Са -
ра ђу је мо с над ле жним др жав -
ним ор га ни ма у сва кој фа зи
про це са. За до вољ ни смо про -

НАШ ГОСТ: ДЕЈАН БОСНИЋ, ДИРЕКТОР ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

ГОДИНА У ЗНАКУ САНИРАЊА 
ПОСЛЕДИЦА ПЉАЧКЕ

фе си о на ли змом слу жбе них
ли ца ко ја су до са да оба вља ла
свој по сао. Ве ру је мо да ће цео
овај му чан слу чај на кра ју до -
би ти свој пра ви чан епи лог.

• Освр ни мо се са да на
про гра ме. Ако се из у зму две
нај ва жни је књи жев не ма ни -
фе ста ци је Град ске би бли о -
те ке, мо же се при ме ти ти да
то ком це ле про шле го ди не
ни је би ло мно го ква ли тет -
них књи жев них до га ђа ја,
оних ко ји ма се про мо ви шу
нај ва жни ји до ма ћи са вре -
ме ни пи сци и њи хо ве књи ге.
Због че га је то та ко?

– Две на ше глав не књи жев не
ма ни фе ста ци је фе сти вал ског
ти па тра ју по не де љу да на и
кон цеп циј ски по чи ва ју на за -
ми сли ве ли ке кон цен тра ци је
ква ли те та у де фи ни са ном пе -
ри о ду, кра јем ма ја и кра јем
но вем бра сва ке го ди не. Обе су

зна чај не за кул тур ни жи вот
гра да и ши ре, јер тре ти ра ју ак -
ту ел не књи жев не, дру штве не и
кул ту ро ло шке те ме, про бле ме
и вред но сти... И обе су од лич -
но по се ће не. Ако се са мо ма ло
па жљи ви је по гле да, не мо гу ће
је не при ме ти ти да је, иа ко Би -
бли о те ка ни је у пр вом ре ду
про грам ска уста но ва по пут
Кул тур ног цен тра, то ком про -
шле го ди не код нас би ло одр -
жа но још до ста дру гих за ни -
мљи вих, ве о ма по се ће них
про гра ма по ред књи жев них
про мо ци ја, по пут број них из -
ло жби, пре да ва ња, три би на.
Ка да го во ри мо о ор га ни зо ва -
њу књи жев них ве че ри на кла -
си чан или бо ље ре ћи тра ди ци -
о на лан на чин, да би оно би ло
су ви сло, нео п ход но је ин те ре -
со ва ње пу бли ке. На рав но, пу -
бли ку је ну жно из гра ђи ва ти и
ани ми ра ти, тре ба кон ти ну и ра -

но не го ва ти естет ски укус, за -
др жа ва ти по сто је ће и при до -
би ја ти но ве по се ти о це – због
то га и по сто ји мо. Но ис ку ство
нам ука зу је на то да баш ту по -
сто ји ком плек сан про блем и
да кон вен ци о нал не књи жев не
про мо ци је ви ше не за до во ља -
ва ју по тре бе чи та ла ца. На вео
бих, као при мер, го сто ва ње
Вла да на Ма ти је ви ћа, ла у ре а та
нај пре сти жни јих до ма ћих
књи жев них на гра да, не спор ну
спи са тељ ску ве ли чи ну, али на -
жа лост том ван се риј ском кул -
тур ном до га ђа ју при су ство ва -
ло је све га де ве то ро љу ди. Та -
ко ђе, пре не ко ли ко го ди на
про мо ви са ли смо „Са вр ше но
се ћа ње на смрт” Ра до сла ва
Пет ко ви ћа пред три на е сто ро
љу ди, а кра јем про шле го ди не,
ка да смо исти ро ман пре зен то -
ва ли кроз при зму „Јед не књи ге
– јед ног гра да”, не де љу да на је

чи та о ни ца би ла пу на. Да кле, с
јед не стра не, су о че ни смо с
гло бал ним фе но ме ном „кри зе
чи та ња” по себ но вр хун ске
књи жев но сти, а с дру ге, тре ба -
ло би умно жи ти на по ре на ши -
ре њу кру га чи та ла ца, но ту
нам је на мет нут чи тав низ вр -
ло објек тив них огра ни че ња, па
та ко, ре ци мо, за мар ке тинг
већ ду ги низ го ди на не до би ја -
мо ни ди на ра, а то је еле мен -
тар но, за тим, не ма мо про -
грам ског ор га ни за то ра и та ко
да ље. У прин ци пу, сло жио бих
се да, без об зи ра на све објек -
тив не по те шко ће, увек мо же и
тре ба бо ље. Си гу ран сам да ће -
мо ове го ди не по ну ди ти на -
шим по се ти о ци ма ве ћи број
про мо ци ја нај бо љих де ла са -
вре ме не по е зи је и про зе.

• Ко ји су нај ва жни ји про -
гра ми и го сто ва ња пи са ца
пла ни ра ни за 2016. го ди ну?

– И ове го ди не у пла ну су
ре дов не књи жев не ма ни фе -
ста ци је и про гра ми: „Мај ски
да ни књи ге” че тр на е сти пут,
обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног
да на Ро ма, „Сти хо ви зи ја” че -
твр ти пут, „Јед на књи га – је -
дан град” ше сти пут. Ове го ди -
не ће мо ше сти пут ор га ни зо -
ва ти и град ски штанд на Ме -
ђу на род ном сај му књи га у Бе -
о гра ду, где ће би ти пла си ра на
из да ња ве ћи не нај ре но ми ра -
ни јих из да ва ча из Пан че ва.
Што се ти че по је ди нач них
књи жев них про мо ци ја, уго -
сти ће мо сва ка ко ак ту ел ног
до бит ни ка НИН-ове на гра де
Дра га на Ве ли ки ћа, а по тру ди -
ће мо се у пер спек ти ви да,
при ли ком пред ста вља ња нај е -
ми нент ни јих де ла са вре ме не
књи жев но сти с на ших про сто -
ра, одр жи мо ко рак и с ди на -
ми ком нај но ви је књи жев не
про дук ци је и са од лу ка ма жи -
ри ја нај зна чај ни јих књи жев -
них на гра да.

• У бу џе ту Гра да Пан че ва
се на во ди из нос од ми ли он
ди на ра за на бав ку књи га и
још по ла ми ли о на ди на ра за
пе ри о ди ку. Да ли тај из нос
по кри ва по тре бе Би бли о те -
ке и ко је књи ге су тре нут но
при о ри тет не?

– Тач ни је, ра ди се о из но су
од 1.150.000 ди на ра за на бав -
ку књи га. Е, сад, ка ко се узме.
Ако се има у ви ду да не ке би -
бли о те ке у Ср би ји не до би ја ју
ско ро ни шта за ту свр ху, а да
опет не ке дру ге у чак ма њим
ме сти ма од Пан че ва до би ја ју
и не ко ли ко пу та ви ше, он да
би се мо гло ре ћи да смо ипак
у не кој злат ној сре ди ни и да,
без об зи ра на све фи нан сиј -
ске му ке с ко ји ма смо су о че -
ни, ипак до би ја мо од Гра да
Пан че ва, као свог осни ва ча,
зна чај ну по др шку. Сна жна
пот по ра у об на вља њу књи -
жног фон да сти же нам и пре -
ко ре дов ног го ди шњег от ку па
књи га у ре жи ји Ми ни стар ства
кул ту ре. Са мо про шле го ди не
тим пу тем је до нас сти гло
пре ко 2.300 из вр сних књи га,
чи ја је укуп на вред ност из но -
си ла пре ко 1.300.000 ди на ра.
По за ко ну, Град тре ба да
обез бе ди сред ства за ку по ви -
ну око 9.000 књи га, ко ли ко
нам На род на би бли о те ка Ср -
би је, сход но пре ци зно де фи -
ни са ним кри те ри ју ми ма, на -
ла же. На жа лост, већ ду ги низ
го ди на кре ће мо се у ра спо ну
из ме ђу 50 и 80 од сто оства ре -
ња за да тог стан дар да. Ако го -
во ри мо о кри те ри ју ми ма на -
бав ке, они су вр ло ја сни и
утвр ђе ни по зи тив ним про пи -
си ма, ка да су јав не би бли о те -
ке у пи та њу. На ша би бли о те -
ка у свом фон ду тре ба да има:
око 55 од сто ле пе књи жев но -
сти и око 45 про це на та струч -
не и на уч но по пу лар не ли те -
ра ту ре, при руч ни ка и ре фе -
рент не гра ђе.

На отварању хуманитарне из-
ложбе фотографија „Мали
Лондон” Тамаре Мићановић у
кафеу „Слад” у суботу, 6. фе-
бруара, прикупљено је око
20.000 динара, а сав новац ће
бити утрошен за куповину по-
трепштина за децу из наведе-
ног ромског насеља. Ту акцију
је организовала група грађана
која сваке године на различите
начине обележава рођендан
Боба Марлија. Како је рекао
Немања Благојевић, један од
иницијатора, Марли се својом
музиком залагао за изградњу

једног хуманијег друштва, а
његов рођендан је искоришћен
да се пажња јавности скрене на
људе из нашег комшилука који
живе на ивици егзистенције.

Тамара Мићановић је фото-
графисањем Малог Лондона
почела да се бави у августу
2015. године. Изложила је 24
фотографије, на којима је за-
бележила тугу и радости, ин-
тиму и дневне ритуале света
скривеног у том панчевачком
дивљем насељу.

– Идеја је била да испричам
причу о њима, о њиховој сва-

кодневици, а када сам видела
како тешко живе, осетила сам
потребу и да им помогнем.

Досад сам реализовала више
акција прикупљања одеће,
обуће, средстава за хигијену и
других потрепштина за те љу-
де, а пре свега за њихову децу
– објаснила је Тамара Мића-
новић.

Сви који су поклонили но-
вац током овог догађаја доби-
ће имејлом информације о
томе како је он утрошен. Ме-
ђутим, и организатори про-
славе рођендана Боба Марли-
ја и Тамара Мићановић кажу
да је ово само почетак њихо-
вог хуманитарног рада.

ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

Боб Марли и људи на маргини
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До бро је по зна то да је за на -
ста нак „бу бе”, јед ног од нај -
про да ва ни јих ау то мо би ла у
исто ри ји, за слу жан ни ма ње
ни ви ше не го Адолф Хи -
тлер. Оно што је иро ни ја у
све му то ме, је сте по да так да
је „на род ни ау то мо бил” та -
да шње на ци стич ке Не мач ке
раз ви јен на кон цеп ту ста ри -
јих ау то мо би ла ко је су ди -
зај ни ра ли Је вре ји.

Сви су бар јед ном у фил мо -
ви ма хо ли вуд ске про дук ци -
је ви де ли де цу на ули ци ка ко
тр че за ком би јем ко ји про -
да је сла до лед. Бу ди те си гур -
ни да те сце не ни су сни ма не
у Ајо ви, јер је у тој са ве зној
др жа ви за бра ње на про да ја
сла до ле да на овај на чин.

Ста ти стич ки гле да но, у свим
др жа ва ма у Аме ри ци ви ше
љу ди по ги не ка да пре ла зи
ули цу на пе шач ком пре ла зу
не го ка да то чи не ван ње га.

Јед ном при ли ком наш нај бо -
љи ау то мо би ли ста Ду шан Бор -

ко вић из ја вио је ка ко је во зио
по Мо скви и ка ко ниг де ни је
ви део го ри са о бра ћај и го ре
во за че. На ли сти зе ма ља ко је
су нај о па сни је по људ ски жи -
вот Ру си ја је на са мом вр ху. У
по ре ђе њу са Аме ри ком, та мо
је два пу та ри зич ни је уче ство -
ва ти у са о бра ћа ју. Глав ни раз -
ло зи за та кво ста ње су: ло ши
во за чи, са о бра ћај на ин фра -
струк ту ра ко ја се ни је ме ња ла
де це ни ја ма, али и не до ста так
по ли ци је ко ја би ре гу ли са ла
са о бра ћај.

Ни зак стан дард у Ср би ји
дик ти ра и од лу ку о ку по ви -
ни ау то мо би ла. Во зи ло тре -
ба ре ги стро ва ти и одр жа ва -
ти, а то баш и ни је ма ли из -
да так у од но су на на ша при -
ма ња. Ка ко би смо упо ре ди -
ли наш стан дард и стан дард
про сеч ног гра ђа ни на САД,
до вољ но је ре ћи да је за го -
ди шње одр жа ва ње и ре ги -
стра ци ју про сеч ног ау то мо -
би ла у Аме ри ци по треб но
из дво ји ти не што ви ше од
осам хи ља да до ла ра.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - ИСТОРИЈАТ -  ПРВА „ЏЕПНА МЕЧКА” (2) - - - - - - 

ВИ ШЕ СТРА ДА ЈУ 
НА ПЕ ШАЧ КОМ ПРЕ ЛА ЗУ

- - - - - САВЕТИ - - - - 

Ру пе на пу ту су без ика кве
сум ње узроч ник број је дан
ква ра ве ћи не де ло ва на ве -
ша њу ау то мо би ла, али и на
са мим точ ко ви ма. Не рет ко
се де ша ва да ис кри ви мо
фел ну при упа да њу у ду бљу
ру пу. Ме ђу тим, бан ки не од -
но сно ивич ња ци на пар кинг-
-ме сти ма у гра ду та ко ђе су
по тен ци јал на опа сност за
по ме ну те де ло ве ау то мо -
би ла.

Удар у фел ну при пар ки -
ра њу на ме сто с ви со ким
ивич ња ком нај че шће до во -
ди до оште ће ња фел не ко је
ни је ви дљи во го лим оком,
али је до вољ но да се из гу би
не про пу сни кон такт из ме ђу
фел не и гу ме, па по сто ји ве -
ли ка ве ро ват но ћа да ће те,
ка да же ли те да кре не те, на -
и ћи на из ду ва ну гу му.

То је мо жда и нај бо љи
сце на рио ка да пар ки ра те на
ме сти ма с ви со ким ивич ња -
ци ма. Углав ном пр во стра -
да ју гу ме, од но сно це па ју се
гор њи сло је ви на ру бу гу ме,
а је ди ни лек ка да се то већ
де си, је сте за ме на пне у ма -
ти ка јер он ви ше ни је упо -
тре бљив и без бе дан. Ово се
де ша ва услед уда ра гу ме о
оштар ивич њак, ка да је она
на кон во жње при лич но за -
гре ја на. Че лич не жи це ко је
слу же као оја ча ње у овим
мо мен ти ма се кри ве, а мо -

же се де си ти и да пук ну, што
до во ди до де фор ма ци је ко ја
се ма ни фе сту је као из бо чи -
на (сто мак) на гу ми. При во -
жњи ове из бо чи не мо гу
по пу сти ти и та да гу ма бу -
квал но екс пло ди ра.

По ред гу ма и фел ни, ве -
ли ко оп те ре ће ње тр пе и во -
лан и си стем упра вља ња. У
тим слу ча је ви ма нај че шће
стра да ју спо не, ко је се кри -
ве, и згло бо ви, ко ји пу ца ју.
Овај квар се ма ни фе сту је
та ко што ако же ли те да др -
жи те пра вац ау то мо би ла,
мо ра те да ву че те во лан у
јед ну или дру гу стра ну. Та -
да сле ди за ме на ових де ло -
ва и оба ве зно цен три ра ње
тра па. На по ми ње мо да при
на глом си ла ску са ивич ња ка
мо же те уда ри ти под во зи ла
и та ко у мо тор ном про сто ру
оште ти ти кар тер или не ки
дру ги део ко ји је ни ско по -
зи ци о ни ран.

Нај бо љи лек за све на ве -
де не де фек те је из бе га ва ње
ова квих пар кинг-ме ста или
слич них де о ни ца где је по -
треб но по пе ти ау то мо бил
ко ји ни је те рен ски.

ОПА СНА БАН КИ НА

Страну припремио

Немања 
Урошевић

АБС као стан дард

Иа ко су оба „бен зин ца” би ла
бес пре кор на, тр жи ште је оче -
ки ва ло „ди зе лаш”, ко ји се по -
ја вио го ди ну да на по сле мо де -
ла 190. Пот пу но нов че тво ро -
ци лин дрич ни ди зел-
-агре гат угра ђен је у вер зи ју
190Д, а нај но ви ја тех но ло ги ја
ко ја је при ме ње на у ње го вом
раз во ју и из град њи отво ри ла
је вра та за све бу ду ће са вре -
ме не мо то ре на ди зел ко ји ће
се про из во ди ти у „Мер це де -
су”. 

Из ра же не пер фор ман се 
тур бо мо то ра
Ови мо то ри су по зна ти и као
„ди зе ли шап та чи” јер је бу ка
ко ју су ства ра ли би ла упо ла
ма ња у по ре ђе њу с та да шњим
ин же њер ским ре ше њи ма.
Овај ти хи мо тор рад не за пре -
ми не 1.997 куб них цен ти ме -
та ра имао је 72 коњ ске сна ге,
од ли ко вао се ве о ма ни ском
по тро шњом и по сти гао је ве -
ли ки тр жи шни успех. То ком
де сет го ди на про из ве де но је
укуп но не што ви ше од
450.000 „џеп них мер це де са”
са овим мо то ром. 

Две го ди не ка сни је бен зин -
ски мо тор са кар бу ра то ром је
мо дер ни зо ван, а сна га му је
по ве ћа на на 105 „ко ња”, пет -
на ест ви ше у од но су на пр во -
бит ни агре гат. Код оба мо то ра
су, по ред сте пе на ком пре си је,
из ме ње не и дру ге ства ри. Та ко
са да агре га ти има ју је дан ка -
иш и хи дра у лич не ле жа је ве.
Ове из ме не су уве де не 1985.
го ди не, а се ри је ко је су се та да
про из во ди ле мо гу се по хва ли -
ти и гре ја чи ма мла зни ца за
пра ње ве тро бран ског ста кла,
бри са чем ко ји је имао екс цен -
трич ну пу та њу ка ко би се бри -
са ла ве ћа по вр ши на, али и
пет на е сто ин чним точ ко ви ма.

Ка сни је те го ди не у ли сту
стан дард не опре ме свих мо де -
ла увр ште ни су гре ја чи ре тро -
ви зо ра и сер во у пра вљач. Мо -
дел 190 се знат но раз ли ко вао
од дру гих ау то мо би ла ком па -

МО ДЕЛ 190 – ТРЕНД РАЗ ВО ЈА

ни је „Мер це дес” и из два јао се,
а ру ко вод ству фа бри ке из
Штут гар та је по ста ло ја сно да
је тај ау то мо бил дик ти рао
тренд раз во ја ове мар ке.

То ком 1987. го ди не на ста -
вља се раз вој овог ком пакт ног
ау то мо би ла, али се ак це нат
ста вља на ди зел-мо то ре с ко -
ји ма би ау то мо бил до био
знат но бо ље пер фор ман се.

У сеп тем бру те го ди не фа -
бри ка је с по но сом пред ста -
ви ла вер зи ју 190Д 2.5 на Са -
ло ну ау то мо би ла у Франк -
фур ту. Агре гат је имао 122
коњ ске сна ге и пет ци лин да -
ра. Тур бо пу њач је до при нео
то ме да сна га бу де по ве ћа на
у од но су на из вор ну вер зи ју
по ме ну тог пе то ци лин дра ша,
а „мер це дес 190” са овим
мо то ром мо гао је да по стиг -
не мак си мал ну бр зи ну од
195 ки ло ме та ра на час. За
убр за ње до „стот ке” по треб -
но му је не што ви ше од је да -
на ест се кун ди. Још јед на
раз ли ка из ме ђу тур бо ди зе ла
и оста лих мо то ра би ла је та

што су мо де ли опре мље ни
тур бо пу ња чи ма има ли дво -
стру ке из дув не це ви.

Омаж успе шном мо де лу
У фа бри ци у Бре ме ну у мар ту
1988. го ди не с про из вод не тра -
ке је си шао ми ли о ни ти ау то -
мо бил овог ти па. На осно ву
оби ма про из вод ње мо дел 190
је за у зео тре ће ме сто на ли сти
нај про да ва ни јих и нај зна чај ни -
јих ау то мо би ла ове ком па ни је.
Исте те го ди не „Мер це дес” је
од лу чио да озбиљ но ре ви ди ра
ком пакт ни мо дел, а осве же ну
вер зи ју је пред ста вио на ау то-
-са ло ну у Па ри зу. Фо кус ре сти -
ли за ци је био је на про ме ни
спољ ног из гле да, као и ен те ри -
је ра. Нај у пе ча тљи ви је из ме не
на спо ља шњем из гле ду би ле су
за штит не лајс не на вра ти ма,
слич не они ма ко је су мо гле да
се ви де на ку пе вер зи ји „мер -
це де са 124”.

По след ње уна пре ђи ва ње је
ура ђе но 1991. го ди не. Нај зна -
чај ни ја из ме на је би ла уво ђе ње
АБС си сте ма на свим вер зи ја -
ма, осим на основ ној ди зел и

бен зин ској ва ри јан ти. Мо дел
190Е је са да но сио озна ку 190Е
2.0 и имао је че ти ри коњ ске
сна ге ви ше од прет ход ни ка за -
хва љу ју ћи ма њем от по ру у из -
дув ној гра ни.

Ком па ни ја је по ла ко га си ла
про из вод њу и од лу чи ла је да на -
ред не го ди не пред ста ви по себ ну
ли ни ју „мер це де са 190”, же ле ћи
ти ме да да омаж ау то мо би лу ко -
ји је у ве ли кој ме ри ути цао на
раз вој бу ду ћих мо де ла са озна -
ком тро кра ке зве зде. Аван гард не
вер зи је у ја ким бо ја ма и по себ -
ном за вр шни цом у из ра ди су по -
след њи ау то мо би ли ти па „мер -
це дес 190” ко ји су про из ве де ни, а
на пра вље но их је све га 4.600.

Про дук ци ја је зва нич но за -
вр ше на у фе бру а ру 1993. у
Зин дел фин ге ну, а исте го ди не
у ав гу сту и у Бре ме ну. На пра -
вље но је укуп но 1.879.600 ових
„мер це де са”, а мо дел 190 био
је пре крет ни ца у од лу ци да
овај по зна ти бренд раз мо три и
про из вод њу ау то мо би ла у ни -
жем сег мен ту ко ји ће би ти до -
ступ ни ји ши рем кру гу љу ди.



ВОЛКСВАГЕН поло 1.2, бен-
зин 2004, без улагања.
061/297-51-59. (СМС)

ГОЛФ 4, бензин, гас, 2000. го-
диште, регистрован до 20. ја-
нуара 2017, 2.200 евра.
063/247-346. (213517)

ПРОДАЈЕМ хитно астра 1.6 Г,
караван, 2004. годиште, фа-
брички метан, атестиран до
2020. године, регистрован го-
дину дана, увоз из Немачке,
власник. 063/204-342.
(213533)

ЛАДА самара 2000. годиште,
цена 300 евра. Тел. 064/393-
56-20. (213815)

ПАСАТ караван, 2002. бес-
прекоран, власник, 3.400
евра. 065/557-81-42. (213927)

АСТРА Х 2006. годиште, по-
ловни делови пежо 206.
063/861-42-44. (213935)

РЕНО сеник 1.5 ДЦИ, 2004.
годиште, 60 кв, регистрован,
пуно опреме, одличан.
064/178-72-32. (214003)

ТОЈОТА корола 1.3, реги-
строван, исправан, у добром
стању. 069/507-08-88.
(213981)

ПАСАТ Б 3, бензин-гас, заме-
на мањи, 1992, 1.200 евра.
064/880-41-66. (210412)

ДЕЛОВИ, суза, југо, кец, мо-
тори, петостепени мењачи,
алу фелне. 064/856-60-65.
(214016)

ЈУГО корал 1.1, 2004, атести-
ран плин, црвен, власник, га-
ражиран. 064/142-55-93.
(214016)

ПРОДАЈЕМ опел вектру
2001, 1.8, лимузина, власник.
063/811-18-52, 2.000 евра.
(214123)

НИСАН примера караван,
1997. годиште, бензинац,
управо регистрован. 065/333-
55-25. (214135)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто
2002. годиште, добро очуван.
063/781-59-59. (214109)

РЕНО меган, 1.5 ДЦИ, 2008,
2/3 врата, фул, 3.500 евра.
062/207-505. (214119)

РЕНО 4 ГТЛ, 1989, очуван,
нерегистрован. 618-035,
062/151-41-98. (214062)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ сијеру
у одличном стању, регистро-
ван. 064/154-25-82. (214079)

ФИЈЕСТА 1.4 ХДИ, 2005, 5 В,
на име. 063/815-69-39.
(214052)

РЕНО СЕНИК, 2007., 1.5
ДЦИ, металик сив, урађен ве-
лики сервис, регистрован до
јануара 2017, мој пренос,
3.800 евра, власник. 064/144-
27-40. (214023)

ТОМОС аутоматик,1986 го-
диште, трајно регистрован,
могућ пренос, одличан, 190
евра. 064/171-22-13. (214026)

ОПЕЛ зафира, седам седи-
шта, дизел, регистрован, у до-
бром стању. 063/823-29-61.
(214037)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто, 1.2
бензинац, 2002. годиште, тро-
је врата, очуван. Тел.
060/130-87-67. (214164)

РИО 2002. фабричко стање,
прва боја, прешао 94.256,
клима, тек регистрован,
1.950, замена. 065/809-11-83.
(214156)

СИТРОЕН саксо, 1.1 и, 2002.
3 В, дуго регистрован, зимске
гуме, одличан. 066/123-646.
(214175)

АЛФА 147, 1.6 и, 2002, прва
боја, 5 В, кожни ентеријер,
алу-фелне, одличан. 062/286-
031. (214175)

РЕНО меган, 1.9 ДЦИ, 2002,
караван, дуго регистрован,
клима, металик, власник.
065/910-35-35. (214175)

ПУНТО 1.2, 2003, 3 В, клима, на
име. 063/815-69-39. (214052)

ПАСАТ  Б3, 1991. годиште,
1.8 бензин, плин, у одличном
стању. 064/327-60-52.
(214262)

ПРОДАЈЕМ пасат караван,
2000. годиште, металик сив,
опрема све, одличан.
064/206-55-41. (214269)

ПУНТО 1.2 1999, петора вра-
та, атестиран плин, клима,
централно, прва боја.
064/130-36-02. (214220)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007. тро-
је врата, атестиран плин, вла-
сник. 064/130-36-02.
(214220)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2003/4,
петора  врата, купљен у Дел-
ти, 95.000 км, власник.
064/130-36-02. (214220)

ФИЈАТ мултипла, бензин,
метан, атест 2019, реги-
строван, екстра, 2.250, за-
мена.  063/823-10-13.
(214230)

СУПЕР голф караван, ТД,
1996, прешао 165.000 км,
1.850 евра, замена. 064/051-
51-61. (214279)

ПРОДАЈЕМ нисан сани 14,
1996, у одличном стању, ре-
гистрован. 060/028-14-80.
(214316)

БМВ 316, компакт, 2002, од-
лично стање. 060/028-14-80.
(214316)

ФОЛКСВАГЕН поло 1.4
ТДИ, 2005. годиште, одлич-
но стање, увоз Немачка,
3.500 евра. 066/460-288.
(214303)

ПЕЖО 106, 1996, добро
стање за своје године, 740
евра. 066/460-288.
(214303)

ОТКУП свих врста возила и
катализатора, продаја делова.
063/782-82-69. (213481)

ОТКУП свих врста возила од
80 до 1.500 евра, продаја по-
ловних делова. 069/203-00-
44, 064/552-31-10.  (213481)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 – 500 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-
21. (214007)

КУПУЈЕМ томос аутоматике,
не старије од 1987.  Исправ-
не, неисправне. 064/171-22-
13. (214026)

КУПУЈЕМ све врсте возила
до 3.000 евра. Исплата одмах.
065/809-11-83. (214156)

КУПУЈЕМ све врсте путнич-
ких, теретних, комбија, не-
битно стање, марка, тип, од
100 до 3.000 евра. 068/423-
95-60. 

ТРАКТОР зетор 4911, четво-
роредну сејалицу за кукуруз
олт, шпартач са 4 реда.
062/667-262. (214319)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу, Ко-
теж 1. 064/209-86-87. 

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касета
квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563, 063/288-278.
(213957)

ПРОДАЈЕМ замрзивач од 210
л и комбиновани фрижидер и
замрзивач од 250 л, очувани.
065/402-84-24, 013/370-384.
(214118)

ТВ половни из увоза, 37, 54,
66, 72. 348-975, 066/348-975.
(214074)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидери
половни делови од веш-ма-
шина.Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (214198)

ПРОДАЈЕМ рачунар пенти-
јум 4, dual core. 065/583-38-
53. (214217)

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

ОГРЕВНО дрво довозим, нај-
повољније цене, пресецање
бесплатно, буква, багрем,
цер. 065/440-09-65. (213217)

ПОВОЉНО огревно дрво, ба-
грем, буква, храст, 3.300 ди-
нара. 065/501-56-51.
(213250)

СВИЊСКЕ полутке, прасићи,
јелке за цеђење пилића, по-
вољно. 065/614-74-40, 633-
250. (213493)

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

АНТИКВИТЕТ, зидно огледа-
ло немачко, рам ручно резба-
рен, ораховина. 013/618-035,
062/151-41-98. (213917

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са шест
столица на развлачење, пуно
дрво, трпезаријска трокрилна
витрина. 064/558-95-40.
(213918)

ПРОДАЈЕМ моторну тестеру,
веш-машину, креку, мали
бојлер. 631-291, 064/822-96-
82. (213924)

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве,
угаону гарнитуру, регале,
мост + регал, гарнитуру мој-
ца, витрину, комоду, сто + че-
тири столице, спаваћу собу
комплет, комплет кухињу,
дечја колица, телевизоре, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе, тепихе,
половне ауто-гуме, бицикле,
разно. 063/107-78-66. (ф) 

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

ШПОРЕТ, судопера, кревет,
душек, уљни радијатор, греја-
лице, столови, орман.
065/353-07-57. (213939)

ШПОРЕТ алфа 70 на чврсто
гориво, нов, некоришћен.
063/716-48-68. (214004)

НА ПРОДАЈУ једно  мушко
јуне, 400 кг, три мушка  теле-
та – 150 кг. Неђа, 626-408,
Брестовац. /213963)

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

ТОПЛОТНЕ пумпе (70 – 300
м), најекономичнији вид гре-
јања, гаранција, одржавање.
062/118-26-81. (213983)

ПРОДАЈЕМ округао трпеза-
ријски сто Ф-110 цм, развла-
чење 0.40 цм. 061/110-98-10.
(213993)

ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу
дим 115 х 200 цм, истекла
регистрација. 060/431-52-70.
(213994)

СТОЈАН ТРУМИЋ, уље на
платну, 58 х 71  цм, 1966, по-
вољно продајем. 063/375-085.
(213997)

ТУЧАНА пећ алфа плам, пре-
крупач, радијатор уљани, гре-
јалица. 061/462-71-94.
(214000)

ОВАН за расплод, три овце,
младе, са четворо малих јага-
њаца и шиљеганку, беле.
063/762-22-44. (2143051)

ПРОДАЈЕМ шапоњеру, хаубу,
сто за масажу. 060/043-52-98.
(214132)

КАМИОН мерцедес  12/13,
камин, шиваћу машину син-
гер, шпорет плин, струја. Тел.
013/345-054. (214096)

ПРОДАЈЕМ два кауча, две
фотеље комплет. Тел.
064/612-81-40. (214099)

СТО за масажу на расклапа-
ње, нов. Тел. 063/812-06-89,
311-861. (214113)

ЦЕПТЕР биоптром лампа,
бицикли „мерида крос 28”,
шимано опрема, сет три сто-
чића. 060/364-22-30.
(214075)

ПРАСИЋИ и јагањци на про-
дају, услужно печење на др-
ва, ражањ. 064/997-79-09.
(214045)

АЛУМИНИЈУМСКА једно-
крилна врата, више димензи-
ја, хладан профил, 100 евра.
064/247-77-69. (214020)

ПРОДАЈЕМ квалитетан поло-
ван, очуван, намештај из
Швајцарске. 060/510-89-78,
065/592-78-75. (214033)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, фри-
жидер, судо-машина, микро-
таласна, судопера с раднм
висећим делом, писаћи сто,
регал, комода, ормани, дво-
сед, шиваћа. Тел. 063/861-82-
66. (214173)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, нове вунене јорга-
не, чивилук на точкићима.
064/471-71-62. (214142)
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ПЕЛЕТ на продају. Преостала ко-
личина. 064/813-00-21. (214149)

БУКОВА дрва, багремове се-
ченице, „Топлина”. 063/364-
310. (214249)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568. 

ПРОДАЈЕМ воћне саднице и
зечеве хајкун. Тел. 013/354-
906, 064/144-53-58. (214245)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице,
фрижидери, замрзивачи,
ЛЦД ТВ из Немачке. Гаран-
ција. 062/824-23-21. (2142219

ПРОДАЈЕМ прасиће, Борачка
1, Војловица. 342-819,
064/306-87-33. (214237)

БРИКЕТ, висококалоричан огрев
од храста и букве, преостале ко-
личине. 061/296-91-67. (И)

ЧЕТИРИ гуме 14, са фелнама
и раткапнама, екстра стање.
063/454-005. (214292)

НА ПРОДАЈУ свињске полут-
ке. 013/632-145, 060/500-30-
91. (214294)

ПРОДАЈЕМ балконска врата,
дрво, дупло стакло и даске.
063/164-32-26. (214291)

РАСНА крава, свеже отеље-
на, теле, свиње у класи. Пан-
чево. 064/680-28-46.
(214297)

МЕСНАТИ прасићи, јагањци,
свиње, могућност клања и пе-
чења., 064/290-50-29,
060/037-11-96. (214297)

ПРАСИЋИ, свиње, слама 300
бала на продају. Мића.
064/303-28-68. (214306)

УРЕЂЕНЕ ћурке на продају.
Кућна достава. 065/410-97-
34. (214306)

КУПУЈЕМ старе: сатове, но-
вац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквитете.
013/233-35-01, 064/265-82-
98. (214138)

КУПУЈЕМ ордење, медаље,
значке, новац, сатове, пенка-
ла. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (214110)

КУПУЈЕМ бакар, месинг, ста-
ре славине, акумулаторе,
веш-машине, фрижидере, за-
мрзиваче, старе каблове, ра-
зни алат. 060/521-93-40.
(214050)

КУПУЈЕМ белу технику, гво-
жђе, бакар, месинг и остало,
долазим на позив. 061/206-
26-24. (214271)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-ма-
шине, фрижидере, акумула-
торе и остало. Долазим.
061/322-04-94. (214271)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, аку-
мулаторе, бакар, месинг, алу-
минијум, најбоље плаћам.
064/484-13-76. (214271)

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

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари, Новосељански
пут, повољно. 066/385-289.
(212782)

ПРОДАЈЕМ кућу 70 м�, Срби-
јанска 55, издајем локал, Вој-
вођанска 85. 064/651-16-22.
(212396)

ПРОДАЈЕМ земљу у Омољи-
ци и Старом селу код Ивано-
ва. 063/306-753. (212842)

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

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

ПЛАЦ 10 ари, Старчево, Ма-
тије Гупца 80 и 8 ари на глав-
ном путу, може замена.
065/656-56-52. (213488)

ПРОДАЈЕМ кућу, Качарево,
Радничка 48. Тел. 063/694-
451, 013/601-560. (213475)

КУЋА, 120 м� на 5 ари, Пре-
спанска 15. 063/307-674.
(213543)

ПРОДАЈЕМ четири ланца зе-
мље, друга дуж код „Алмек-
са”. 061/324-85-44. (213642)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари, Новосељански
пут, повољно. 066/385-289.
(213896)

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

ПРОДАЈЕМ пољопривредно
земљиште у Јабуци, 26 ари.
069/737-478. (213912)

НА ПРОДАЈУ кућа у Војлови-
ци са баштом и великим пла-
цем. 066/509-17-01, 064/237-
93-95. (213909)

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

ПРОДАЈЕМ плац у Скробари,
подрум, 10 ари, водовод,
струја. 060/346-52-18. (и)

ПЛАЦ, Баваништански пут са
темељом, до пута. 060/011-
96-66. (213934)

ПЛАЦ са дозволом за изград-
њу на Миси, празан. 064/260-
05-34. (213938)

ПРОДАЈЕМ кућу 270 м2, у
Горњем граду. 069/737-479.
(213947)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2, 3.7
ари, 48.000; Миса 140 м2,
49.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (213955)

ЈАБУЧКИ пут 40 м2, 6,6 ари,
13.000; Баваништански 50 м2,
10 ари, 35.000; Новосељан-
ски, 70 м2, 22 ара, 29.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(213955)

КУЋА на продају, Војловица,
14,5 ари плаца. Хитно.
062/615-635. (213954)

КУЋА 100 м2, на плацу од 6
ари, повољно, Танаска Раји-
ћа. 063/215-844. (213976)

КУЋА 100 м2 и 60 м2 помоћ-
ног објекта, све укњижено,
власник, 1/1, 27.000 евра. То-
пола. 060/383-40-41. (2139919

ПРОДАЈЕМ кућу – Тесла,
плац 7 ари и суперкомфоран
трособан стан са оставом, Те-
сла. 060/488-21-15. (214098)

ПОВОЉНО, кућа у изградњи,
стављена под кров, 425 м2,
сутерен + приземље + спрат,
плац 8 ари, без посредника.
065/811-31-92. (214105)

ПРОДАЈЕМ засад леске стар
четири године, површине 2,6
хектара. 065/278-24-00.
(214105)

КУЋА с ајнфором лепа,ком-
форна, 130 м2, грејање, близу
центра. 258-06-47. (214108)

НОВА МИСА, велики избор
нових кућа. (188),  „UnaDal-
li”, 064/255-87-50,  (214111)

СТАРА МИСА, две кућице, 90
м2, 24.000. (49),  „Мустанг”,
062/226-901. (214112)

ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари, рено-
вирана, 18.000. (49),  „Му-
станг”, 062/226-901. (214112)

ПРОДАЈЕМ две куће, једну
нову и једну стару, на плацу
површине 17 ари, са великим
воћњаком. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (214058)

ПЛАЦ на продају, 4 ара, Шар-
планинска, код „Тмушића”,Ми-
са. 064/959-42-79. (214056)

ВРШАЦ, поред Хотела „Брег”,
камена кућа, 4 собе, канализаци-
ја, гас, 6 ари, 30.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-05-71. (

ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
одвојена је струја и прилаз по
етажама. Тел. 064/993-35-00,
може да се купи и једна ета-
жа. (214065)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову,
16 ари. 063/153-37-70.
(214071)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву,
8 ари. 063/153-37-70.
(2140719

ПРОДАЈЕМ плац 28 ари, 15
метара ширине, дозвољена
градња, Власинска улица.
064/866-25-18. (214025)

ПРОДАЈЕ се плац са 40 ари
на Новосељанском путу.
064/850-70-15. (214040)

БАЊА ВРУЈЦИ, продајем/ме-
њам део куће за Панчево, око-
лину. 064/438-12-35. (214127)

ПРОДАЈЕМ целу кућу 288 м2

или пола, укњижена, нова
Миса, власник. 064/123-14-
13. (214137)

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

БЛИЗИНА центра, одлична
спратна петособна кућа, 183
м2, 3.7 ара, 77.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

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

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

КОТЕЖ МИЛОРАДОВИЋ,
прелепа кућа, без улагања,
шестособна, 270 м2, 2,5 ари,
125.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ПЛАЦЕВИ, Кудељарац, 32
ара, 27.000; Стара Миса, 5
ари, 17.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

СТАРА МИСА, кућа, 300 м2, 6
ари, новија, замена/продаја,
70.000. (238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. (214177)

СТРЕЛИШТЕ, кућа, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064668-89-15. (214177)

ТЕСЛА, нова кућа, 140, 1.5
ар, 95.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064668-89-15.
(214177)

НА ПРОДАЈУ кућа у Црепаји,
300 м2, 13 ари плаца, усељи-
ва, цена по договору.
064/264-88-70. (214184)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, шири
центар, 52 ара. 063/389-972.
(214150)

ЦЕНТАР, кућа 84 м2, ПР+ I
62.000. (071),  „Самиго ин-
вест”, 062/886-56-09.
(214150)

ПРОДАЈЕМ плац, Јоакима
Вујића, Стрелиште, 6 ари.
063/224-073. (214157)

ХИТНО продајем кућу у Пан-
чеву, 80 м2, могућ договор.
064/902-28-80. (214151)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дебељачи,
100 м2, са 16 ари плаца. 023/871-
206, 064/192-525. (214212)

ДОЛОВО, 74 м2, 16 ари,
19.000; Омољица, 70 м2, 7
ари, 18.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214197)

КУЋА, близу центра, 7 ари,
80.000. (396), „Лајф”,  317-
634, 061/662-91-48. (214197)

ЗЛАТИБОР, 55 м2, 42.000;
плац 4 ара, 12.000. (396),
„Лајф”,  317-634, 061/662-91-
48. (214197)

ПРОДАЈЕМ ексклузивну кућу
са две стамбене јединице,
шири центар. 066/937-00-13.
(214111)

КУЋА, Старчево, 100 м2 + 60 м2,
10 ари плаца, могућност замена
стан. 063/864-60-69. (214203)

ПЛАЦ на Старом Тамишу,
продајем повољно. 063/374-
668. (214206)

ПРОДАЈЕМ кућу у изградњи,
200 м2, Банатско Ново Село,
25.000. 063/193-63-59.
(214272)

У МРАМОРКУ плац 800 м2,
са објектом 40 м2, струја, во-
да, 7.000. 064/007-66-09.
(214272)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у Баниј-
ској улици, 73 м2, на 14 ари
плаца. 063/269-499.
(214252)

ПРОДАЈЕМ кућу 87 м2, вер-
тикала, Старчево, Моше Пи-
јаде 17. 063/889-82-11.
(2142559

ПРОДАЈЕМ виноград с ви-
кендицом, код Црепаје.
064/523-28-32. (214214)

ПРОДАЈЕМ кућу, 80 м2, 5
ари плаца, Цара Лазара.
Тел. 063/759-97-07.
(214226)

КАРАУЛА, плац 10 ари, вода,
струја, 25.000 евра. Рибарска.
061/269-82-13. (214228)

КУЋА 120 м2 + 7 ари плаца,
1/1, Козарачка, 31.000 евра.
Договор, замена за мању ку-
ћу у селу. 061/269-82-13.
(214228)

ПАНЧЕВО, Козарачка, нова
кућа, 16.40 х 9, комфорна
138 м2 бруто, комплет завр-
шена, укњижена, 1/1, грађе-
на 2015. са грађевинском
дозволом, прелеп распоред,
одмах усељива, ограђено
двориште, са зиданом огра-
дом интима, травњак, у дво-
ришту трио паркинг места,
одлична локација, асвалт,
струја, вода и градска кана-
лизација. Таван адаптиран у
допунских 80 м2, накнадно.
Све врх и квалитетно, вреди
погледати. 063/637-673.
(214233)

ПРОДАЈЕМ плац,Пелистер-
ска улица, 5,5 ари, струја, во-
да, асвалт. 062/634-008, Мо-
гућа замена. (214242)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у цен-
тру Панчева, 130 м2, повољ-
но. 060/028-14-80. (214316)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 16,5 ари, нове по-
моћне зграде. 060/028-14-80.
214316)

ПРОДАЈЕМ плац на Бавани-
штанском путу 15,5 ари, по-
вољно. 060/028-14-80. 214316)
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КУДЕЉАРАЦ, 70 + 29 kvm,  5
ари, усељиве, 25.000, шири
центар, две јединице, усељи-
ве, 50.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)

ПЕСАК, кућа, имање, лешни-
ци у роду, лукс, вреди погле-
дати. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)

ПРОДАЈЕМ ланац земље,
трећа дуж од Надела.
064/113-47-76. (214299)

КУЋА, центар, 100 м2, 3 ара,
сређена, 49.000 евра.
061/685-88-03. (214305)

ДВА ПЛАЦА, сваки по 13
ари, Новосељански пут,
13.000 и 7.000 евра. 061/685-
88-03. (214305)

ПРОДАЈЕМ воћњак/башту
крај Надела, 28 ари. Тел.
063/771-18-49. (214281)

ВИКЕНДИЦА на Девојaчком
бунару на продају, може за-
мена и одложено плаћање.
061/622-18-37. (214298)

НОВОСЕЉАНСКИ, 15 ари,
ограђен, фронт, 25 м2, све до-
зволе и папири.  (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (214320)

ХИТНО купујем стару кућу
за рушење, у центру града.
063/753-45-07. (213478)

АГЕНЦИЈА „ДИВА” за позна-
тог купца купује самосталну
укњижену кућу у оквиру пру-
га. (470), 345-534, 064/246-
05-71. (и)

КУПУЈЕМ кућу, стан у Пан-
чеву, до 10.000. 062/161-99-
39. (214207)

КУПУЈЕМ викендицу са воћ-
њаком. 061/802-13-04.
(214268)

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

ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за стан, ку-
ћу. 063/771-15-68. (213358)

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

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

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

НОВ, укњижен, 54 м2, вла-
сник, Светог Саве 85, гас,
паркинг, замена. 063/309-
535. (213730)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, без посред-
ника. Тел. 251-41-52,
069/514-15-22, 062/514-159.
(213807)

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

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
70 м2 и плац у Војловици.
064/212-32-94. 314-287.
(213949)

СТАН 62 м2, Стрелиште, пот-
пуно сређен, власник.
066/004-787. (213938)

ПРОДАЈЕМ стан, нова Миса,
41 м2, реновиран, 17.500
евра. 064/668-97-77. (214009)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, 19.000;
57 м2, двоипособан, 33.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(213955)

МИСА, 40 м2, двоипособан,
19.500; 80 м2, трособан,
36.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (213955)

КОТЕЖ 1, 25 м2, 16.000; 45
м2, једноипособан, 28.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(213955)

ЦЕНТАР, улични део куће,
100 м2, 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (213955)

ЦЕНТАР шири, 72 м2, двои-
пособан, 48.000, договор; 90
м2, трособан, 42.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (213955)

ЦЕНТАР, улични део, 55 м2,
25.000; 40 м2, 14.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (213955)

СОДАРА, 50 м2, двособан,
28.000; 57 м2, двоипособан,
реновиран, 35.000; 68 м2, тро-
собан, ТА, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (213955)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 38 м2, једноипособан,
23.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (213955)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан
комфоран, реновиран, I, ЦГ,
38.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (213955)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-
теж 1, 28 м2, II спрат.
065/475-77-56. (213964)

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

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58
м2, VII, ЦГ, 22.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (213967)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2, I,
ЦГ, сређен, 32.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (213967)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 61
м2, IV,ЦГ, лифт, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (213967)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2, III, ЦГ, 21.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (213967)

СОДАРА, трособан, 76 м2, III,
TA, 37.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(213967)

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2, V,
ЦГ, лифт, 26.500. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-52.
(213967)

ВОЈЛОВИЦА, двособан, 51
м2, I, TA, 18.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-52.
(213967)

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

ШИРИ центар, трособан, 68
м2, I спрат, ТА, терасе, гара-
жа, 32.000. 060/760-04-32.
(213998)

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

ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2,
ЦГ, две терасе, 41.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, двоипособан, квали-
тетан, 68 + 8, ЦГ, усељив од-
мах. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

СОДАРА, трособан, ренови-
ран, продаја/замена за већи.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, Ко-
теж, 48 + 6 м2, одмах усељив.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, 35 м2, ТА,
Стрелиште, 16.000 евра, До-
њи град, сређен, 22.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН,  37 м2, ЦГ,
Котеж, одмах усељив, 21.000
евра. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

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

СТРОГИ центар, II, ЦГ, јед-
ноипособан, 50 м2, двострано
орјентисан. 063/871-77-13.
(214042)

ТРОИПОСОБАН, I спрат, ре-
новиран квалитетно, 87 м2,
50.000 евра или замена за
мањи. 345-534, 064/246-05-
71. (и)

ЦЕНТАР, двоипособан, 63 м2,
V, 43.000, договор. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(214135)

ЦЕНТАР, прелеп дворишни
салонски стан, 82 м2, тросо-
бан, сопствени део дворишта,
33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (214135)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62
м2, ВП, уредан, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(214135)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61 м2,
VII (XII), празан, усељив,
41.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (214135)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, двосо-
бан, одличан, намештен,
27.000. (324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20. (214091)

ТЕСЛА, 32 м2, једнособан, те-
раса, 20.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(214091)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан, ТА,
тераса, 30.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-20.
(214091)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан, 86 м2, лифт, градско
грејање. 064/267-71-74.
(214103)

ПРОДАЈЕМ, Содара, тросо-
бан стан, 74 м2, I спрат, ЦГ,
власник. 064/616-47-67.
(214107)

ЦЕНТАР, двособан, ЕТ, II,
без улагања, 37.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(214111)

ЦЕНТАР, двособан, ВП, 46
м2, 38.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214111)

КОТЕЖ 2, двособан, 64 м2,
ЦГ, 31.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214111)

КОТЕЖ 2, двособан, 50 м2,
ЦГ, 30.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214111)

КОТЕЖ 1, 75 м2, V, ЦГ, сре-
ђен, 45.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214111)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
35 м2, ЦГ, 22.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50. (214111)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 35
м2, 15.500. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214111)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2, I,
ЦГ, 33.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214111)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, 25.500. (49), Мустанг”,
062/226-901. (214112)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, тераса, 24.000. (49), Му-
станг”, 062/226-901. (214112)

СОДАРА, двособан, 51 м2, V,
ТА, 24.000. (49), Мустанг”,
062/226-901. (214112)
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СОДАРА, одличан двоипосо-
бан, 67 м2, V, 33.000. (49),
Мустанг”, 062/226-901.
(214112)

КОТЕЖ 2, једнособан, 39 м2,
V, 19.000. (49), Мустанг”,
062/226-901. (214112)

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2, V,
26.500. (49), Мустанг”,
062/226-901. (214112)

ДВОРИШНИ, строги центар,
гарсоњера, 15 м2, 10.000. (49),
Мустанг”, 062/226-901.
(214112)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на Те-
сли, ТА, V, без посредника.
Тел. 063/867-58-19. (2141689

СТРЕЛИШТЕ, одличан двосо-
бан стан, 60 м2, 31.000 евра.
064/242-11-28. (214147)

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

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, двосо-
бан, реновиран, I спрат,
28.000. (071), „Самиго ин-
вест”, 062/886-56-09.
(214150)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, двосо-
бан, IV спрат, 33.000. (071),
„Самиго инвест”, 062/886-56-
09. (214150)

КОТЕЖ 1, 53 м2, двособан, IV
спрат, 28.000. (071), „Самиго
инвест”, 062/886-56-09.
(214150)

СТРЕЛИШТЕ, 90 м2, четворо-
собан, реновиран, IV спрат,
55.000. (071), „Самиго ин-
вест”, 062/886-56-09.
(214150)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ четво-
рособан, Котеж 2 за мањи
или Београд. 063/856-74-02.
(214158)

СТРЕЛИШТЕ, стан 60 м2, II
спрат, ЦГ, реновиран.
062/646-066. (214154)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, тераса,
једноипособан, 24.000.  (238),
„Тесла некретнине”, 064/668-
89-15. (214177)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 24 м2,
17.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(214177)

ТЕСЛА, 51 м2, двособан, 6 м2

лођа, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(214177)

ТЕСЛА, 61 м2, трособан, две
терасе, 33.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(214177)

ЦЕНТАР, 65 м2, трособан, две
терасе, 45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(214177)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, те-
раса, 30.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(214177)

НОВА  МИСА, две етаже, 139
м2, 39.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(214177)

ТЕСЛА, гарсоњера, 24 м2,
20.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(214177)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 19 м2,
13.500. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(214177)

МАРГИТА, трособан, 85 м2,
тераса, гаража, 60.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/668-
89-15. (214177)

КОТЕЖ 2, четворособан, 92
м2, две терасе, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/668-
89-15. (214177)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан, ВПР,
44 м2, ЕГ, 23.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-44-
30. (214190)

ЦЕНТАР, двособан, II, 57 м2, ЦГ,
37.000. (320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30. (214190)

ТЕСЛА, једнособан, 28 м2, II,
ЦГ, усељив, 17.500. (320),
„Премиер”,

063/800-44-30. (214190)

КОТЕЖ 2, четворособан, VII,
ЦГ, 80 м2, 47.000. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/800-
44-30. (214190)

КОТЕЖ 1, једноипособан, III,
46 м2, ЦГ, 28.000. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/800-
44-30. (214190)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, V,
лифт, 32 м2, ЦГ, 19.000.
(320), 352-489, 063/800-44-
30. (214190)

МАРГИТА, нов двоипособан,
ВПР, I, гас, 38.000. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/800-
44-30. (214190)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ двосо-
бан стан, Ослобођења, Котеж
1, може незавршена кућа.
064/218-15-72. (214250)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у Са-
мачком, Синђелићева.
064/440-35-42. (214252)

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

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

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

СТАН 40 м2, поткровље, III
спрат, нов, усељив, 19.000
евра. Приморска, замена за
разно, уз доплату. 061/269-
82-13. (214228)

КОТЕЖ 1, 42 м2, три собе, ре-
новиран, усељив, 29.000.
063/808-95-53.  (214189)

ПРОДАЈЕМ  двоипособан
стан, шири центар. 066/937-
00-13. (214191)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2, IV,
ЦГ, 31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(214193)

СТРОГИ центар, двособан, 57
м2, IV, ЦГ, лифт, 45.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (214193)

ТЕСЛА, двособан, 59 м2, IV,
ЦГ, 25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(214193)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, I, ЦГ, 27.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (214193)

КОТЕЖ 1, двособан, 53 м2, IV,
ЦГ, 28.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01. (214193)

ШИРИ центар, гарсоњера, 16
м2, II, ЦГ, 13.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (214193)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 70
м2, III, ЦГ, 41.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (214193)

КОТЕЖ 2, једнособан, 38 м2, II
спрат, ЦГ, 20.000.  (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01. (214193)

МИСА, 35 м2, I, 18.000, вели-
ки избор дворишних станова.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (214197)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан у
центру, 95 м2. 063/141-19-04.
(214200)

ЦЕНТАР, двоипособан, 67 м2,
две терасе, двострано орјен-
тисан, други спрат, без лиф-
та, ЦГ. 013/319-014. (214201)

СОДАРА, 83 м2, I, 42.500; 83
м2, III, Дринска, 45.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (214197)

СОДАРА, 74 м2, IV, 45.000; 53
+ 6 м2, ВП, 28.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-91-
48. (214197)

СТАРА пошта, 55 + 6 м2, I,
42.500. (396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (214197)

СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА, 40
м2, I, 25.000; Котеж 1, 26 м2,
17.000. (396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (214197)

САЛОНСКИ, 114 м2, 67.000;
86 м2, 42.000; Котеж 2, 60 м2,
V, 26.500. (396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (214197)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, I,
27.000, једнособан, 36, I, до-
говор. (338), „Јанковић”, 348-
025. (214202)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54
м2, I, 31.000; Ц. Лазара,
улично, 35, 11.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(214202)

ТЕСЛА, прелеп, 55 м2, ВП,
35.000. (396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (214197)

ТЕСЛА, мањи двособан, 47
м2, III, TA, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (214267)

ДВОСОБАН стан, Стрелиште,
II спрат, ЦГ, лифт, КТВ, ин-
тернет, власник, укњижен.
063/429-192. (214283)

НОВОГРАДЊА, станови од
45 м2 и 78 м2, 700 евра са
ПДВ-ом. 062/443-367.
(214289)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 44 м2,
одмах усељив, сређен, пот-
кровље, повољно. 061/685-88-
03. (214305)

ЈАБУЧКИ, пословно-стамбе-
но, 600 м2, 8.40, струја, во-
да, плин, 35.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(214320)

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

ТЕСЛА, I, 46, тераса, лукс, дого-
вор, ВП, 41, 24.500. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (214320)

ЈЕДНОСОБАН, Маргита, ПР,
двориште, нов, 18.500; Котеж,
I, 35, 15.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (214320)
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ДВОСОБАН, Котеж 1, IV, 53,
28.000; Стрелиште,  VII, 52,
23.000, хитно.(67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (214320)

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

ПРОДАЈЕМ леп стан на Те-
сли, екстра локација, I спрат,
ТА грејање. 064/423-31-43,
013/231-95-50. (4648)

КУПУЈЕМ једноипособан или
двособан, центар, Тесла.
062/504-504. (213955)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део ку-
ће, за адаптацију. 064/218-
15-72. (214250)

ИЗДАЈЕМ нов једнособан, I,
двособан стан у центру.
063/313-005.(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2, 2 Котеж
2, договор. 062/271-124.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Тесли. 064/200-42-67. (СМС)

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

КОТЕЖ 1, стан 60 м2, ЦГ, по-
лунамештен, код Економске
школе. 063/163-52-05.
(213475)

ИЗДАЈЕМ кућу. Тел. 616-024,
(2123522)

СТАН на Тесли, двособан, ви-
соко приземље, централно
грејање, празан. 060/335-59-
73. (213617)

ГАРСОЊЕРА, намештена, ТА
грејање, код Стоматолошког
факултета. 064/386-55-96.
(213674)

ПОВОЉНО издајем двоипо-
собан стан на Тесли, ЦГ.
063/877-25-31. (213850)

НЕНАМЕШТЕН стан, 49 м2,
ЦГ, Тесла. 064/967-28-91,
617-815. (213329)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Котеж
2. Тел. 063/721-65-13. (213929)

КОД Болнице издајем наме-
штену гарсоњеру, самцу, 70
евра. 065/353-07-57. (213939)

ПОЛУНАМЕШТЕН једносо-
бан стан, зграда + дворишни
једнособан стан. Стрелиште,
064/218-83-45, 362-406.
(213959)

ИЗДАЈЕМ једнособан, нена-
мештен стан на Тесли, 41 м2.
064/137-92-61. (2139689

ИЗДАЈЕМ двособан стан, ле-
по сређен, Кикиндска, Котеж
2, интернет. 063/265-314.
(213973)

ИЗДАЈЕМ једнособан комфо-
ран стан, ЦГ, клима, наме-
штен комплет, Тесла.
066/520-25-65. (213981)

ЈЕДНОСОБАН намештен стан,
центар, 130 евра, грејање на
гас. 063/822-94-87. (213989)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан. 066/209-400.
(213992)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ кућу
110 м2, Карађорђева 134.
060/023-92-03. (213990)

ИЗДАЈЕМ породици полуна-
мештен двособан стан на Ко-
тежу 2, приземље, ЦГ, теле-
фон, клима, 90 евра. Звати
после 18 сати. 062/292-393.
(214013)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Содари, ЦГ, интернет, ка-
бловска. 065/451-29-15, Сте-
фан. (214094)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,
употреба кухиње, купатила,
женској особи. Тесла. Повољ-
но. 061/132-11-18. (214106)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан
стан на Котежу 1. 062/431-
774, 013/355-575.(214121)

ДВОСОБАН стан потпуно на-
мештен, Тесла, близина
„Авив парка”. 062/600-365,
064/482-18-14. (2140729

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту,
у кући, близу Народне баште.
Тел. 013/362-124, 063/777-
55-84. (214055)

НАМЕШТЕН стан, Стрели-
ште, В. Влаховића 25, греја-
ње, 80 евра. 062/382-434.
(214029)

ИЗДАЈЕМ двособан, ЦГ, Ко-
теж 2, високо приземље, за-
творена тераса. 064/208-91-
21. (2140489

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Ду-
навска, Содара, на дуже вре-
ме. 013/362-094, 060/144-85-
80. (214053)

СТАН, Котеж 1, 50 м2, може
празан, намештен. 065/665-
75-10. (214046)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-
мештен стан у поткровљу на
Содари, повољно. 063/746-
24-63. (214185)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/033-38-83. (214133)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
центар, ЦГ.  060/177-76-00.
(214143)

ИЗДАЈЕ се  намештена соба с
купатилом у центру. 063/761-
03-56.(214161)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, за једну
особу, центар, ТА грејање.
063/872-16-71. (214197)

ЦЕНТАР, ненамештен, 67 м2,
двоипособан, терасе, ЦГ, пар-
кинг, други спрат. 064/238-
16-84. (214201)

СТАН, нова Миса, 49 м2, на
дуже време, скоро празан,
нов, поткровље, II спрат. Зва-
ти после 15 сати. 062/370-
497. (214190)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Котеж 2. 064/888-
18-65. (214300)

ИЗДАЈЕМ двособан комплет-
но намештен стан на Содари.
063/820-90-71. (214309)

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан у
Улици Лазара и Марије Дра-
гичевића. 064/042-48-36.
(214304)

НАМЕШТЕН једнособан стан
30 м2, ТА, код Хотела „Та-
миш”, 70 евра. 064/122-48-
07. (214293)

ПОТПУНО нов, намештен,
први спрат, грејање, гас,  37
м2, једнособан. 064/149-99-
73. (214270)

ИЗДАЈЕМ нову намештену
гарсоњеру, шири центар,
СББ, интернет, паркинг.
064/280-30-33. (214264)

ИЗДАЈЕМ намештен једнои-
пособан стан, центар, ЦГ, те-
лефон, кабловска, интернет,
клима. 060/024-97-47. (р)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Ко-
теж 1. 061/136-53-19. (214213)

ИЗДАЈЕМ стан, Жарка Зрења-
нина 13, центар, намештен,
ТА, дворишни, 46 м2. Тел.
064/172-52-51. (214216

НАМЕШТЕН стан, издајем,
кабловска, интернет, грејање,
близу центра. 061/689-86-22.
(214215)

ЈЕДНОСОБАН, централно,
клима, кабловска, обезбеђен
паркинг, шири центар, дого-
вор. 062/966-84-52. (214234)

МИСА, издајем трособан стан
на дужи период. 063/893-27-
96. (214235)

ПОТРЕБАН намештен двои-
пособан, трособан стан,
озбиљној особи, на дужи пе-
риод. 063/231-591, звати од
10 до 18 сати. (214238)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, Котеж 2, кућа.
060/333-27-42. (213820)

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

ИЗДАЈЕМ локал 15 м2, преко
пута Диспанзера. 064/231-07-
33. (213925)

ИЗДАЈЕМ код Спортског цен-
тра „Младост”, опремљен ло-
кал, погодан за пољопривред-
ну апотеку. 370-115. (213970)

ПОВОЉНО издајем два по-
словна простора по 25 м2, мо-
же и заједно, строги центар,
Ж. Зрењанина 11, погодно за
канцеларије, представништва
и сл. 013/352-506, 060/690-
51-33. (213966)

ИЗДАЈЕМ локал 38 м2, могу-
ће проширење на 70 м2, код
пијаце. 060/351-03-56.
(214015)

ИЗДАЈЕМ пословни објекат
450 и 800 м2, висина 4 м.
061/531-29-00. (214132)

ПОСЛОВНО-МАГАЦИНСКА
зграда, на продају 500 м2,
комплетно опремљена, по-
вољно. 062/105-20-12.
(214041)

ПЕКАРА, продавница са ин-
вентаром, продајем/издајем
и једнособан стан, власник.
063/351-709. (214116)

ИЗДАЈЕМ локал, Његошева,
радионицу Карађорђева.
064/994-13-16. (214087)

ЛОКАЛ за издавање, погодан
за већину делатности, посеб-
но за стоматолошке и остале
ординације  (поседује све по-
требне дозволе). Екстра по-
вољно. !!! 062/151-81-77.
(214088)

ПРОДАЈЕМ или издајем ло-
кале у центру. 064/143-52-98.
(214132)

ХИТНО, унутар Зелене пијаце,
леп локал 25 м2, 15.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

ИЗДАЈЕМ локал 38 м2, Сока-
че. 063/224-073. (214157)

ПРОДАЈЕМ и издајем локал
на Зеленој пијаци. 064/942-
89-29. 214182)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2 а може
и више. Повољно. 063/872-
16-71. (214197)

ПРОДАЈЕМ локал у Браће Јо-
вановић, 20 м2, у раду дваде-
сет година. 060/028-14-80.
(214316)

ИЗДАЈЕМ локал 53 м2, на
екстра локацији, центар на
екстра локацији, центар, са
два улаза. Погодан за све де-
латности. 064/907-12-15.
(614307)

ИЗДАЈЕМ локал 40 кв + 10
м2, Синђелићева 35. 064/217-
48-56. (214310)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор, 200 м2, веома прометна
локација. 061/139-28-10.
(214256)

КОТЕЖ 2, мини пијаца, ло-
кал, повољно. 063/892-38-33.
(214290)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
65 м2, опремљен као учиони-
ца, могућност плаћања по тер-
мину. 063/846-37-29. (4648)

ЛОКАЛ на Зеленој пијаци,
продајем. 063/801-94-89.
(214301)

ЛОКАЛ за издавање. 064/167-
16-36. (214186)

ИЗДАЈЕМ канцеларију 25
м2, центар, Р. Путника 2-а,
80 евра. 063/341-871.
(214275)

ПРОДАЈЕМ локал од 26 м2 у
Панчеву, Немањина 8.
064/184-87-50. (214257)

ИЗДАЈЕМ локал у Жарка Зре-
њанина, 25 м2. 063/771-30-31.
(214244)

ПОТРЕБНЕ раднице за шиве-
ње на индустријским маши-
нама. Звати на телефон
062/872-05-24. (СМС)

ПОТРЕБНИ виљушкаристи са
искуством. 061/297-44-79.
(СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице на инду-
стријским шиваћим машина-
ма, са искуством. 063/606-
503. (213794)

ПОТРЕБНА жена за замену
пелена женској особи.
064/085-55-54, Максима Гор-
ког 30. (213920)

ПОТРЕБНА радница за шиве-
ње на ендлерици, са иску-
ством. 064/127-57-01.
(213977)

ПОТРЕБАН ортак у фризер-
ском салону. 060/043-52-98.
(214132

АУТО-ПЕРИОНИЦИ потре-
бан перач са искуством за
прање камиона. 064/244-42-
19. (214120)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице у ку-
хињи и роштиљу. 063/834-88-
10. (214082)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац” потребне раднице у
кухињи и за роштиљем.
063/897-55-04. (214082)

КАФИЋУ „Петица” код Ауто-
буске, потребна девојка за
рад, са искуством. 065/454-
78-07. (214044)

ПИЦЕРИЈИ „Борнео”, потре-
бан кувар, са искуством.
065/205-10-52. (214270)

АУТО-ПЕРИОНИЦА „Анти-
ка”, тражи раднике са иску-
ством, доћи лично. Стевана
Шупљикца 77. (214248)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
ни пица-мајстор и раднице за
палачинке. 062/339-279.
(214253)

КАФЕ „Фламинго”, тражи де-
војку за рад са искуством.
(слободни дани). 069/364-10-
04. (214254)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим и великим
кипером 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ЧУВАЛА бих децу у свом ста-
ну, после 16 сати. 063/301-
935, Тамара. (СМС)

МАТЕМАТИКА, физика, хе-
мија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43.
(213106)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панче-
во, машински сечемо влажне
зидове, гаранција. 060/691-
01-13. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: од-
гушења судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке,
повољно одмах. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/777-18-
21. (213731)

ИНСТАЛАЦИЈА оперативног
система, програма, могућ-
ност сервисирања. Долазак на
адресу, тражим посао.
063/320-002. (213905)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци).
Искусна дипломирана про-
фесорка математике. Центар.
343-370. (213923)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења кућа, зидова, раз-
бијање бетона, бетонирање,
утовари, однос шута и ства-
ри. 064/122-69-78. (213926)

ОБАРАЊЕ стабaла, вађење
пањева, кошење, крчење ши-
бља, одношење ствари, шута,
итд. 060/035-47-40. (213926)

СЕЛИДБЕ комбијем, по  гра-
ду и ван града. 062/856-64-
94. (223927)

МОЛЕРАЈ, глетовање, крече-
ње, фарбање столарије, пен-
зионерима попуст. 013/235-
78-82, 065/557-81-42.
(213927)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, бе-
тонирање, реновирање крово-
ва, демит фасаде, кречење.
063/865-80-49. (213932)

СВАДБЕНА декорација, гла-
мур и винтаге светски трен-
дови, рекламне  цене.
063/277-025. (213933)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, обра-
да, шпалетни, фарбање сто-
ларије, поставка ламината.
Повољно. 065/681-07-57.
(213936)

ПРОФЕСИОНАЛНА неговате-
љица негује старе, болесне,
непокретне, поуздано, супер
повољно. 060/366-63-69.
(213946)

ЕНГЛЕСКИ и српски за
основце и средњошколце.
Успешно и повољно. Тел.
343-749. (213956)

ЧУВАЛА бих дете, старију
особу, помоћ у кући.
063/864-77-64. (214008)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 21 година
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (213978)

ЕЛЕКТРИЧАР: израда, поправ-
ке инсталација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА. 061/132-
85-43, 062/271-661. (213988)

СТРУЧНО орезивање воћака.
060/431-52-70. (213994)

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95. (213976)

МАТЕМАТИКА, статистика, фи-
зика, информатика, могућнсот
месечног плаћања, професор.
Центар. 013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94. (214163)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка/из-
рада инсталација, ТА пећи,
бојлера, најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (214167)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ
радови, израда, монтажа
ограда, надстршеница, заста-
кљивање тераса. 062/816-33-
84. (2141699

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(214152)

ПОПРАВЉАМ кровове, наме-
штај и све врсте лежајева.
064/866-25-76, 060/027-65-
31. (14155)

ЧУВАЛА бих полупокретну
особу, кувам, спремам.
062/826-07-99. (214131)

СЛИКАМ породичне аутопо-
ртрете, пејзаже средњих ди-
мензија, повољно, квалитет-
но. 069/351-35-25. (214124)
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ДУБИНСКО прање намешта-
ја, тепиха, душека, унутра-
шњости аутомобила. Наташа,
361-474, 060/361-47-41.
(214128)

ПСИХОТЕРАПЕУТ. Лечење:
наркоманија, коцка, алкохо-
лизам, фобије, психолошке
сметње. 063/354-262.
(214122)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
уграђујем, поправљам.
064/181-25-00. (214101)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-13-13.
(214102)

ЧАСОВИ математике, физи-
ке, основцима и средњошкол-
цима. Тел. 064/651-17-51.
(214107)

ПОПРАВКА: столарија, брава-
рија, санитарије, монтирање
бојлера, шпорета, грејача. Сло-
бодан. 063/865-80-74. (214114)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка
старе, уградња нове инсталаци-
је, машинска одгушења, сани-
тарија. 062/382-394. (214077)

КОМБИ превоз робе, ствари,
повишен, продужен, повољ-
но. Зоран. 060/024-58-31,
066/938-72-72. (214081)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање
терапије, купање и нега боле-
сника. 063/737-59-60. (214021)

ФРЕЗИРАЊЕ, кошење, вађе-
ње пањева, сечење дрвећа,
чишћење олука. 064/196-17-
32. (214020)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање. 061/314-
90-18, 601-892. (214211)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ња канализације, адаптације
купатила, сервис славина, вен-
тила, водокотлића, бојлера,
фина монтажа, монтажа туш
кабина, одмах, повољно. 377-
930, 064/586-85-39. (214208)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце и средњошколце, по-
вољно. 061/360-49-74.
(214192)

СВЕ врсте физичких послова:
утовар, истовар робе, селид-
бе, сечење, цепање дрва, ко-
пање, одвоз шута, старог не-
потребног намештаја, чишће-
ње подрума, тавана и шупа и
слични послови. Дејан,
065/440-97-00, 061/626-14-
50, 341-571. (214194)

СТОЛАРСКЕ и  браварске
услуге. Александар, 013/351-
073, 064/157-20-03. (214194)

ПРЕВОЗ ствари и робе пик-
апом, комбијем или камионом,
селидбе са монтажом и демонта-
жом намештаја. Дејан, 061/626-
14-50, 065/440-97-00. (214194)

РУШИМ старе објекте, гара-
же, монтажне објекте, скида-
ње кровова за грађевински
материјал, копање и зидање
септичких јама. 064/144-36-
03. (214302)

ЧИСТИМ таване, подруме,
гараже, комплет услуге с рад-
ницима. 061/321-77-93.
(214271)

РУШЕЊЕ кућа, чишћење
просторија, све физичке по-
слове вршимо. 060/021-68-
70. (214259

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојле-
ра, шпорета, индикатора, раз-
водних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (214260)

НЕГУЈЕМ и чувам старе и бо-
лесне, помоћ у кући. Дугого-
дишње искуство. 064/454-71-
41. (214247)

РОЛЕТНЕ, венецијанери, тра-
касте, комарници. Тел.
065/337-04-09. (214218)

СПРЕМАЊЕ. Тел. 066/813-
47-15. (214222)

РЕЗИДБА воћа, професио-
нално, дипл. инж. воћарства.
Тел. 065/337-04-09. (214218)

РЕЛАКС, медицинска, анти-
целулит масажа и медицин-
ски и естетски педикир.
061/308-95-86. (214295)

КЕРАМИЧАР, с дугогоди-
шњим искуством, уградња
свих врста подних и зидних
плочица. 064/128-38-49.
(214311)

ЧАСОВИ српског језика и
књижевности. Припреме за
пријемни. Професорка.
061/301-24-61. (214313)

ЧИШЋЕЊЕ: дубинско чишће-
ње подова, тепиха, намештаја
и душека у приватним и по-
словним просторијама, профе-
сионалним немачким машина-
ма. 063/838-40-34. (214321)

СЕРВИС РАЧУНАРА (soft-
ver,hardver), лаптопова, мо-
нитора. Контакт 063/832-42-
41. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с ма-
теријалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-
220, 063/847-74-38. (201894)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање: воде, канали-
зације, кабина, славина, бој-
лера, котлића. 063/836-84-76.
(213141)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, поставља
све врсте плочица, квалитет-
но, повољно. 061/249-29-90.
(213799)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18.

ОДГУШЕЊЕ одвода и канали-
зације специјалним машина-
ма. Може преко рачуна. „Ac-
qua”, 062/532-346. (213258)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево - даље, цена дого-
вор.  063/193-22-29, 013/366-
843. (213125)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, демит фасаде. 061/283-
66-41, 062/156-02-07, 064/317-
10-05.„Саша”.   (213915)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, демит фасаде. 061/283-
66-41, 062/156-02-07, 064/317-
10-05, „Саша”.  (213915)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, с рад-
ницима или без. Најповољни-
је Иван. 063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари ком-
бијем и камионом, професио-
нално, екипа радника, све ре-
лације по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, већ од 700 динара, услу-
га селидбе пикапом, комби-
јем 1,5 т, камионима 3, 5 и 7
т, с радницима или без њих, у
свим правцима, плаћање мо-
гуће чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
pancevo-boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа радни-
ка, све по вашој жељи, за
фирме специјални попусти,
бесплатан долазак и процена
посла од 0 до 24 сата, за вас
радимо и недељом. Изабери-
те најбоље. Борис, 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
pancevo-boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе – Бо-
рис – већ од 700 динара, с
пик-апом, комбијима, камио-
нима, екипа радника, монти-
рање, демонтирање, пакова-
ње ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту наме-
штаја, селите се без стреса.
Борис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
pancevo-boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од 700
динара, пик-ап, комби 1,5 т,
камиони 3–7 т, утоварна рам-
па, с радницима или без њих,
гаранција за безбедност ва-
шег намештаја, могућност
складиштења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
pancevo-boris.ser.rs. (Ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ње купатила, канализације,
замена вирбли, батерија, вен-
тила, све за воду, 0-24 сата,
долазим одмах. Пензионери-
ма екстра попуст. 013/348-
139, 064/493-44-63, 061/317-
26-33. (213635)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидери,
замрзивачи и остала  бела
техника, поправка и сервис,
клима-уређаји, монтажа и
сервис. „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-24-16.
(213950)

ПРЕВОЗИМ мањим кипером
повољно песак, шљунак, сеја-
нац, ризла, за  насипање.
064/354-69-94. (213951)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ње купатила и канализације,
водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије и
санитарије. Све за воду. Пен-
зионерима екстра попуст, од
0-24 сата, долазим одмах.
013/235-39-21, 064/290-45-
09, 061/348-20-00. (213931)

СЕРВИС телевизора, бојлера,
свих електроуређаја, ауто-
електричар. Уградња, продаја
ауто-радија. 063/800-01-96.
(213982)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ња купатила, канализације,
замена, поправке. Одмах. 0-
24 сата. 331-657, 064/495-77-
59. (214171)

ТВ сервис „Плус”, поправка
телеивзора, монитора, да-
љинских. Д. Туцовића 28.
353-463. (214149)

ЗИДАМО куће од темеља до
крова, радимо све грађевин-
ске радове. 064/202-60-51.
(214027)

ЗИДАМО, малтеришемо, ра-
димо фасаде и кровове.
064/206-50-91. (214027)

РОЛО НАЈ вам нуди поправку,
уградњу ролетни, венецијане-
ра, тракастих завеса, роло-ко-
марника, хармо-врата, туш-ка-
бина, роло-врата (челичних,
заштитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, с највећом га-
ранцијом. Проверите. 013/344-
594, 063/894-21-80. (2141309

РОЈАЛ МГ, уградња, поправ-
ка: ролетне, венецијанери,
тракасте, римске, панелне,
роло, зебра завесе, хармо-
врата, туш-кабине, комарни-
ци, тенде, роло-заштитна вра-
та. Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (214104)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, сушење у ко-
мори. 302-820, 064/129-63-
79. (214187)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере,ТА пећи, поправљамо
квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (214277)

ПОВОЉНО, превоз робе, се-
лидбе комбијем, цена по до-
говору. 064/147-14-77,
013/311-514. (214229)

СТАРИЈИ господин жели упо-
знати даму, ради заједничког
живота. 060/411-2427. (213111)

ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу од 5. до  8.
разреда на име Алекса Тадић.
(213908)

ТРАЖИМ жену до 55 година,
за помоћ у кући, чишћење и
прање, уз бесплатно станова-
ње. 064/437-63-59. (213961)

ПСИХОЛОГ помаже деци и
младима у учењу и решавању
проблема. 063/124-10-18.
(213972)

МАЈКА и син траже кућу за
чување или би чували старију
особу за кућу. 062/826-07-99.
(214131)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно. 063/709-
44-97. (213891)

У ВРЊАЧКОЈ бањи издајем
апартман. 063/812-06-89.
(214113)

РАЖАНА, стан на продају,
може све опције, цена 8.000
евра. 063/818-75-44. (214063)

ПРОДАЈЕМ апартмане на Ко-
паонику, може замена.
061/531-29-00. (214132)
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”  

ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА - ЛОКАЛА

- Локал бр. 7 у ламели 9, укупне површине 25, 38

м�, на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по по-

четној цени од 500,00 динара по метру квадратном.

- Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52

м�, на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по по-

четној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.

- Локал бр 2 у ламели А, укупне површине 9,00 м�,

на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шеми-

ћа бб, по почетној цени од 5.000,00 динара по метру

квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана обја-

вљивања Конкурса. 

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним

таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића

7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

(ф)

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и

изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС И

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-

комуналне послове

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Нацрт  Измена и допуна Плана генералне 

регулације целина 2 - Стрелиште са Хиподромом 

и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево

Нацрт наведеног планског документа излаже се на

јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул.

Трг краља Петра I бр. 2- 4, у холу, на шестом спрату, у

трајању од 30 дана, почев од 12.02. 2016. године.

За пружање информација у вези са наведеним

планским документом обратити се Секретаријату за

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне посло-

ве Градске управе града Панчева, на тел. 308-905.

Представници обрађивача плана даваће обавештења

везано за плански документ за време трајања јавног

увида, сваког петка, у времену од 10 до 12 сати.

Заинтересована правна и физичка лица подносе

примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног уви-

да, искључиво у писаном облику, Градској управи гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске

и стамбено-комуналне послове, путем писарнице

Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2

- 4, Панчево.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског до-

кумената, биће организована дана 24.02.2016. године

у 13,00 сати, у Малој сали зграде градске управе града

Панчева.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана

23. 03. 2016. године, са почетком у 13 сати, у Малој са-

ли зграде градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће
се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

(ф)

ИВАНКА 

СТАНИМИРОВИЋ
Били сте брижна мајка

и супруга. Красила Вас

је велика доброта и

искрена племенитост.

Остаћете у трајном се-

ћању.

РАДМИЛА и ЧЕДОМИР

ЗЕБИЋ

(112/214226)

После кратке и тешке болести преминула је наша

ЛИЛИА АДЛЕШИЋ
1935–2016.

Ожалошћени: син БОШТЈАН, снаја АНИЦА 

и брат АЛЕКСАНДАР с породицом
(123/214226)

С болом и тугом обавештавамо да је наш најдражи

МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ

преминуо 10. фебруара 2016.

Ожалошћени: отац ДИМИТРИЈЕ, супруга СЛАВИЦА, синови

АЛЕКСАНДАР и МИРОСЛАВ и ћерка МАРИЈАНА с породицама

(137/214316)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

РАЗНО

ТУРИЗАМ

УСЛУГЕ

300-830
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ЈОВАН 

НИКОЛИЋ

6. VII 1940 – 7. II 2016.

Последњи поздрав мом

вољеном супругу 

од његове ЉУБИНЕ

(107/214219)

Последњи поздрав мом

брату

ЈОВАНУ 

НИКОЛИЋУ

од брата ПЕРЕ 

с породицом

(108/214219)

Последњи поздрав на-

шем оцу, свекру и деди

ЈОВАНУ 

НИКОЛИЋУ

од сина  НЕНАДА, снаје

ВУКИЦЕ и унука 

МИЛИЦЕ и НЕВЕНЕ

(109/2141199

Последњи поздрав оцу,

тасту и деди

ЈОВАНУ 

НИКОЛИЋУ

од ћерке НАТАШЕ, зета

АТИЛЕ, унука ТИЈАНЕ

и ДЕНИСА

(110/214214)

Последњи поздрав 

чика ЈОВИ

од ВЕЉКА

с породицом

(111/214219)

9. фебруара 2016, у 66. години престало је да куца племенито срце

нашег  драгог

БОРИСАВА ЈАЊИЋА

Људино наша, хвала ти на свему, почивај у миру и нека ти је веч-

на слава.

Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, синови СРЂАН и ЗВЈЕЗДАН, 

унуци ЈЕЛЕНА, МИЉАНА и ДАМЈАН, браћа МИРОСЛАВ 

и МОМЧИЛО, братанци АЛЕКСАНДЕР и ЂОРЂЕ, снаје СЛАВИЦА

и ТАТЈАНА и остала родбина и пријатељи

(114/214232)

Последњи поздрав

БОРИ
Ветерани ФК АТП-а: ЖАРКО, БАБИЋ, 

ПОКРАЈАЦ, ЦАЈА, БОРКО, ФИШЋА, СРЕЈА,
БУРЧУЛ, БУДИШКА, ШЉИВАР, ЦВЕЛЕ, 

ТЕГЕЛТИЈА, ДАЧА, РАША, СЛАВКО, ХАЛЕР,
КОЦКА, ШАРАЦ, ДУПОР, БАБУШ, АУТО ЂУРА,

МАРКО РАДУЛАЦ, ОРЛИЋ, ВИНКО, МУЈКЕ,
ПАЈА, ПОП, СТЕЈИЋ, ПОТКОЊАК, ДАМИР,

ДАБА, ВИЦКО и ВЕЛЕ
(120/214251)

Последњи поздрав драгој сестри

КАЋИ ИЛИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћена СТАНА БИРКА с породицом

(129/2142809

КАЋА ИЛИЋ
1947–2016.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг ЂОРЂЕ, ћерка ЈАСМИНА и син

ГОРАН с породицама

(121/2142560)

Последњи поздрав  драгој сестри

КАЋА ИЛИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ГОРИЦА ПАНТЕЛИЋ, зет ДРАГАН и сестричина 
ДРАГАНА

(133/214288)

Моја сестра

РАДМИЛА ТУЦОВИЋ
1933–2016.

преминула је 29. јануара ове године, по-

сле тешке болести. Сахрањена је 3. фебру-

ара.

Ожалошћени: брат РАДЕНКО, НЕНАД,

ДРАГАНА и БИЉАНА

(126/214276)

6. фебруара, у 83. години напустила нас је

наша драга мајка, нана и прабака

МАРА ДАМЈАНОВСКИ
1933–2016.

Остајеш заувек у нашим срцима.

Ћерка ГОРДАНА 

и син ИВАН с породицама

(135/214038)

Последњи поздрав драгом тати, тасту и

деди

СЛОБОДАНУ НОВКОВИЋУ
1932–2016.

Ти си нам био нада

Ти си нам био снага

Са тобом је све било лепо

а сада ће бити тешко. 

Туга за тобом је велика.

Заувек твоји: ЗОРИЦА, ПЕТАР и БОЈАНА

(57/214068)

Последњи поздрав драгом деди

СЛОБОДАНУ НОВКОВИЋУ

Сећање на тебе чуваћемо са пуно љубави и по-

штовања.

Унуци: БОЈАНА, ЖЕЉКО и ЛАЗАР
(62/214076)

СЛОБОДАН НОВКОВИЋ

Тужна је истина да те нема више међу нама. Не-

ка твоја племенита душа почива у миру, а ми ће-

мо те чувати од заборава.

Твоја ћерка ДРАГИЦА и унуци ЖИВАН 

и СЛОБОДАН
(58/214069)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ 

НОВКОВИЋУ

од колектива Дома слепих Панчево
(52/214064)

Последњи поздрав при-

јатељу

СЛОБОДАНУ

НОВКОВИЋУ

од пријатеља 

МИЛОРАДА, НЕВЕНКЕ

и ЖЕЉКА КЕЛЕБУДЕ

(53/214066)

Последњи поздрав течи

СЛОБОДАНУ

НОВКОВИЋУ

Породица АРСОВИЋ

(65/214084)

Последњи поздрав течи

СЛОБОДАНУ

НОВКОВИЋУ
Сећање на тебе чуваће-

мо са пуно љубави и по-

штовања.

Од ВИДЕ, НОВИЦЕ, 

ГОРИЦЕ, ТИЈАНЕ,

МАРЈАНЕ и САНДРЕ 

с породицом

(56/214067)

Последњи поздрав при-

јатељу

РОЂИ

од пријатеља СЛАВКА,

прија ЈЕЛИЦЕ и ЉИЉЕ

с породицом

(18/213968)

Последњи поздрав нај-

дражем

МИЛОРАД 

ЦЕТИЋ РОЂА

1933–2016.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ожалошћени: супруга

МИРКА, ћерка РАДА 

с породицом, снаја 

ВЕСНА, унуци ДАРКО

и ДАМИР  

с породицама 

и остала родбина

(138/214318)   

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав мај-

ци Борки

БОРКИ 
КОВАЧЕВИЋ

1936–2016.
преминула 4. фебруара
2016, у Омољици, после
дуже болести.

Ћерка СЛАВИЦА 
с породицом

(17/213962)

Опростили смо се од наше драге колегинице

ЉИЉАНЕ 

БРАКОВИЋ

С поштовањем колегинице и колеге

из ЈКП „Грејање”
(28/ф-208)

Мојој драгој колегиници

ЉИЉАНИ
БРАКОВИЋ

последњи поздрав
БЕБА

(33/214010)

Последњи поздрав вољеној  супрузи

НАТАЛИЈИ ГАВРИЋ
1948–2016.

Пупољак руже процвета, прецвета и увене.Ти

ћеш остати најлепши пупољак живота мог.

Почивај у миру.

Нека те анђели чувају.

Твој  дека
(44/214033)

Радујте се небеса

НАТАЛИЈА ГАВРИЋ
1948–2016.

стигла је моја вољена сестра.

Брат МИЛАН с породицом
(45/214034)

Заувек у нашим срцима

НАТАЛИЈА 

ГАВРИЋ

1948–2016.

Твоји: унук ДУШАН 

и унуке МИОНА, 

МАРИЈА и ЕЛЕНА

(46/214035)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

поводом изненадне смрти нашег драгог

ПЕТРА МИЛАНОВИЋА

искрено хвала свима који га испратише до вечне куће.

Породица др ДРАГАНА МИЛАНОВИЋА

(48/214039)

Последњи поздрав

бака НАТИ

од кампера „Јабуков цвет”

Банатски Брестовац
(64/214083)

Последњи поздрав 

НАТАЛИЈИ 

ГАВРИЋ

од комшија КОЛАРСКИ

(66/214085)

Последњи поздрав драгој 

ВИДИ МАРКОВИЋ

Комшије из Дринске 15

(70/214092)

Отишао је наш отац

МИЛАН 
КОСТИЋ

Сахрана је обављена 8.
фебруара 2016, на Като-
личком гробљу.
Тек сада видимо колико
си важан у нашим жи-
вотима и колико нам
већ сада недостајеш.

МИЛАН и МИРЈАНА

(74/214155)

Последњи поздрав дра-

гој мајци

МИЛЕНИ 

СТАМЕНКОВИЋ

1947–2016.

од сина ГОРАНА 

с породицом

(77/214129)

Последњи поздрав дра-

гој мајци

МИЛЕНИ 

СТАМЕНКОВИЋ

1947–2016.

од сина ЗОРАНА 

с породицом

(78/2114129)

Последњи поздрав драгој
сестри

МИЛЕНИ
СТАМЕНКОВИЋ

од брата МИЛАНА
с породицом

(79/214129)

Последњи поздрав драгој
сестри

МИЛЕНИ 
СТАМЕНКОВИЋ

од сестре  ВЕРЕ 
с породицом

(80/214129)

Последњи поздрав вољеној

ВИДИ МАРКОВИЋ
1935–2016.

Заувек твоји: син РАДОМИР, ћерка БИЉАНА,

снаја МАРИЈА, зет ВЛАСТА, унучад ГОРАН, БОЈАНА 

и СЛОБОДАН, снаје КРИСТИНА и ИВАНА с децом као 

и остала родбина и пријатељи
(81/214132)

Последњи поздрав драгој колегиници

НАТАЛИЈИ ГАВРИЋ

Колектив ПУ „Дечја радост” Панчево

(84/ф-209)

Последњи поздрав нашој другарици

НАТИ ГАВРИЋ

од породице ГАВРИЛОВИЋ

(85/2141419

Последњи поздрав дра-

гој прији

НАТИ

Почивај у миру.

Твоји пријатељи 

РАДА и МИЛАН

(93/214171)

Последњи поздрав 

НАТАЛИЈИ ГАВРИЋ

Породица ДЕЈАНОВ

(95/214178)

Последњи поздрав дра-

гој

НАТАЛИЈИ 

ГАВРИЋ

Породица НИНИЋ

(97/214181)

МИЛАН

КОСТИЋ

1948–2016.

Заједно смо расли. Био

си прави брат, хвала ти

на томе. Отишао си, ви-

ше нико не може да ти

науди. Нашао си мир.

Сада си међу својима.

Хвала свим људима ко-

ји су те, бар на трену-

так, учинили срећним.

ЈОЖИЦА

(116/214239)

Последњи поздрав

НАТАЛИЈИ 

ГАВРИЋ

Радо ћемо те се сећати.

Пријатељи ВЕРА

и НИКОЛА ЂУРИЋ

(134/214296)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЛАЂАНА ПЕТРОВ
рођ. Илић

У суботу, 13. фебруара, у 10.30, на Новом гробљу обележићемо ту-

жну годину откад  ниси с нама.

Ожалошћени: мајка ЈОВАНКА, отац ТРИПКО, ћерка АЊА, син

АЛЕКСА, супруг САША и сестра ГОСПАВА с породицом

(89/214158)

IN MEMORIAM

ТОМА МИРЧОВ
2013–2016.

У свему ми неизмерно недостајеш...
ЉИЉА

(96/214180)

ЛАЗАР ПЛАВШИЋ ПЛАВИ
8. I 1940 – 17. II 2012.

Чувају те од заборава супруга  ВЕРА и син ЗОРАН 

с породицом

(104/214186)

13. фебруара навршава

се тужних шест месеци

откада ниси с нама. Би-

ћеш у нашим срцима

АНА 

НИКОЛИЋ
Ожалошћени: супруг

РИСТА, син ЗОРАН 

и ћерка МАРИНА 

с породицама

(122/214263)

19. фебруара 2016. на-

вршава се година од

смрти нашег

ЖИВАНА 

СТОЈАКОВА

Време пролази а ти си и

даље у нашим срцима.

Твоја МИЛЕНА

с породицом

(127/214278)

13. фебруара навршавају се три године од

смрти нашег драгог

ВЕЉКА ОБРАДОВИЋА

Поносни што смо те имали, а несрећни

што смо те прерано изгубили.

Твоја супруга ЉИЉА, синови МИЛАН 

и ИВАН, снаја ВУКИЦА, унука ЛЕНА 

и брат ИЛИЈА с породицом

(128/214280)

13. фебруара 2016. навршава се година од смрти

наше вољене

др НАДИЦЕ ДАКИЋ МОКАН
13. III 1947 – 13. II 2015.

Тога дана на Старом православном гробљу, у 11

сати, даваћемо годишњи помен.

Ожалошћене породице ДАКИЋ и МОКАН
(130/214284)

17. фебруара навршава-

ју се три године како

није са нама наш

МИРОСЛАВ

РИСТОВСКИ

17. II 2013 – 17. II 2016.

Чува га од заборава 

његова породица

(132/214287)

13. фебруара 2016. навршавају се три године от-

како није с нама наш вољени

ДРАГОЉУБ МРШИЋ

Лепа сећања на тебе заувек остају.

Твоји најмилији
(136/214131)

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО 

ЖИВКОВИЋ

1992–2016.

Породица

(139/4648)

4. фебруара 2016. године, опростили смо се од наше вољене мајке,

бабе и прамбе. Сахрана је обављена у Самошу

ЈУЛКА КАЛЕЈСКИ
1927–2016.

Тугују за њом њени најмилији: син ЗОРАН, ћерка  МИЛА, снаја

РУШКА, унуци ЈЕЛЕНА, ГОРДАНА, ЗОРИЦА и ЉУБИША, зетови

САША и ВЛАДА као и њени најмлађи пилићи – праунуци: 

СТРАХИЊА, ФИЛИП, ЈОВАНА и ТЕОДОРА.

Нека је Бог прими под своје окриље, а ми ћемо је чувати у нашим

срцима.

(54/214061)

6. фебруара преминуо

је наш вољени отац

БРАНИМИР

ЖИВКОВИЋ

1938–2016.

Чувај нас тата, из свог

небеског дома, а ми ће-

мо сећање на тебе, јер

оно је вечно.

Почивај у миру и споко-

ју. Волимо те.

Твоје ћерке МИРА, 

БИЉА и ЉИЉА 

с породицама

(124/2142739

АНА ФОРАИ
1933–2016.

После краће болести преминула је наша мајка,

бака и прабака.

Тужна срца се опраштамо од ње.

Ћерка АНА, унука ЖАКЛИНА и унук 

АЛЕКСАНДАР с породицама и праунучад
(103/214188)

Напустио нас је 

СЛОБОДАН 

ДЕСПОТОВСКИ

ШАКИ

Твоји другари: МИРЕ,

ДОКТОР, ЛАКИ, ЂУРА,

БОБАН, ЗЛАЈА и ТЕПА

(87/214148)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ 

ДЕСПОТОВСКОМ

од супруге СНЕЖАНЕ

(98/214883)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ

ДЕСПОТОВСКОМ

Син ЗЛАТКО, снаја 

МАЈА, унука АНЂЕЛА 

и унук СТЕФАН

(99/214183)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ 

ДЕСПОТОВСКОМ

Ћерка НАТАЛИЈА, 

зет  ПРЕДРАГ 

и унуци АЛЕКСА, 

ФИЛИП и ЈОВАН

(100/214183)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ 

ДЕСПОТОВСКОМ

од пријатеља 

МИРОСЛАВА 

и прије БОРКЕ

(101/214183)

Последњи поздрав брату

СЛОБОДАНУ

ДЕСПОТОВСКОМ

Увек ћемо  те волети и

бићеш у нашим срцима

док смо живи.

Сестра СНЕЖАНА 

и брат ГОРАН 

с породицом

(125/214274)

МИЛОРАД ЧИКА
Последњи поздрав драгом колеги од колегиница 

из РНП – Аналитика

(88/214153)

6. фебруара 2016, у 71.

години, умрла је наша

КОСТАДИНА

СТЕФАНОВ

Остаће заувек у нашем

сећању.

Ожалошћени: супруг

МИРОЉУБ 

и син РАДИВОЈ

(131/214285)

ЖИВА 

СТАНИШИЋ

Знао си да волиш, био

си вољен. Бог те је узео

к себи, а нама оставио

тугу.

Ћерка БРАНКА, зет

ДРАГАН и унуке САЊА

и НАТАША

(117/212240)

ЖИВА 
СТАНИШИЋ

У нашим срцима и мисли-
ма заувек.

ЛЕЛА, ПЕЦА и ЉИЉА

(118/214200)

Последњи поздрав

НИКОЛИ 

РАЈКОВИЋУ

1938–2016.

28. јануара 2016.

Породице ЈОВАНОВИЋ

и СТОЈКОВИЋ

(113/214230)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Прошле су четири године без нашег вољеног и никад непрежаљеног

СЛАВОЉУБА ГОШИЋА
СЛАВИШЕ БУЦЕ

1974–2012.

Наша љубави, никад заборављена, напунише се четири године от-
како си нас напустио, а и даље мислимо да ћеш се појавити.

Кажу да време лечи све, лажу када то кажу.

Док буде нас који те волимо, ти ћеш бити са нама, и у нашим срцима.

Недостајеш пуно, пуно, пуно...

Подари му вечни живот с тобом када није могао бити с нама.

Неутешни родитељи: МИЛА и РАДОМИР, сека ТАЊА са АЊОМ

(10/213941)

СЕЋАЊЕ

ЛИДИЈА 

ЖАЛАЦ

1989–2016.

Вечно ћемо те носити у

срцу и души...

Нека анђели буду с то-

бом и нека те чувају.

Мама и сестра

(13/213948)

13. фебруара 2016. године навршава се шест ту-
жних месеци откада није с нама наша мајка,
свекрва и бака

ВЕСЕЛКА ТЕГЕЛТИЈА
13. VIII 2015 – 13. II 2016.

Време пролази, туга и бол остају.
У нашим срцима заувек остаје сећање на твоју
неизмерну доброту, љубав и топлину.

Твоји најмилији: синови ДУШАН и СТОЈАН,
снаја СЛОБОДАНКА, унук МИЋО 

и унука МИРОСЛАВА
(23/213974)

12. фебруара 2016. навршава се четрдесет дана

откако нас је напустио наш вољени

ЖЕЉКО ГВОЗДЕНОВИЋ
1972–2016.

Постоји нешто што никада неће умрети, а то је

љубав, понос и сећање на тебе! Недостајеш и не-

достајаћеш!

Воле те твоји: супруга ТЕРЕЗА, ћерка МИОНА,

син АНДРЕЈ, мајка ПЕРКА и отац ДРАГОМИР
(35/214014)

Двогодишњи помен 

МИЛИЦИ 

СПАСИЋ

Заувек у срцу  брата

ЂОРЕТА и сестре 

ДОБРИНКЕ  

с породицама

(51/214957)

13. фебруара 2016. године, у 11 сати, на гробљу Ко-

теж даваћемо осмогодишњи помен нашем вољеном

ОЛИВЕРУ МЕСАРОШУ
1966–2008.

Године пролазе, сећање срце болом испуни, су-

зама очи напуни.

С љубављу мајка РОСА, синови ГАБРИЕЛ, 

ДАВИД и ГЕОРГИЈЕ, кћери ЕВГЕНИЈА 

и СИМОНА, НЕДА и сестра САНА с породицом
(49/2140419

19. фебруара, у 11 сати, даваћемо четрдесет да-

на нашој драгој

ЈОВАНКИ ДОБРОСАВЉЕВИЋ
Твоју љубав, доброту и пожртвовање коју си нам

безгранично пружала увек ћемо носити у нашим

срцима.

Вечно ћемо чувати успомену на тебе.

Твоји: ћерке ТАЊА и ДЕСАНКА 

и син РАДЕНКО с породицама
(59/214070)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

НАДА 

ШТОПУЉ
1941– 2015.

Живећеш вечно у на-

шим срцима.

Твоји најмилији: 

БРАНИСЛАВ, ДЕЈАНА,

ОЛИВЕРА, ЗОРАН, 

БОРИСЛАВ и МИЛИЦА

(71/214093)

СЕЋАЊЕ

КУЗМАНОВИЋ

МИЛОРАД               МИЛОМИР

РАДА                        ВЕЛА

2006–2016. 1997–2016.

Чува их од заборава син и брат МИЋА 

с породицом
(72/214097)

СЕЋАЊЕ

Двадесет тужних година без драгих родитеља

ФИЛИПОВИЋ

ДАНИЦА               АЛЕКСАНДАР 
16. II 1996–2016.                      САНДЕ

15. V 1996–2016.
Заувек ожалошћене ћерке ДИВНА, СЛАВИЦА 

и ЉИЉАНА с породицама
(75/214116)

СЕЋАЊЕ

БОРИВОЈ ЛУКИЋ АЗУЛИН
2006–2016.

Супруга АНИЦА, син АЛЕКСАНДАР 

и брат ЈОСИП с породицом
(36/213767)

Пуних десет година како ниси с нама

ЈЕЛА ТЕГЕЛТИЈА
Део си нас заувек.

Твоји најмилији

(83/214140)

Навршава се тужних го-
дину дана од смрти дра-
гог нам оца, свекра, деде
и прадеде

АЛЕКСАНДРА
ЈОВИЋА

13. фебруара 2016.  да-
јемо годишњицу.

Ожалошћени: син 
СТАНИМИР 

с породицом и ћерка
ДЕСАНКА с породицом

(2/213882)

СЕЋАЊЕ

ПАВЛЕ ЗАРИЋ

БЕЛИ

11. II 1989 – 11. II 2016.

С љубављу и поштова-

њем чувамо успомену

на Тебе. 

Твоје: супруга ЈЕЛА 

и ћерка ВЕСНА

(86/214145)

Годишњи помен

РАДМИЛА 

ДЕЈАНОВСКА

РАЦА

Мајко, недостајеш нам.

Синови ДАНЕ и ДОБРЕ

и унуци ДЕЈАН 

и ДАРКО с породицом

(29/214001)

ЈОСИП КЛАПКА
2011–2016.

Твоја ЉИЉА

(90/214160)

11. фебруара је четрде-

сет пет  година од смрти

мог прадеде

ТОМА МИЈИЋ

месар

1911–1971–2016.

За мене трајеш, праде-

да. Месар кога су воле-

ле и сећају га се све му-

штерије. Помогао сва-

коме. Домаћин, а и за

весеље. Сремац. Човек.  

Праунук ДУШАН 

МИЈИЋ

(91/214167)

Прошло је двадесет година

МИЛЕ ГРУЈЕВИЋ
1956–1996.

Сећања не бледе...
Супруга ЗУЗА и син ДАНИЈЕЛ

(92/2145166)

Сећање на нашег друга...

САША 

БАТАЊСКИ

10. II 1996 – 10. II 2016.

Док живимо, живећеш у

нашим срцима.

Твој „Tерасото”: 

ФУРЛИ, ПЕВАЦ, 

МИКИ, ИЦКО, ДОНЕ,

ЗДЕНКО, КРСМА, 

ДИКА, ПЕРКЕ и МУСА

(76/214125)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР 

САНАДЕР

2006–2016.

Вечна туга у срцу остаје

твом једином брату

МИРОСЛАВУ 

с породицом

(102/214184)

ВЛАДИМИР

КРАЧУН

Недостајеш нам...

МАРТИНА, ИВАН,

ЕМИЛ, СУСЕД, БОЛЕ,

ЕЛЕНА, БАКИ и ИВАН

(105/214210)

У суботу, 13. фебруара

2016, дајемо годишњи

помен нашој вољеној

ВЕЛИНКИ 

АТАНАЦКОВ

1938–2016.

Твоји:  ВАСА, 

ДРАГАНА, НЕНАД,

АНА и ЕМИЛИЈА

(106/214209)

СЕЋАЊЕ

МИЛУН 

МИХАЈЛОВИЋ

2005–2016.

Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији

(4/213921)

СЕЋАЊЕ

ЈАНОШ 

КЕРЕКЕШ

25. IX 1941 – 11. XI 2011.

Недостајеш.

Твоји најмилији

(119/214243
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14. фебруара 2016. навршава се осам година от-

кад није с нама

МИЛУТИН МИЛОШЕВИЋ
2008–2016.

Заувек ће бити у нашим срцима.

Супруга ДАРИНКА и ћерке ЉУБИЦА 

и МИЛОМИРКА с породицама
(19/2139719

У суботу, 13. фебруара 2016, у 11.30, на Старом православном гро-

бљу у Панчеву биће обележен шестомесечни помен нашем воље-

ном

СЛАВКУ БРУЈИЋУ
1939–2015.

Утехе нема, заборав не постоји. Хвала ти за доброту, бригу и саве-

те које си нам давао и бескрајну љубав којом  си нас обасипао.

И даље ћемо те волети истом мером, јер вољени никад не умиру.

Твоји најмилији: супруга БРАНКА, синови МИЛАН и ДАРКО,

снаја  МИЛА, унучад БОЈАН, ЈОВАНА, НЕВЕНА и МАРКО

(20/213985

СЕЋАЊЕ

ДРАГИЦА 

ЈОВАНОВСКА

14. II 2014 – 14. II 2016.

Време пролази, бол, ту-

га и успомене остају.

Брат ЦВЕТАН 

с породицом

(24/213980)

Прошла је година откада се упокојила на-

ша драга

ВАСИЉКА Круљ 

РАДУЛОВИЋ

У суботу, 13. фебруара 2016, на Новом

гробљу у Панчеву даваћемо годишњи по-

мен. Парастос почиње у 11 сати.

Њени најмилији

(25/213984)

У уторак, 16. фебруара 2016. године наврша-

ва се година откада си, храбро  као што си и

живела, отишла са овог света и од нас, наша

ЛИДИЈА РАНЧИЋ
дипл. фармацеут

1955–2015.

Тугу за тобом неће ублажити цвеће које ће-
мо донети на гробу у коме почива твоје тело.
Остаје само нада да је твоја душа мирна и да
некако осећа нашу бескрајану љубав према
теби и захвалност што си била с нама.

Ћерка НЕВЕНА и супруг 
ЗОРАН КОМАДИНА

(26/213985)

Трогодишњи помен нашем вољеном

КРУМЕТУ СПИРОВСКОМ
16. II 2013 – 16. II 2016.

Радо те се сећају супруга ЗОРИЦА, синови ВЛАДИМИР и ИВАН,

снаја НАДА и твоје мезимице ТЕОДОРА  и ЈЕЛЕНА

(27/213987)

12.фебруара навршавају се четири године како

није с нама наш вољени

ТОДОР КУЗМАНОВИЋ 

ТОША

Твоји најмилији
(31/214005)

14. фебруара навршавају се две болне године без мог

супруга

СЛОБОДАНА СИМЕУНОВИЋА
Не могу да прихватим да те више нема.

Супруга ЈАЦА
(37/214017)

ЈОСИП ВИДОВИЋ
11. II 2015 – 11. II 2016.

Био си само особа на овом свету, али за

нас ти си цели свет.

Заувек ћеш остати у нашем срцу, нашој

души и нашим мислима.

Мајка АНЂА, сестра ЈЕЛИЦА и зет 

НИКОЛА, сестрић АЛЕКСА и сестричина

ТАМАРА

(38/

Шестомесечни помен

МИРОСЛАВКИ

САВАНОВИЋ

Много нам недостајеш.

Твој син ЉУБОМИР 

с породицом

(42/214029

Шестомесечни помен 

МИРОСЛАВКИ

САВАНОВИЋ

Остаће вечно у нашим

срцима.

Ћерка ЉУБИЦА 

с породицом

(43/214029)

14. фебруара навршава  се пет година откако ни-

си с нама

ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
1948–2011.

С поносом те помињемо, с тугом и болом живи-

мо, јер си нас прерано напустио.

Твоји најмилији: супруга КАТАРИНА, 

син СТЕФАН и сестра МИЛЕНА
(67/214086)

14. фебруара је шест

месеци како је умрла

наша мајка

МАРГИТА СЕЛ

14.VIII 2015 – 14. II 2016.

Успомену на тебе чува-

ћемо с љубављу и по-

штовањем

Њена породица

(69/214089)

СЕЋАЊЕ

ЕВА 

ПРЕРАДОВИЋ
2006–2016.

Никад те нећемо забо-

равити.

БОСА с родбином

(53/214060)

16. фебруара навршава

се тужних четрдесет да-

на откако смо остали

без наше драге мајке,

баке и прабаке

МИЛЕНЕ 

ВУЧИЋ
15. IV 1935 – 7. I 2016.

Помен дајемо, у 11 са-

ти, на Новом гробљу.

Поносни смо што смо те

имали и неизмерно ту-

жни што смо те изгубили.

Твоји најмилији

(50/214049)

СЕЋАЊЕ

КРСТАН ДАКИЋ
13. II 2012 – 13. II 2016.

Заувек ћеш  бити у нашим срцима.
Син КРСТА с породицом

(73/214100)

ГОРАН  ЛУПИНКА ГОГА
1970–2009.

Твоји најмилији

(82/214138)

13. фебруара навршава-

ју се две године откако

нас је напустио

ТИБОР 

ВАШТАГ

Неизмерна туга буди

сећања на тебе.

Увек си у нашим срцима.

Твоји најмилији: сестра

МАРИЈА, сестрић 

МАРИО, сестричина

САНДРА и зет ЗОРАН

(12/213945)

У суботу, 13. фебруара,

у 11 сати, на Католич-

ком гробљу даваћемо

двогодишњи помен на-

шем драгом и вољеном

ТИБОРУ 

ВАШТАГУ

Пролазе дани, године,

а туга и празнина као и

лепе успомене, у срцу

остају.

Супруга МИРЈАНА

(94/214175)
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СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР НЕДЕЉКОВ КАНИЋ
17. II 2012 – 17. II 2016.

Време?
Још једна година прође, а дани без Тебе никако.
У сваком кутку си Ти, у свим деловима наших
душа је толика туга за тобом да боли неописиво.
Не можемо да схватимо да те нема, па те стално
узалуд очекујемо. 

Воле те свим срцем твоји: МАТОРА, ЛОЛА, 
ДАДА, ШИКЕ и наш АНДРИЈА

(1/213658)

МИЛОЈИЦА 

ВУКОВИЋ

11. II 2008 – 11. II 2016.

С љубављу 

и поштовањем

НЕДА, ВЕЉА, 

РАДЕ и ДРАГАНА

(3/213911)

СЕЋАЊЕ

ВЛАСТИМИР

ЛУКИЋ
14. II 2004 – 14. II 2016.

Рођени наш, увек си у на-

шим срцима и мислима. 

Воле те ћерка 

МИРЈАНА и унуке

ИВАНА и СВЕТЛАНА 

с породицама

(5/213921) 

ПОМЕН

ЈОВАНКА 

КОСТИЋ

9. II 2012 – 9. II 2016.

Мама, прошле су чети-

ри године, али и даље

много боли...

Твоје ћерке: БИЉАНА

и СНЕЖАНА

(6/213428)

Дванаесту годину корачам без мог драгог оца

ВЛАСТИМИРА Саве ЛУКИЋА

Мој отац, мој понос и дика, моја снага и осло-

нац, мој херој плови негде далеко, од Чуруга до

банатских ширина, дубоко урезан у мени и мојој

души. 

С поносом и љубављу твоји: ћерка ЉИЉАНА,

зет СТЕВА, унуке НИНА и САНДРА
(7/213930)

11. фебруара на гробљу Бутел, у Скопљу, дајемо

четрдесетодневни помен нашем

ЈОВАНУ РАДЕСКОМ
1938–2016.

Брат ЈУГОСЛАВ с породицом
(8/213937)

СЕЋАЊЕ

на вољене родитеље

КНЕЖЕВИЋ

ЈЕЛЕНА                  ПЕТАР
1998–2016.                          1994–2016.

Успомену на вас чувају ваши најмилији
(9/213940)

Петогодишњи помен

РАДУЛУ РАДУЛОВИЋУ
Пет година ја ти пишем писмо и тугујем што за-
једно  нисмо. 
Бол и туга моје срце слама, што си ме оставио да
болујем сама.
Ја још увек гајим лажну наду и све мислим, у
другом си граду.
Вољени никад не умиру.

Твоја супруга ЈОКА
(11/213944)

ДРАГОЉУБ 

ЂУРИЧИН

11. II 1987 – 11. II 2016.

Заувек у срцима његове

СЕКЕ и НАДЕ

(14/213953)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР 

САНАДЕР

2006–2016.

Навршава се десет го-

дина.

Почивај у миру.

Супруга ДУШАНКА и

син САША с породицом

(15/213958)

13. децембра 2016. навршава се четрдесет дана

откако није с нама наш

ИВАН ЛАЛИЋ

Дани пролазе, а туга је све већа.

Твоја породица
(16/213960)

16. фебруара је прете-

шких шест месеци без

нашег детета, сестре и

тетке

ЈЕЛЕНЕ 

НОВАКОВИЋ

У нашим мислима и ср-

цу је увек и заувек.

Тата РАДЕ, мама ТАЊА,

сестра МИЛИЦА 

и сестрић СТРАХИЊА

(21/213974)

Петнаест година је про-

шло како није с нама

ДУШАНКА 
ЈОВИЋ
2001–2016.

Чуваће је од заборава
њени најмилији.

Супруг ПАВЛЕ, ћерке
ДАНИЈЕЛА и ДРАГАНА

с породицама

(22/213974)

И осамнаест година по-

сле...

ЗОРАН 

КРСТАНОВСКИ

15. II 1998 – 15. II 2016.

Сећање на тебе болно

је, време које пролази

тужно је. Живот без те-

бе тежак је, али љубав

према теби вечна је!

Воле те твоје МИКИЦА,

ЈЕЛЕНА и ИВАНА

(30/214002)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН МИЋИЋ
17. II 2015 – 17. II 2016.

од стрине ВУКОСАВЕ с породицом

(32/214006)

Седам година је прошло

БРАНИСЛАВ ГРУЈИЋ
дип. инж. агрономије

Туга у срцу и суза у очима, заувек.

Супруга МИЛИЦА и ћерка БИЉАНА 

с породицом

(34/214011)

ЈОВАН БИХЛЕР

9. VIII 2015.

Прошло је тужних пола

године, пуних бола и ту-

ге.

Супруга МАРИЈА 

БИХЛЕР

(39/214021)

Полугодишњи помен

свом деди

ЈОВАНУ
од  унука НАНЕ

(40/214021)

13. фебруара 2016. на

омољачком гробљу да-

ваћемо годишњи помен

нашем драгом

ДУШАНУ 
МИЋИЋУ

1956–2015.
Супруга ДАРИНКА,

синови РАДЕ и МИЛАН
и мајка РАДМИЛА

(41/214023)

14. фебруара даваћемо

четворогодишњи помен

нашој мајци, супрузи,

баки и ташти

ЗАГОРКИ 

ГУЦУЉ

Њени најмилији

(47/214038)

ЈЕЛЕНА 

НОВАКОВИЋ

Прошло је шест месеци

а нашег анђела нема

Бака МИЛИЦА и стриц

МИЛИНКО

(60/2140703)

ЈЕЛЕНА 

НОВАКОВИЋ

Време не лечи ране.

Воли те твој бата ЗОКА

с породицом

(61/214073)

БУДИМИР 

СТАНИШИЋ

16. II 2003 – 16. II 2016.

У загрљају сећања  вре-

ме не постоји.

С љубављу твоја 

породица

(63/214077)

5. фебруара 2016. преминула је наша драга

ДАНИЦА МАРИНОВИЋ
1938–2016.

Ожалошћени: син МИЛОВАН, снаја МИРЈАНА, унуци
ЂОРЂЕ и МАРКО

(68/214088)

Сећање на брата

ЗОРАН 

КРСТАНОВСКИ

Увек ћеш бити у нашим

срцима.

Сестра СЛАВИЦА 

с породицом

(115/214236)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Приуштите партнеру романти-
чан излазак. Одавно се нисте
овако добро осећали. Повећан
прилив енергије и додатна зара-
да даће вам ветар у леђа да убр-
зате реализацију својих планова.

Кад трошите, не знате да стане-
те, све вам је неопходно. Имаћете
несугласице с партнером, па раз-
мислите о наредним корацима.
Добро је да су вам звезде накло-
њене за сваки вид зараде, па чак
и за добитак у играма на срећу.

Прилив новца ни ове недеље не-
ће бити велики, чак ни онолики ко-
лики сте планирали. Превише при-
чате и сами себи затварате многа
врата. Смирите се. Ништа не може
на брзину. Будите само посматрач
ове седмице. Пустите да неки људи
сами покажу своје право лице.

Јупитер вас подржава, па иско-
ристите прилике које вам при-
стижу. Обуздајте жељу за троше-
њем јер вам се може догодити да
упаднете у велике дугове. Пси-
хички сте јаки, па коначно реши-
те свој емотивни статус.

Следите своју интуицију, али и
посаветујте се с неким. Помало
сте брзоплети и превише бурно и
бучно реагујете кад не иде како
сте планирали. Не правите од ко-
марца магарца. Једноставно се
стрпите.

Организовани сте и спремни да
делујете у сваком тренутку. Имате
много позива за изласке, али добро
се организујте да се не бисте пре-
форсирали. Проблем с финансија-
ма је само привремен, јер већ кра-
јем седмице стиже потребан новац.

Просто сијате ове седмице, а то
задовољство вам се види и на
лицу. Који год посао да вам се
понуди, не одбијајте га, чак и ако
захтева путовање. Какав год да
вам је статус, пред вама је одли-
чан љубавни период.

Можете очекивати зараду од
свог хобија, од пољопривреде, али
и с доласком некога из иностран-
ства. Решавате крупне ствари ове
седмице и пред вама је изузетно
повољан период за посао и за фи-
нансије. Незаустављиви сте.

Искористите помоћ пријатеља
да дођете до особе до које вам је
стало. Све је на вашој страни да
почне једна лепа љубавна прича.
Преморени сте, али немате време-
на за одмор. Добра пословна по-
нуда, већа зарада и пословни пут.

Ако имате неке тужбе у вези с
послом које сте покренули пре
неколико месеци или чак година,
очекујте позитивне вести до кра-
ја ове недеље. Многи се труде да
вас изнервирају, али останите
хладни и прибрани. Време ради
за вас. Пазите шта потписујете.

Не наваљујте на партнера да
вам каже шта га мучи – кад за то
дође време, ви ћете први сазна-
ти. Неке пословне понуде одра-
није поново ће бити активне. У
стисци сте с новцем, али постоји
могућност неке старе наплате.
Ви сте Риба, зато пливајте.

Било каква врста сарадње са
странцима доноси вам могућност
да добро зарадите. Без обзира на
то да ли је посреди наплата дугова
или неки кредит – новац добијате.
Паметно га искористите. Мање
преправке у стамбеном простору.
Контролишите притисак.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку
12. јануара: Јелену – Љубица Тарајић и Ђорђе Крчадинац; 13. јануара: Ду-

њу – Сања и Владимир Бркић; 17. јануара: Николету – Биљана и Марко Кр-

стић, Уну – Бојана и Немања Урошев; 19. јануара: Лену – Милица Бјелајац и

Марјан Јовановић, Милицу – Катерина Мулаки и Ален Блековић;  23. јануа-

ра: Лару – Ивана и Јонике Жерављев, Милену – Тамара и Зоран Станиса-

вљев, Нину – Александра и Јарослав Томечек, Лару – Данијела и Марко Сто-

јановски; 27. јануара: Сару – Слађана и Дарко Самарџић, Софију – Емилија

и Сава Драгић, Јовану – Ивана Будак и Горан Спасић;  30. јануара: Хану –

Тијана и Иван Врбат.

Добили сина
13. јануара: Петра – Драгана Лукић Цветановић и Братислав Стефановић; 16. ја-

нуара: Виктора – Милена Којић и Срђан Антић; 18. јануара: Лазара – Јевгенија

и Марко Анџић, Алексу – Снежана  Белаковић и Филип Остојић; 20. јануара: Ђор-

ђа – Сања Крстевски и Предраг Пешић, Андрију – Гордана и Милош Радовић; 21.

јануара: Андреја – Бојана и Дејан Јовановић, Павла – Ана и Драган Милосављев,

Матеју –  Невена и Ненад Живковић; 22. јануара: Немању – Љубинка Наневски

Бреберина и Милан Наневски, Теодора – Ирена Антић и Небојша Вучинић, Јова-

на – Анита и Ненад Ненадић; 23. јануара: Уроша – Драгана Брзевски и Влади-

мир Јанковић; 24. јануара: Уроша – Јелена и Милија Андрић; 25. јануара: Григо-

рија – Андријана и Ненад Живковић; 26. јануара: Тодора – Снежана Заставни-

ковић и Горан Марковић, Стефана – Слађана Станисављев и Александар Пешић;

30. јануара: Данила – Наташа и Владимир Марковић. 

ВЕНЧАНИ

30. јануара: Данијела Стојановић и Горан Николић, Александра Решетар и Срђан

Вујић; 31. јануара: Сања Пешић и Игор Јовановски, Јелена Пантић и Игор Дуњић;

4. фебруара: Душица Петровић и Бранко Костадиновић.

УМРЛИ

28. јануара: Фрања Келцер – 1933, Сава Бабин – 1932, Марија Јовановић –

1947; 29. јануара: Зорица Матасовић – 1953, Јелена Илић  1936, Радосав Нико-

лић – 1943, Љиљана Браковић – 1961, Иштван Токаи – 1949; 30. јануара: Томи-

слав Кузмановић – 1939, Миланка Маројевић – 1950, Драгиња Ковачевић –

1952; 31. јануара: Мирослав Белобрк – 1936, Богољуб Ђурица – 1955, Марија

Ђаковић  – 1928, Бренка Петру – 1941;  1. фебруара: Живорад Митровић – 1941,

Илија Бојанић – 1943, Петар Милановић – 1932, Бранко Зорљецан – 1942; 2. фе-

бруара: Бранко Соколовић – 1948; Радмила Свирчев – 1941, Вера Ђокић – 1938,

Милорад Чика – 1960; 3. фебруара: Јулка Калејски – 1927, Роса Попов – 1936,

Зорица Савков – 1934, Марија Вучковић – 1933, Лазар Матић – 1944, Соња Фи-

липовић – 1968; 4. фебруара: Борка Ковачевић – 1936, Јованка Михајлов – 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

БЕЛА УКРШТЕНИЦА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

Треба да откријете положај црних поља и да их упишете у приложени лик.

Њихов број је означен у загради на крају описа за сваки ред и колону.

ВОДОРАВНО: 1. распрострањеност (0), 2. цар животиња – особа која калеми

(1), 3. доброћудни тумор жлезда (мед.) – девојка (песн.) (1), 4. управљач на ау-

томобилу – љуштице од осушених делова коже на глави (1), 5. митолошки

џин северних народа – чаша за причест верника (мн.) (1), 6. премазан лаком

– град у Француској (1), 7. реч којом се опонаша неки звук у природи (0).

УСПРАВНО: 1. средство за бељење рубља (0), 2. наше мушко име (0), 3.

прилично велико (0), 4. предлог (са) – један од језика у Малезији (1), 5. ме-

сто на јадранском острву Пашману – ауто-ознака Ваљева (1), 6. тврђава на

Дунаву – нерешен исход у шаху (1), 7. симбол алуминијума – испуњено

(1), 8. хрватска глумица (Марина) – симбол фосфора (1), 9. листопадно др-

во (мн.) (0), 10. припадник више војничке класе у Јапану (0), 11. ледина (0).

РЕШЕЊА – Бела укрштеница: пространост, лав, калемар,

аденом, мома, волан, перут, Имир, путири, лакован, Кан,

ономатопеја. Магични штит: распарати, историзам, споме-

нари, Марековић, кринолина, јазавичар, старинари. Коњи-

ћев скок:Слава је оно што се мора освојити, а част оно што

се мора сачувати.Судоку: 516348927, 792651843,

348792156, 687914532, 234586791, 159273468, 861439275,

973825614, 425167389.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. парајући раскидати, рашивати, 2. про-

учавање нечега претежно са историјске стране, историцизам, 3. свеске

за уписивање успомена, 4. хрватски музичар, глумац и ТВ водитељ (Ро-

берт), 5. дуга сукња звонастог облика растегнута обручима, 6. кратконо-

ги ловачки пас, 7. антиквари.

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

Речи су састављене од следећих слогова: ВИ, ВИЋ, ЗА, ЗАМ, И,

ЈА, КО, КРИ, ЛИ, МА, МЕ, НА, НА, НА, НО, РА, РА, РЕ, РИ,

РИ, РИ, РИ, СПА, СПО, СТА, СТО, ТИ, ЧАР.

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну

немачку пословицу о слави и части.

-РА ШТО -СВО- О- -ЧУ-

-ЈИ- -НО СА- -НО О-

СЕ МО- СЛА- -ВА- ЧАСТ

-ВА -ТИ, ШТО -РА О-

СЕ МО- ЈЕ А -ТИ.

СУДОКУ

6 9 7

7 9 2 6 8

2 5

4 5 3 2

4 8 7

1 5 9 2

6 4

3 5 6 1 4

4 5 3

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као

занимљива игра бројевима.

Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али та-

ко да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3

х 3 садрже бројеве од 1 до 9.

Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,

ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.



По устаљеном обичају за ово до-
ба године, Мађарско културно-
-уметничко друштво „Боназ
Шандор” је у недељу, 7. фебру-
ара, у Дому културе организо-
вало дружење за децу и одрасле
у знак завршетка фаршанги,
периода који подразумева раз-
не облике весеља и траје од 6.
јануара до ускршњег поста.
Том приликом су јубиларни,
десети пут приређене машкаре
(дечји маскенбал).

Последње весеље пред на-
ступајући велики пост одржа-
но је на крају Беле недеље.
Председник поменутог дру-
штва Андраш Немет навео је
да у њему не учествују само
чланови, већ и многи други
суграђани, без обзира на на-
ционалну или верску припад-
ност.

Дефиле под маскама изма-
мио је много осмеха и доброг
расположења, а четрдесетак
малишана било је изузетно
надахнуто. Тако је Јана Васић
била добра вила, за разлику

ра. Након узбудљивих дуела
победнички ореол је понео
Срђан Митић, јер је за коју
кап био хитрији од Петра Пеј-
чића, неприкосновеног влада-
ра у овом „спорту” у послед-
њих неколико година. Нешто
касније су, у организацији
удружења „Свети Трифун”,
бесплатно дељене саднице ви-
нове лозе, али на тај начин
што су заинтересовани винари
претходно морали да одгова-
рају на питања у квизу о вино-
градарству.

Док је трајао обилазак ау-
тентичних винских подрума
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удружења у кући Ђорђа Стаји-
ћа, у просторијама Месне за-
једнице евидентирани су так-
мичарски узорци. На крају их
је, с разних страна, стигло око
сто педесет, од чега петнае-
стак из Долова. То је условило
да, при одабиру најбољих у че-
тири категорије, стручна ко-
мисија има пуне руке посла.

Проглашење је уследило на
прослави одржаној увече у
Дому културе. Тако је, према
мишљењу чланова жирија,
најквалитетније бело вино
произвео Денеш Тот из Теме-
рина, а друго и треће место су

Удружење „Свети Трифун”
постало је пунолетно, а као и
сваке године у ово доба, мар-
љиви чланови приредили су
винаријаду, њихову највећу
дику...

Доловачки винари, који су
многима узор у залагању и је-
динству, тада приказују про-
дукте свог рада, што је увек
прилика да, заједно с пријате-
љима и гостима, мало одахну
и опусте се уз који гутљај ква-
литетног божанског нектара.

Осамнаеста манифестација
„Дани вина”, у организацији
Удружења винара и виногра-
дара „Свети Трифун”, отворе-
на је протекле недеље на до-
ловачком пијачном тргу, а
неколико дана касније при-
ређена је промоција њихових
одличних вина и на Корзоу.
То је била тек увертира за оно
што је уследило у суботу, 6.
фебруара, када је у Долову
одржан низ догађаја у славу
пића богова.

Тада су се, почев од раног
јутра, на платоу испред Дома
културе зашаренели штандо-
ви на којима су, поред орга-
низатора, излагала и локална
удружења жена и овчара, као
и гости из околних места. Пи-
јачни трг је за тили час био
обојен веселим бојама, а мно-
гобројне гурманске очи биле
испуњене разним ђаконијама.
Поред вина, места се нашло и
за шунке, сланине, сиреве и
штрудле; мирисали су врућа
ракија и кувано вино, а шти-

У ДОЛОВУ ОДРЖАНИ ОСАМНАЕСТИ „ДАНИ ВИНА”

„СВЕТИ ТРИФУН” ПРОСЛАВИО ПУНОЛЕТСТВО КАКО ДОЛИКУЈЕ

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке
недеље биће представљени љубимци за бесплатно удомља-
вање, односно објављене њихове фотографије са основним
подацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се оба-
везати на то да ће својим будућим љубимцима пружити
адекватну негу.

Коко
Прелепи мешанац доживео је несре-
ћу, када га је пре месец и по дана на
улици у нашем граду ударио ауто-
мобил. Након тога му је одмах пру-
жена помоћ, а затим је био лечен у
једној ветеринарској амбуланти, где
је остао до данас јер се власник није
јавио, иако су фотографије објавље-
не на друштвеним мрежама.

Коко је стар око шест месеци,
веома је доброћудан и привржен,
а навикао је на поводац и живот у
кући.

Лаби
Штене мешанца пронађено је пре две
недеље у Маргити. Старатељи који су
га пронашли и спасли га од смрзавања,
неће моћи да га задрже још дуго, па се
тражи неко ко може да му обезбеди
храну, смештај и мало љубави и пажње.

Овај малишан у себи има и крви ла-
брадора, а стар је нешто мање од чети-
ри месеца и веома је послушан за ова-
ко младог пса.

ААККЦЦИИЈЈАА  „„ППААННЧЧЕЕВВЦЦАА””  ИИ  УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊАА  „„ЉЉУУББИИММЦЦИИ””

Након усвајања могуће је обавити бесплатну 
стерилизацију удомљене животиње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

освојили Панчевци – Милан
Лалић и Љубиша Коларић;
међу произвођачима црвеног
пића богова издвојили су се
Доловац Бојан Гавриловић,
Ненад Косановић (Стара Па-
зова) и Ференц Пајор (Шуша-
ра); Ђурица Стојков је побе-
дио у категорији розеа, испред
поменутих Пајора и Лалића.
И, на крају, најквалитетније
десертно вино (од малине) до-
нела је једна дама – Ружица
Шмит из Војловице и тиме од-
бранила титулу; друга је била

јабучка винарија „Филипов-
ски”, а трећа поново припад-
ница лепшег пола – Биљана
Пејчић из Долова.

Дан пребогат садржајима
завршен је касно ноћу уз дру-
жење и музику.

Али ни то није све, будући
да ће завеса на овогодишње
„Дане вина” бити спуштена у
недељу, 14. фебруара, када ће
на програму бити дегустација
вина на пијачном тргу, обила-
зак винограда удружења и
свечана вечера.

мунг су употпуњавали тамбу-
раши.

Убрзо је манифестација и
званично отворена – речи до-
бродошлице изустили су пред-
ставник домаћина Ђурица
Стојков и чланица Градског
већа задужена за пољопривре-
ду, село и рурални развој Маја
Свирчевић Прекић, која је
присутне поздравила у име
Града Панчева, покровитеља
„Дана вина”. Атмосфера је
подгрејана до усијања када се
петнаестак „брзопотезних”
љубитеља добре капљице
огледало у испијању шприце-

У ОРГАНИЗАЦИЈИ МКУД-а „БОНАЗ ШАНДОР”

Машкаре у Иванову

Финалисти у брзом шприцерању

Бесплатне саднице за најбоље зналце
Ф
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од „сабласног” костура у лику
Александре Јошић. По „опа-
сности” нису заостајали ни
момци, па је, рецимо, Алек-
сандар Мађаров био страшни
Хулк, а Страхиња Стоиљковић
навијач „Партизана”.

Сви они су потом, заједно
са осталим пепељугама, ве-
штицама, гусарима и другим
маскираним малишанима,
добили слаткише и захвални-
це, након чега је уследила
журка уз крофне и чај.

Манифестацију је с десет
хиљада динара помогао Град
Панчево.

УУЖЖИИВВААННЦЦИИJJАА  ЗЗАА  ССВВАА  ЧЧУУЛЛАА

Према речима људи из удружења, вино је ове године одлич-

но (нарочито бело) захваљујући сунчаним данима и шећеру у

грожђу, па је „Свети Трифун” произвео хиљаду литара.

Један од најживописнијих штандова имао је Лазар Пејчић.

На њему је, поред купиновог вина, розеа, медоваче и вишњева-

че, била изложена и пеглана кобасица, нека врста пиротског

афродизијака, направљена од говеђег, козјег и магарећег меса.

Ненад Филиповски, председник јабучког „Грозда”, био

је посебно поносан на бермет с којим је освојио златну ме-

даљу на међународном сајму у Темерину. Његов суграђа-

нин Бојан Илијевски нудио је одличну ракију од крушке и

виноградарске брескве, видно расположени овчари шарен

астал „шпеција”, попут младог и преврелог сира, а Долов-

ке, наравно, штрудле од мака, вишања, ораха...



Карате репрезентација Ср-
бије учествовала је на Европ-
ском шампионату за кадете,
јуниоре и млађе сениоре, ко-
је је одржано од 5. до 7. фе-
бруара у кипарском граду
Лимасолу. С пет освојених
медаља (златна, две сребрне
и две бронзане) млади ре-
презентативци наше земље
доказали су да им је место у
самом врху европског кара-
теа. Да су имали и мало ви-

ше спортске среће, број тро-
феја би био већи, с обзиром
на то да су неки такмичари
поражени у одлучујућим ме-
чевима за одличја.

Карате клуб Динамо је и
овог пута имао свог пред-
ставника на шампионату
Старог континента, и то де-
битанта на тако великом
такмичењу, па је само недо-
статак интернационалног
искуства био пресудан раз-
лог што је остао без вишег

пласмана. Урош Петровач-
ки, кадетски првак Србије и
трећи на Балканском пр-
венству у категорији до 57
кг, после два циклуса при-
према (у Врднику и на Та-
ри) наступио је потпуно
спреман за шампионат. Он
се у првом колу састао с ри-
валом из Мађарске, кога је
недавно победио на Балкан-
ском шампионату. Без ика-
кве почетничке треме, Урош
је фуриозно кренуо и повео
са 2:0, али је, нажалост, са-
мо због неискуства дозволио
да у последњим тренуцима
меча буде поражен, па је та-
ко пропустио и шансу да се
бори у реперсажу. Ту прили-
ку је искористио његов про-
тивник и освојио је бронзану
медаљу, јер га је у реперсаж
„повукао” борац из Турске,
од кога је изгубио у следе-
ћем колу.

Предраг Стојадинов, шеф
стручног штаба Карате клу-
ба Динамо, истакао је да је
млади Урош имао велику
жељу и да је био веома моти-
висан и борбен, иако му је
ово био први наступ на тако
великом такмичењу. Урош
се лавовски борио и потвр-
дио да је талентован млади
такмичар од кога у будућно-
сти треба очекивати праве
резултате.

Већ крајем фебруара се-
ниорски репрезентативци
Србије Слободан Битевић и
Никола Јовановић, чланови
КК-а Динамо, надметаће се
на Балканском првенству у
Турској.
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Финални турнир Купа Србије
у гађању из ваздушног спорт-
ског оружја по А-програму
одржан је прошлог викенда у
Новом Саду. У жестокој кон-
куренцији најбољих такми-
чара које наша земља има,
екипа сениора СД-а „Панчево
1813” поново је освојила дру-
го место, иза Крагујевца, чи-

ји тим се састоји од три ре-
презентативца Србије и који
из буџета Града Крагујевца
добија 6,5 милиона динара.
За разлику од њих, панчевач-
ки стрелци сами плаћају сво-
је тренинге и одлазак на так-
мичења.

Наш суграђанин Дејан
Пешић, такође репрезента-
тивац, остварио је свој лич-
ни рекорд од 626,2 круга у

гађању из ваздушне пушке и
био је на трећем месту после
основног меча, али је у фи-
налу од осам најбољих сени-
ора завршио на петом месту.
Ипак, дао је велики допри-
нос екипи, па је с Габрије-
лом Даутовићем (615,2 кру-
га) и Вукашином Јосипови-
ћем (602,4) поново, као и

прошле године,
освојио сребрни
пехар.

Екипа сениорки
СД-а „Панчево
1813” заузела је
пето место у вео-
ма јакој конку-
ренцији. Јединој
сениорки у екипи,
Тијани Коларик,
која је упуцала
409,5 кругова,
овог пута су по-
могле млађа јуни-

орка Исидора Стојановић са
407,3 круга и пионирка-
-кадеткиња Марија Алексић
са 402,1 кругом, па тренер
Дејан Пешић може бити за-
довољан резултатима под-
млађене екипе.

Пред панчевачким стрел-
цима су нови изазови, јер
ускоро следе првенства Вој-
водине и Србије по А, Б и Ц
програму.

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНA” ВИЦЕШАМПИОН

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” НА „КОТИ 6”
Зрењанинке однеле
бодове са Стрелишта

Борац пао 
у Суботици

Један од дербија четрнаестог
кола Суперлиге за одбојкаши-
це одигран је прошлог викенда
у нашем граду. У Хали спорто-
ва на Стрелишту снаге су од-
мерили Динамо и МД Зрења-
нин, тимови из средине табе-
ле, а бодови су били потребни
и једној и другој екипи како би
се евентуално прикључиле вр-
ху. Око 300 љубитеља игре
преко мреже уживало  је у за-
нимљивој одбојкашкој пред-
стави, у којој су више жеље за
победом показале гошће: Ди-
намо–Зрењанин 1:3, по сето-
вима 22:25, 25:23, 17:25 и
14:25.

Био је то дуел релативно
изједначених тимова, који је
обиловао преокретима, па да
је резултат био и другачији,
не би било незаслужено. Пан-
чевачке „лавице” су прилично
„млако” ушле у меч. Дозволи-
ле су гошћама на самом по-
четку да остваре озбиљну
предност, па је тренер Алек-
сандар Владисављев морао да
реагује тајм-аутом већ при ре-
зултату 4:8. Али није вредело.
Низали су се поени у корист
Зрењанинки, а Динамо је то-
нуо све више: 6:13, 10:17... А
онда је одједном ситуација на
терену почела да се мења. Ка-
питен Динама Јелена Лазић
почела је да игра „симултанку”
с ривалкама. Летела је по тере-
ну, блокирала, ас-сервисима је
потпуно пореметила ритам
екипе из Зрењанина... Поен
по поен и велика предност го-
шћи почела је да се топи. У
тим тренуцима је солидну
партију пружала и Тијана
Стојковић, кадетска репрезен-
тативка наше земље у дресу
Динама, и „лавице” су успеле
да изједначе, па и да поведу са
21:19. Ипак, уз само две рас-
положене играчице у редови-
ма панчевачког тима било је
тешко добити сјајан тим из
Зрењанина. Гошће су узврати-
ле серијом од 5:0, поново пре-
окренуле ток утакмице и на
крају заслужено дошле до по-
четног вођства.

Жестока борба одвијала се
и у наставку сусрета. Гошће
су почеле још силовитије, по-
веле су са 12:3, па се тада чи-
нило да ће се, без велике бор-
бе, прошетати Стрелиштем.
На срећу бројних гледалаца
који су могли да уживају у
игри, тако нису мислиле и од-
бојкашице Динама. Разигра-
ла се Александра Петровић,
добру ролу имала је и Миља-
на Трајковић, али је и даље
све конце игре у својим рука-
ма држала Јелена Лазић. У
сјајном финишу „лавице” су
најпре „поравнале” резултат
на 18:18, а потом су сигурном
игром сет привеле крају и из-
једначиле на 1:1.

Панчевке су врло добро за-
почеле трећи сет. Водиле су
са 6:2 и 8:5, а онда су одјед-
ном стале. Утакмица је тада
била и одлучена. Тачније, го-
шће су преузеле иницијативу,
пронашле најслабију карику у
домаћем тиму, што је у овом
мечу била либеро Сања Ђур-
ђевић, па су потпуно пореме-
тиле игру Динама и без неке
игре освајале лаке поене. 

– Играли смо колико нам
је противник дозволио – на
махове. Правили смо велики
број грешака на пријему, у
нападу, на сервису, у дистри-
буцији лопти... После толико
грешака не може се ни оче-
кивати бољи резултат. Мора-
ћемо да урадимо подробнију
анализу. Имали смо и пех да

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

ЗАПАЖЕН ДЕБИ 
УРОША ПЕТРОВАЧКОГ

Ватерполо клуб Младост из
нашег града не престаје да
одушевљава поклонике овог
спорта. Из године у годину та-
лентовани дечаци нижу успе-
хе на свим такмичењима на
којима учествују. Добар рад
увек доноси и резултат, па је
тако и овог пута.

Дечаци од тринаест година,
које предводи тренер Слобо-
дан Станчул, прошлог викен-
да су постигли још један запа-
жен резултат – освојили су
Куп Војводине. 

Они су на путу до трофеја нај-
пре у групи савладали Проле-
тер, Кикинду, Сенту и Бечеј, по-
том су у финалу надиграли и
новосадску Војводину, да би у

борби за победнички пехар над-
висили и Спартак из Суботице. 

– С постигнутим резултатом
смо се директно пласирали у
полуфинале Купа Србије. Ова
генерација дечака је прошле
године освојила државно пр-
венство, па не треба сумњати
да ће се овог пута окитити не-
ким одличјем. Сада смо играли
без Марка Овуке, који је био на
окупљању репрезентације, и то
са две године старијим дечаци-
ма. Огроман потенцијал ове ге-
нерације ће се тек видети, али
веома је битно да момци оста-
ну на окупу до сениорске кате-
горије, а клуб улаже много
енергије да би остварио тај циљ
– рекао је Слободан Станчул. Велики успех су постигли:

Страхиња Велковски, Никола
Ивковић, Огњен Пантовић, Не-
мања Милић, Немања Илић,
Владан Крнета, Лука Прпић,
Драган Рашковић, Огњен То-
писировић, Емануел Ђуров,
Матеја Марјановић, Лука Ца-
ревић, Марко Јовановић, Ђор-
ђе Ивков, Раде Митровић и
Урош Радмановац.

Сјајне резултате су остварили
и млађи ватерполисти Младо-
сти на Купу Војводине. Дечаци
које предводи тренер Стефан
Трипуновић били су најбољи у
својој групи, да би потом у по-

луфиналу савладали Спартак
из Суботице са 12:4. У борби за
најсјајније одличје мали Пан-
чевци су изгубили од Војводине
1 са 14:4, али су се пласирали
на Куп Србије.

Одличан резултат су оства-
рили: Лука Жунић, Марко По-
пов, Алекса Попов, Михајло
Кошутић, Сергеј Достанић,
Никола Достанић, Матеја
Кормањош, Вања Инић, Јован
Трајковић, Ђура Фара, Виктор
Кормањош, Александар Дај-
лић, Филип Смиљанић, Мате-
ја Остојић, Саша Шишков и
Виктор Ковач.

НОВИ УСПЕХ ВАТЕРПОЛИСТА МЛАДОСТИ

ПАНЧЕВАЧКИ КЛИНЦИ НАЈБОЉИ У ВОЈВОДИНИ

3:0, по сетовима: 25:21, 25:23
и 25:17.

То је био дерби кола, јер су
се састали трећепласирани и
четвртопласирани тим, а обе
екипе имају жељу да се домог-
ну макар другог места, које во-
ди у бараж-доигравање за ели-
ту. У овом тренутку Спартак се
показао као бољи ривал, па је
заслужено освојио сва три бо-
да и претекао Старчевце на
првенственој лествици.

Борац је какав-такав отпор
успео да пружи само у прва
два сета, а највише неизвесно-
сти виђено је у другом делу су-
срета. После тога дилеме око
победника више није било.

Старчевци сада имају скор
од десет победа и четири пора-
за, па са 29 бодова заузимају
четврто место на табели. При-
лику за поправни имаће иду-
ћег викенда, када ће угостити
екипу ВА-014 из Ваљева.

наша најбоља поентерка Ни-
на Коцић недељу дана није
тренирала, па је играла по-
вређена и покушала да коли-
ко-толико помогне екипи.
Зрењанин је играо одлично и
заслужено победио – рекао
је Александар Владиса-
вљев, тренер панчевачких
„лавица”.

После ове рунде шампио-
ната Динамо се налази на ше-
стом месту на првенственој
табели, а следећег викенда ће
поново играти пред својим
навијачима, јер у Панчево до-
лази београдска Визура.

Одбојкаши старчевачког
Борца су прекинули сјајан низ
победа, па су умногоме ума-
њили шансу да се пласирају
међу прве две екипе и тако
укључе у борбу за Суперлигу.
Они су у четрнаестом колу го-
стовали у Суботици, где су од
домаћег Спартака изгубили с

ТТААББЕЕЛЛАА  ППРРВВЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ

1. ЈЕДИНСТВО (СП) 14 13 1 41:11 39 30

2. М. РАДНИК 14 11 3 36:13 34 27

3. СПАРТАК 14 10 4 34:14 31 24

4. БОРАЦ 14 10 4 34:19 29 24

5. К. МИТРОВИЦА 14 10 4 34:20 28 23

6. СМЕДЕРЕВО 14 9 5 31:22 28 21

7. ЖЕЛЕЗНИЧАР 14 8 6 27:27 21 21

8. ВА-014 14 6 8 25:26 19 20

9. ЈАГОДИНА 14 3 11 14:35 10 19

10. БАВАНИШТЕ 14 2 12 14:38 8 18

11. Н. САД 14 2 12 11:40 4 18

12. МЕТАЛАЦ 14 0 14 6:42 1 15
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СПОРТ 31

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ВИЗУРА

субота, 16 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – ВА 014

недеља, 18 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–КОНСТАНТИН

субота, 19 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ВРБАС

недеља, 20.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО

среда, 17. фебруар

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ЗРЕЊАНИН 1:3

ПРВА ЛИГА

Суботица: СПАРТАК–БОРАЦ 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ 72:65

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС 73:57

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ 94:70 
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Myllyniemi

ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дд1)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ

У БАДМИНТОНУ

У сали Техничке школе у Желе-
знику у суботу, 6. фебруара, одр-
жан је једнодневни тренинг-
-камп бадминтон репрезента-
ција Србије.

Најмлађи на окупљању
свих репрезентативних селек-
ција наше земље били су и
чланови Бадминтон клуба
Динамо: деветогодишњи Ми-
хајло Виг и Вања Бокан.

Тренинге и тестирања во-
дио је тренер репрезентатив-
них селекција Србије Милан
Барбир, а Горан Јелесијевић,
тренер Динама, помагао му је
у раду.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

могао. Момци Бојана Јовичи-
ћа су играли врло добро у пр-
вом полувремену, успевали су
да одржавају благу резултат-
ску предност, а у истом ритму
су наставили и после одмора.
Трећа четвртина је протекла у
изједначеној игри, а победник
је одлучен у последњој деони-
ци, у последњих пет минута,
када је дошло до пада концен-
трације панчевачких кошар-
каша, што су домаћини умели
да искористе.

И овог пута је најбољи
играч у редовима Тамиша био
Душан Милошевић, који је
постигао осамнаест поена.
Александар Илкић и Немања
Манојловић су по девет пута
били прецизни, док су Радо-
слав Пековић и Душан Хукић
убацили по осам кошева. У
листу стрелаца су се уписали
и Миљан Марковић (пет пое-
на), Никола Вујовић (пет) и
Филип Думић (три). 

Иако је поражен, Тамиш
није разочарао. Бојан Јовичић
ће свакако имати шта да заме-
ри и каже својим играчима,
али ако се извуку поуке и из
овог дуела, онда губитак бодо-
ва у Чачку и не мора да боли
превише. Наш тим је сада на
шестом месту на табели, а већ
предстојећег викенда ће бити
на новом, великом искушењу.
У Халу спортова на Стрели-
шту долази нишки Констан-
тин, трећепласирана екипа на
табели. Настављена је трка
за бодове и у Првој српској
лиги. Панчевачки Крис-крос
је на програму имао веома не-
угодно гостовање у Бачкој То-
поли и мегдан с фаворизова-
ном екипом домаћина, која
заузима друго место на првен-
ственој табели. Изненађење је
изостало: Топола – Крис крос
73:57.

– Домаћин је потврдио свој
квалитет. То је било једно од

Солидан отпор
фавориту

Следи још један 
тежак испит

Утакмицама деветнаестог кола
прошлог викенда је наставље-
на првенствена трка за бодове
у Кошаркашкој лиги Србије.
После три узастопне победе
панчевачки Тамиш је на про-
граму имао неугодно и тешко
гостовање у граду кошарке –
Чачку. Иако су позитивна ат-
мосфера и оптимизам у еки-
пи одавно заштитни знак ти-
ма из нашега града, Панчевци
су на тај пут отишли знатно
ослабљени и борили су се ла-
вовски, али у мечу против фа-
воризованог домаћина можда
и нису могли више: Борац-
–Тамиш 72:65, по четвртина-
ма: 16:18, 17:17, 20:15 и
19:15.

Момци које предводи Бојан
Јовичић су достојно парирали
Чачанима; три четвртине су
били равноправан такмац, али
су искуство и квалитет ипак
били на страни домаћег тима.
Борац је и пре почетка дуела
важио за апсолутног фаворита,
а био би то и да је Тамиш играо
у комплетном саставу. Без
Ивана Смиљанића, можда нај-
бољег појединца панчевачког
тима у досадашњем шампио-
нату, као и Николе Симића, ва-
жног „шрафа” у свим замисли-
ма тренера Јовичића, клуб из
нашег града можда и није мо-
гао остварити више од часног
пораза.

Ослабљен је био и Борац,
јер није наступио Алекса
Аврамовић, по оцени кошар-
кашких стручњака можда нај-
бољи играч у првенству. Упра-
во због тога Тамиш је добио
какву-такву прилику да се
надиграва с фаворитом. И
(ис)користио ју је, колико је

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ СТАО У ЧАЧКУ

најтежих гостовања, у које смо
ушли прилично ослабљени.
Поред тога, много смо греши-
ли, нарочито у сегменту од-
бране, а када је тако, немамо
никакву шансу у овако јаким
мечевима. Моји момци су по-
казали жељу и борбеност, али

не и прави квалитет. Искрено
верујем да ћемо кроз добре
тренинге и побољшање кон-
центрације успети да оствари-
мо жељени резултат – рекао је
Вук Станимировић, тренер
кошаркаша Крис-кроса.

Кошаркаше Динама у Дру-
гој српској лиги нема ко да за-
устави. Момци које предводи
тренер Ненад Раковац су про-
шлог викенда у Хали спорто-
ва на Стрелишту, у десетом
колу, остварили десету побе-
ду. Овог пута оружје је морала
да положи екипа из Нових Ба-
новаца: Динамо–Омладинац
94:70, по четвртинама: 27:17,
20:16, 29:16 и 18:21. 

– Оно што је најважније, је-
сте податак да смо освојили
два нова бода. Дуже време нас
прате повреде, а овог пута смо
наступили без четири важна
играча, што се посебно виде-
ло у скоку у одбрани. Ипак,
млади су искористили своју
шансу, па са оптимизмом
очекујемо наредна искушења
– истакао је Ненад Раковац,
тренер Динама.

Најефикаснији у домаћем
саставу били су Радовић и
Мујковић, који су постигли по
22 поена, а одлични су били и
Петровић (21) и Штимац (16
поена).

Нема мировања у најуспе-
шнијем спортском колективу
у нашем граду. Још од 4. јану-
ара рукометаши Динама вред-
но тренирају како би што
спремније дочекали пролећни
део шампионата у Супер Б ли-
ги и на крају првенствене трке
остварили зацртани циљ и
пласирали се у српску руко-
метну елиту.

Панчевачки „жуто-црни” су
први део првенства окончали
на првом месту, са осамнаест
бодова. Имају скор од девет
утакмица и само два пораза, а
оно што љубитеље игре с ле-
пљивом лоптом у нашем граду
посебно може да радује, јесте и
податак да су Бане Радановић
и његови саиграчи били наје-
фикаснији тим у шампионату,
а притом су примили најмање
голова.

– Цео ток припрема спрове-
шћемо у нашем граду, јер има-
мо све услове за добар рад. До
сада смо одиграли и шест кон-
тролних утакмица, све против
тимова из елите, и остварили
смо половичан учинак. Изгу-
били смо од Војводине, Парти-
зана и Рудара у Костолцу, а са-
владали смо Црвену звезду и
два пута Пролетер из Зрењани-
на. Задовољан сам тиме како
теку припреме. Момци су изу-
зетно посвећени и предани
тренинзима, јер знају да само
жесток рад доноси успех – ре-
као је Иван Петковић, први
тренер рукометаша Динама.

Током зимске паузе дошло
је до малих промена у играч-

ком кадру. Спасић и Јаневски
су постали чланови Пролетера
из Банатског Карловца, али је
у Динамо стигло једно значај-
но појачање – искусни пивот
из Ваљева Иван Радојичић.
Већ на припремним утакми-
цама се види да ћа панчевач-
ки тим с њим бити још ефика-
снији.

– Имали смо жељу да дове-
демо и једног десног бека, али
на тржишту нема играча који
би нама одговарао. Нема везе,
од почетка сам веровао у
момке које предводим, а тако
је и сада. Резултати из првог
дела сезоне нас неће уљуљка-
ти, напротив. Појачали смо
рад, а то што практично ни-

смо ни имали паузу, само по-
тврђује колико озбиљно схва-
тамо обавезе у другом делу.
Биће тешко, јер су се и други
тимови појачали, а не треба
заборавити да четири екипе
испадају. Како сада ствари
стоје, то су све клубови с тра-
дицијом, па ће бити веома не-
угодно када се буде гостовало
на тим врућим теренима, али
ми гледамо своја посла и же-
лимо да остваримо свој сан.
Колико сви у Динаму желе
пласман у елиту, најбоље по-
казује и капитен Бранко Рада-
новић. Тренира као у најбо-
љим данима, у одличној је
форми и прави је пример
млађим саиграчима. Бодри
их, једноставно их носи ка
успеху. Само да нас заобиђу
повреде... – додао је шеф „жу-
то-црних” рукометаша, коме
у раду помажу Горан Белић и
тренери задужени за конди-
цију играча Брана Јованов и
Филип Влајић.

До почетка пролећног дела
првенства у Супер Б лиги Ди-
намо ће одиграти још три кон-
тролне утакмице. Одмериће
снаге с Пролетером из Банат-
ског Карловца и Обилићем, а
„генералка” ће бити у Панче-
ву, 2. марта, против новосад-
ске Војводине. Трка за бодове
стартује 5. фебруара, када ће у
Панчеву гостовати Металац
из Ваљева.

РУКОМЕТАШИ ДИНАМА СЕ ПРИПРЕМАЈУ ЗА ПРОЛЕЋНИ ДЕО СЕЗОНЕ

ПЕТКОВ ДРИЛ ЗА ЕЛИТУ

ТТААББЕЕЛЛАА  ККООШШААРРККААШШККЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ

1. ФМП 19 17 2 1578:1242 36

2. БОРАЦ 19 15 4 1590:1399 34

3. КОНСТАНТИН 19 14 5 1569:1497 33

4. МЛАДОСТ 19 10 9 1467:1419 29

5. СМЕДЕРЕВО 19 10 9 1457:1428 29

6. ТАМИШ 19 9 10 1374:1327 28

7. НАПРЕДАК 19 9 10 1337:1371 28

8. БЕОВУК 19 9 10 1470:1517 28

9. СПАРТАК 19 8 11 1418:1468 27

10. СЛОГА 19 8 11 1289:1390 27

11. ВОЈВОДИНА 19 8 11 1399:1552 27

12. ВРШАЦ 19 7 12 1493:1487 26

13. ОКК БЕОГРАД 19 6 13 1492:1522 25

14. ЈАГОДИНА 19 3 16 1372:1686 22

Стране припремио

Александар
Живковић

Победник је одлучен у последњих пет минута
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Оља Арам ба шић,
сту дент ки ња:

– За ви кенд 
пла ни рам да одем 
на је дан му зич ки 
кон церт. 
Сло бод но вре ме 
ћу ис ко ри сти ти 
и за уче ње, тре ни ра ње
и од ма ра ње.

Ни ко ла Пе тро вић,
сред њо шко лац:

– Пла ни рам да с
дру штвом иза ђем у
Пив ни цу или на „Цр ни
леп тир” и да се до бро
про ве дем. Ићи ћу и на
тре нинг, а оста так 
сло бод ног вре ме на
про ве шћу с де вој ком.

Ане сти Па па до пу лос,
сред њо шко лац:

– Нај ве ро ват ни је ћу 
с дру га ри ма про ше та ти
по гра ду и пар ку. 
Та ко ђе, пла ни рам 
да одем на тре нинг, 
а оста так сло бод ног
вре ме на ћу про ве сти
од ма ра ју ћи се.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µД. Исаков ?Д. Младеновић

Високи прозори

Ме сто ре чи, ми сли на ви со ке

Про зо ре, ста кло им сун це удва ја;

Иза, зрак ду бок, плав, по ка за ти оку

Не ма шта, ниг де је, и без кра ја.                          Фи лип Лар кин

Прозори

Там ним со ба ма овим, где да не

про во дим муч не, ко ра чам око ло

тра же ћи про зо ре. – Ка да про зор

бу де на ђен то уте ха би ће. –

Ал’ про зо ра ов де не ма или их ја

не мо гу про на ћи. Но бо ље је та ко.

Мо жда би све тлост но ва ти ра ни ја би ла.

Ко зна ка кве но ве по ка за ће ства ри.             Кон стан тин Ка ва фи

Са осветљеним прозорима вагона

Про ла зе во зо ви са осве тље ним про зо ри ма ва го на

Иза ко јих ни ко га не ма,

Про ла зе по ред ку ћа са осве тље ним про зо ри ма

У ко ји ма ни ко га не ма,

Ју ре кроз по ља оба сја на ме се чи ном

На ко ји ма ни ко га не ма,

Тут ње кроз осве тље не ста ни це

На ко ји ма ни ко га не ма,

И од ла зе да ле ко, да ле ко,

Где ни ко га не ма, где ни ко га не ма.                       Јо ван Хри стић

Лов ци из До ло ва не дав но
су ор га ни зо ва ли хај ку на
ли си це, чи ме је за по че то
ре ша ва ње про бле ма ко ји у
по след ње вре ме ти шти ме -
шта не тог се ла.

По след њих не ко ли ко го ди -
на по ја ва ди вљих жи во ти ња
чу ве них по лу кав ству у до ло -
вач ком ата ру све је из ра же -
ни ја. Не во ље су кул ми ни ра ле
њи хо вим ула ском у са мо се -
ло, на ро чи то ка да су не ке по -
че ле да се на ста њу ју у на пу -
ште ним ку ћа ма. Ота да су
ште те уче ста ли је; стра да ле
су, пре све га, сит ни је до ма ће
жи во ти ње, а ве ро ват но ћа не -
при јат ног су сре та ли си ца с
љу ди ма и, још  го ре, с де цом,
мно го је из ве сни ја.

Због то га се Ме сна за јед ни -
ца у не ко ли ко на вра та обра -

ћа ла над ле жним слу жба ма,
ко је су се углав ном по зи ва ле
на то да је деј ство ло ва ца у
на се ље ном ме сту за бра ње но.

Не дав но су, ипак, та ин -
сти ту ци ја и ЈКП „До ло ви”,
у са рад њи са шум ским ин -
спек то ром, до шли до до го -
во ра да се кре не у хај ку на
ли си це ван на се ље ног ме -
ста, с на зна ком да ће, уко -
ли ко бу де би ло по тре бе за
ре а го ва њем и у са мом ме -
сту, би ти укљу че на и по ли -

ци ја. С тим у ве зи, лов ци из
до ло вач ке сек ци је су у по -
моћ по зва ли сво је при ја те -
ље из окол них ло вач ких
дру шта ва, као и из Ин ђи је
и Са мо ша.

Ак ци ја је за по че та у ра ним
ју тар њим са ти ма у не де љу, 7.
фе бру а ра, пла ни ра њем на
рад ном до руч ку у До му кул -
ту ре. Убр зо је че тр де се так ло -
ва ца кре ну ло на те рен ко ји се
про те зао на по те зу од Ста рог
Та ми ша до „Драк ша но ве мо -

ра ве”. Ло ги стич ку по др шку
су им пру жа ла че ти ри брак
ја за ви ча ра До лов ца Сте ве
Мар ко ви ћа. На кон ви ше ча -
сов не хај ке ли кви ди ра но је
шест ли си ца, а је дан ша кал је
ра њен.

Сто јан Ив ков, пред сед -
ник ло кал не ло вач ке сек ци -
је, на ја вио је да ће ак ци ја
уско ро би ти по но вље на, бу -
ду ћи да је об у хва ће но све га
два де се так про це на та те ри -
то ри је. Н. Р.

ХАЈ КА НА ЗВЕ Р КЕ У ДО ЛО ВАЧ КОМ АТА РУ

ДО ЛИ ЈА ЛЕ ЛИ ЈЕ

Бо ље су тра за две по ро ди це

Укљу чи ла се и јав на пред у зе ћа

По ред број них спорт ских до га ђа ја ко -
ји ре дов но при вла че на хи ља де гле да -
ла ца, Удру же ње спор ти ста и љу би те ља
спо р та „Срп ска Спа р та” је за де вет го -
ди на свог по сто ја ња ор га ни зо ва ло и
мно го ху ма ни тар них ак ци ја. Ис ку ство
го во ри да су че сто чла но ви „Срп ске
Спа р те” пре свих би ли та мо где је нај -
по треб ни је и вра ћа ли на ду до но се ћи
кон крет на ре ше ња про бле ма уме сто
пра зних при ча.

Та ко је би ло и про те клог по не дељ ка,
8. фе бру а ра, ка да су пан че вач ки
„спар тан ци” у дру штву гра до на чел ни -
ка и ру ко во ди ла ца не ко ли ко јав них
ко му нал них пред у зе ћа по ку ца ли на
вра та две ју со ци јал но угро же них по -
ро ди ца и од не ли им па ке те са оде ћом,
обу ћом, ле ко ви ма, хра ном, али и нов -
ча ну по моћ.

Си ла ко ја ре ша ва ствар
Ра дост, не ве ри ца и но ва на да – то је
оно што се мо гло ви де ти у очи ма и на
ли ци ма Алек сан дре Је шић, са мо хра не
мај ке осмо ро де це са Стре ли шта, и
Ми ле те Шљи ви ћа (79), ста нов ни ка на -
се ља То по ла, ко ји од сво је ма ле пен зи -
је не гу је бо ле сну су пру гу и по ма же
ћер ки и зе ту с тро је де це.

Алек сан дра Је шић је сла ла мол бе за
по моћ на адре се мно гих ху ма ни тар -
них ор га ни за ци ја, али је на и шла на
пот пу ну ти ши ну. Јед но од осмо ро ње -
не де це има ау ти зам, а у ста ну у ко ме
та де ве то чла на по ро ди ца жи ви већ се -
дам ме се ци је ис кљу че на стру ја због
не пла ће них ра чу на. Алек сан дра је већ

би ла на иви ци оча ја, ка да су у њен дом
сти гли пред став ни ци „Срп ске Спа р те”
и град ских пред у зе ћа и гра до на чел -
ник Са ша Па влов. Де ца су до би ла но -
ве зим ске јак не, па ти ке и дру ге одев не
пред ме те, ран че ве за шко лу, а у па ке -
ти ма је би ло и на мир ни ца и дру гих
по треп шти на. Је ши ћи ни су мо гли да
по ве ру ју ка да су им по се ти о ци са оп -
шти ли и да ће им по мо ћи да пла те део
ду га за стру ју, али и да је већ до го во -
ре но да оста так ду га мо гу из ми ри ти
на ра те. Њи хо ви нај ве ћи про бле ми не -
ста ли су, као ма ги јом, за ма ње од по ла
са та. Ду же би тра јао не чи ји по ли тич ки
го вор пре пун ла жних обе ћа ња...

Јед на реч: не се бич ност
Слич не ра до сне сли ке истог да на сме -
њи ва ле су се и у до му Ми ле те Шљи ви -
ћа. И ту су се ма ли ша ни нај ви ше

об ра до ва ли да ро ви ма, док је ста ри је
оду ше ви ла вест да ће им „Срп ска
Спа р та” пла ти ти део ду га за во ду.

Ми ли ца Јо ва но вић, ди рек тор ка
ЈКП-а „Хи ги је на”, и Дра ган Ка ту ца,
пр ви чо век ЈКП-а „Зе ле ни ло”, обе ћа -
ли су обе ма по ро ди ца ма и да ће им
окре чи ти ста но ве.

– На ше удру же ње је не дав но, за -
хва љу ју ћи ве ли кој по мо ћи го спо ди на
Бран ка Ма ло ви ћа, до би ло од ре ђе на
нов ча на сред ства као до на ци ју. „Срп -
ска Спа р та” оку пља спор ти сте и љу -
би те ље спо р та, а они су од у век
по зна ти и по ху ма ни тар ном ра ду, па
смо сто га ре ши ли да ова сред ства ис -
ко ри сти мо ка ко би смо на ста ви ли да
по ма же мо со ци јал но угро же ним по -
ро ди ца ма. Не по сто ји леп ши и емо -
тив ни ји тре ну так не го кад ус пе те да
из ма ми те осмех си ро ма шни ма и бо -
ле сни ма и да те им на ду у бо ље су тра
– ре као је Зо ран Ра ја чић, пред сед ник
„Срп ске Спа р те”.

Он је за хва лио и гра до на чел ни ку,
као и пред став ни ци ма пан че вач ких
пред у зе ћа „Зе ле ни ло” и „Хи ги је на”
и До ма здра вља на то ме што су се
ода зва ли и по мо гли ак ци ју. Гра до на -
чел ник Са ша Па влов по звао је и дру -
ге не вла ди не ор га ни за ци је на ову
вр сту ак ти ви зма, бу ду ћи да, на жа -
лост, у гра ду има још по ро ди ца и по -
је ди на ца ко ји ма је нео п ход на ова ква
по моћ. Д. Ко жан

„СРП СКА СПА Р ТА” ЈОШ ЈЕД НОМ ПО КА ЗА ЛА ХУ МА НОСТ

ДО ЂОХ, ВИ ДЕХ, ПО МО ГОХ

ЗА КА ЗАН „КОМ БАТ ЧЕ ЛЕНЏ 10”

Спек такл ко ји љу би те љи ме шо ви тих бо ри лач ких спор то ва ни ка ко не ће про -

пу сти ти – „Ком бат че ленџ 10” би ће одр жан 28. фе бру а ра у пан че вач кој Ха -

ли спор то ва.

То ће ујед но би ти и но ва ху ма ни тар на ак ци ја у ор га ни за ци ји „Срп ске Спа -

р те” бу ду ћи да ће сав при ход од ула зни ца би ти упу ћен за по моћ Дра га ну

Ви то ро ви ћу. Реч је о мла дом спор ти сти из Вр шца ко ји је на кон те шке са о -

бра ћај не не сре ће 1999. го ди не остао па ра ли зо ван, али је упр кос то ме осно -

вао удру же ње па ра пле ги ча ра и ква дри пле ги ча ра „Па ра квад ВШ” и по све тио

се по ма га њу дру ги ма.

Гра ну ло зим ско сун це – ка кве ли сим бо ли ке!


