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спек тор Бан чов ре као је за „Пан че -
вац” да је по до би ја њу ин фор ма ци је
и из ла ску на те рен усле ди ла игра
мач ке и ми ша. На и ме, по је ди ни
здрав стве ни рад ни ци тра жи ли су
кон крет не до ка зе за то да је опа сан
не тре ти ра ни от пад на стао у њи хо вим
објек ти ма. Он је ис та као да је нео -
спор на чи ње ни ца да се кон теј не ри
Бол ни це, До ма здра вља и За во да за
јав но здра вље у ко је се од ла же ко му -
нал ни от пад на ла зе у зо ни град ске

Бо це фи зи о ло шког 
рас тво ра, цев чи це, 
шпри це ви и игле, вре ћи це
с мо кра ћом, ка те те ри 
и га зе на то пље не кр вљу
за вр ши ли на град ској 
де по ни ји

Oз биљaн про пуст 
над ле жних у пан че вач ким
здрав стве ним цен три ма

По кра јин ска ин спек ци ја: 
има еле ме на та за 
по кре та ње кри вич не 
од го вор но сти

Ба ха тим од но сом пре ма ме ди цин -
ском от па ду по је ди ни нео д го вор ни
здрав стве ни рад ни ци не са мо да су
до ве ли у опа сност жи вот ну сре ди ну
у на шем гра ду не го су угро зи ли и
здра вље по моћ ног осо бља Оп ште
бол ни це Пан че во и за по сле них у
ЈКП-у „Хи ги је на”. Услед не а де кват -
ног упра вља ња ме ди цин ским от па -
дом у кру гу Бол ни це ве ћа ко ли чи на
не тре ти ра ног опа сног от па да за вр -
ши ла је на град ској де по ни ји.

Пре ма ре чи ма Ши мо на Бан чо ва,
по кра јин ског ин спек то ра за за шти ту
жи вот не сре ди не, реч је о ве о ма
озбиљ ном про пу сту над ле жних у
пан че вач ким здрав стве ним цен три -
ма и у чи та вом слу ча ју има еле ме на -
та за по кре та ње кри вич не од го вор -
ности. У ре ша ва ње овог про бле ма
укљу чи ла се и ло кал на са мо у пра ва,
под чи јим је окри љем не дав но одр -
жан са ста нак свих ак те ра на ко јем су
до не те кон крет не од лу ке.

Ин фек тив ни асор ти ман
Кре ни мо ре дом. Кра јем про шлог ме -
се ца рад ни ци ЈКП-а „Хи ги је на” су на

Оливерова месечина
ведрином обасјала град
» страна 32

ма. Ин спек ци ја је на те ра ла над ле -
жне здрав стве не рад ни ке да из вр ше
стро гу кон тро лу са др жа ја от па да ка -
ко опа сне ма те ри је не би по но во од -
ла зи ле на но ву де по ни ју. Ус по ста -
вљен је над зор и опет је утвр ђе но да
је до шло до ме ша ња са др жа ја и да
се и да ље не по шту је за кон ска про -
це ду ра ко ја ре гу ли ше то ко ве от па да.
Да ни ма су спре ма чи це, ко је ни су
об у че не за упра вља ње опа сним ма -
те ри ја ма, у ру ка ви ца ма пре би ра ле
по от па ду и одва ја ле игле, шпри це -
ве, кр ва ве за во је итд. од пра зник ча -
ша јо гур та, ке си ца чип са, оста та ка
бу ре ка и ки фли.

Та да се у при чу укљу чи ла град ска
власт и сре ди ном овог ме се ца одр -
жан је са ста нак ко јем је пред се да вао
Дра ган Гру ји чић, већ ник за ду жен за
ко му нал не по сло ве. Је дан од за кљу -
ча ка ску па био је да се сва ког да на
оба вља при мо пре да ја ко му нал ног
от па да из кру га Бол ни це и уко ли ко у
ње му бу де ме ди цин ског от па да, ко ји
је по свом ка рак те ру опа сан, рад ни -
ци „Хи ги је не” ни су ду жни да га пре -
у зму. До го во ре но је да се утвр де
крив ци за про пу сте и пре ду зму аде -
кват не ме ре ка ко би се у здрав стве -
ним уста но ва ма по но во ус по ста ви ло
при мар но раз вр ста ва ње ме ди цин -
ског и ко му нал ног от па да.

Ин спек циј ским над зо ром је утвр -
ђе но да је у Оп штој бол ни ци Пан че -
во до шло до про пу ста у спро во ђе њу
про це ду ре раз вр ста ва ња и пре ра де
раз ли чи тих вр ста от па да.

По ја ча не ме ре
Ова са зна ња за „Пан че вац” је по твр дио
у свом до пи су и ди рек тор Бол ни це др
Не бој ша Та сић. У ње му је ис та као да
су у Бол ни ци по ја ча не ме ре без бед -
но сти, те да је уве де но обе ле жа ва ње
ке са ва жним ин фор ма ци ја ма о по ре -
клу и то ку кре та ња от па да. 
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ву. Ова кво по на ша ње са мо је још ви -
ше по гор ша ло си ту а ци ју и про ду би -
ло јаз из ме ђу уста но ва здрав стве не
за шти те.

За бра на од ла га ња
По на ло гу ин спек ци је јед но вре ме је
би ло за бра ње но од ла га ње ко му нал -
ног и не тре ти ра ног от па да из бол -
нич ког кру га на град ску де по ни ју,
што је до дат но за ком пли ко ва ло си -
ту а ци ју јер се све ви ше ђу бре та на -
го ми ла ва ло у здрав стве ним цен три -
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но во о тво ре ној де по ни ји уо чи ли ве ли -
ку ко ли чи ну не тре ти ра ног ме ди цин -
ског от па да у цр ним пла стич ним вре -
ћа ма ко ји је до ве зен из кру га Бол ни -
це. Бо це фи зи о ло шког рас тво ра, цев -
чи це, шпри це ви, вре ћи це с мо кра -
ћом, ка те те ри, га зе на то пље не кр вљу
итд. са мо су део ин фек тив ног асор ти -
ма на ко ме ме сто ни је би ло на од ла га -
ли шту ко му нал ног от па да. „Хи ги је -
на” је од мах алар ми ра ла струч не слу -
жбе у на шем гра ду. По кра јин ски ин -

бол ни це, на ис тој адре си, али је на по -
ме нуо да су у от па ду с де по ни је на ђе -
ни кон крет ни до ка зи за то с ко јег је
оде ље ња Болнице он до спео.

Ствар је до дат но за ком пли ко ва ла и
чи ње ни ца да по је ди ни кон теј не ри
ни су би ли аде кват но обез бе ђе ни
(огра ђе ни и за кљу ча ни), што је омо -
гу ћи ло нео д го вор ним по је дин ци ма
да сво је про пу сте (тј. не раз вр стан
опа сан от пад са сво јих оде ље ња) сва -
ле на не ку дру гу здрав стве ну уста но -

На овој фотографији 

можете најпре 

уочити суморне

облаке, отпалу 

рекламу или 

олињале фасаде.

А могу вам прво 

у очи упасти 

сунцем окупан 

град, дрвеће које

само што није 

пропупило или 

пролеће које тек

што није стигло. 

Можда ћете 

запазити и 

нешто сасвим 

десето.

Ипак, знајте 

да је оно што 

сте на прву 

лопту приметили 

заправо одраз 

вас самих. 

Ако вам се 

слика не допада,

време је да 

промените – себе.

ПЕРСПЕКТИВА



не имо ви ну, као и да им од у зи ма ју
од пла та и пен зи ја. За соп стве ни рад
су са ми од ре ђи ва ли ве ли ке на кна де,
а жал бе под не те про тив њих не од -
ла жу из вр ше ње.

Из вр ши те љи ће уско ро има ти још
ве ћа овла шће ња, јер не ће мо ћи да
ин тер ве ни шу са мо кад је реч о по ро -
дич ним спо ро ви ма и вра ћа њу от пу -
ште них рад ни ка на по сао. Др жа ва
ће им омо гу ћи ти и да при нуд но на -
пла ћу ју ду го ве ко ји су на ста ли и пре
уво ђе ња њи хо ве про фе си је.

Ни ко ла Се ла ко вић, чел ник Ми -
ни стар ства прав де, на ја вио је по -
чет ком ове го ди не да ће се рад из -
вр ши те ља убу ду ће кон тро ли са ти
бо ље и ефи ка сни је и да ће се за то
по бри ну ти Ми ни стар ство прав де.
Ре као је и да ће би ти ка жњен сва -
ки из вр ши тељ ко ји не ра ди до бро
свој по сао. 

Ако се узме у об зир да су из вр ши -
те љи по че ли да ра де пре че ти ри го -
ди не, на ме ће се пи та ње за што кон -
тро ла др жа ве над њи хо вим ра дом
ра ни је ни је би ла бо ља.

М. Г.

Борба!
За спа ла је Зве зда на Ју ри ца. Да се не про бу ди. Оти шла је Зве ки ме ђу
зве зде...

Бор ба ко ју је про тив не из ле чи ве Ба те но ве бо ле сти во ди ла уз по моћ над -
људ ске, зве зда не љу ба ви и по др шке нај бли жих, по зна та је Пан чев ка ма и
Пан чев ци ма по што су је и мно ги од њих до на ци ја ма по ма га ли. Не и др жа ва.

Ко ли ко год то су ро во зву ча ло, кључ не ре чи у овој при чи је су не из ле чи -
ва бо лест; јер, ако се не ка кво оправ да ње за не де ла ње ин сти ту ци ја си сте ма
на ла зи у сми слу тих ре чи, шта ре ћи у ве зи с њи хо вом по мо ћи ка да су по -
сре ди де ца и из ле чи ве а те шке, рет ке бо ле сти.

Про ми сли мо пр во ма ло о то ме шта зна че ре чи бес по моћ ност и из да ја.
Има ју оне сво је спе ци фич но сти и ве ли ке раз ли ке, али за јед нич ко им је то да
те, у мо мен ту из не над не спо зна је њи хо ве оте ло тво ре не по ја ве, су шти на ко ју
са со бом но се та ко стра шно по го ди да ти се соп стве ни си стем вред но сти ус -
ко ви тла и ис тум ба, свет окре не на гла вач ке, а на че ла про ме не. Јед на ко те пе -
ку, јер се до тре нут ка њи хо вог све о бу хват ног на сту па ња осе ћаш пра вим, а он -
да, из не на да, кри вим. Иа ко ни си крив.

Ових да на им је за јед нич ко и јед но име и пре зи ме: Не над Па вло вић.
Ше сна е сто го ди шњи мо мак с Но вог Бе о гра да осећаo се бес по моћ но и из да -
но. Због то га је на „Ју тјуб” по ста вио ви део ко ји је пре ко дру штве них мре -
жа у вр ло крат ком ро ку ви де ло ми ли он љу ди. Об зна нио је да бо лу је од из -
у зет но рет ке бо ле сти кр ви и ело квент но об ја снио да „с рет ком бо ле шћу иде
и рет ко скуп лек ко ји рет ко ко мо же да при у шти”. Ка же да му ни је циљ да
отва ра ра чун за при ку пља ње па ра, нео п ход на му је при ступ ност ле ку до
кра ја жи во та. До да је да су „то ком про шле го ди не кон так ти ра ни сви над ле -
жни”, али да за ње го ву бор бу не ма нов ца.

Пи та др жав ни врх да ли је то исти на и хо ће ли ико пред у зе ти не што, јер
као др жа вља нин Ср би је, са здрав стве ним оси гу ра њем, сма тра да је ко рект -
но да се ле чи ов де. Ка же да му је пре о ста ло са мо „ово екс по ни ра ње” и све
мо ли да по де ле „овај ви део ка ко би до шао до оног ко тре ба да га по гле да и
до ка же да Ср би ја ствар но вре ди, та ко што ће по мо ћи сво јој де ци”. Ка ко
ње му, та ко и дру ги ма – по ен ти рао је.

И по моћ му је сти гла у сре ду, по што је нај ве ћи део овог увод ни ка био на -
пи сан: елек трон ска из да ња бе о град ских ме ди ја пу сти ла су Не на до ву при чу,
она је до шла до пре ми је ра Ву чи ћа, ко ји је на „Тви те ру” по ру чио: „Учи ни ће -
мо све што мо же мо”. По том је, од го ва ра ју ћи на но ви нар ска пи та ња, ре као да
ће др жа ва на ћи на чин да у скла ду са усво је ним бу џе том и за ко ни ма по мог не
Не на ду и оста лим гра ђа ни ма обо ле лим од рет ких бо ле сти.

И не сум ња мо, би ће по зи тив но ре шен Не на дов слу чај. Али шта је с
дру ги ма ко је је тај мла дић по ме нуо? За ре ша ва ње њи хо вих про бле ма ни -
је до вољ на реч пред сед ни ка вла де, би ло ко је на све ту, нео п хо дан је си -
стем, ко ји, фа кат, Ср би ји не до ста је, а тре ба да се ства ра у скуп шти ни,
нај ви шем за ко но дав ном те лу др жа ве.

Ем бри он си сте ма у овој обла сти за чет је пре го ди ну да на, ка да је по сле
ба рем јед на ко ду гог ме диј ског при ти ска из гла сан За кон о пре вен ци ји и ди -
јаг но сти ци ге не тич ких бо ле сти, ге не тич ки усло вље них ано ма ли ја и рет ких
бо ле сти, по зна ти ји као Зо јин за кон, на зван по де вој чи ци ко ја је као и Зве -
зда на пре ми ну ла од Ба те на. Ту се не сме ста ти.

Не дав но је ми ни стар здра вља Лон чар из ја вио да је од про шлог фе бру а -
ра сто осам де сет осмо ро де це би ло у ино стран ству, где су до би ли ди јаг но -
зе по што то у Ср би ји ни је би ло мо гу ће. По хвал но. Ма да, си гур но је да је
мно го ви ше ро ди те ља ма ли ша на обо ле лих од рет ких бо ле сти ко ји ма по -
сто је ћи ме ха ни зми ни су по зна ти, па гу бе дра го це но вре ме се де ћи по ред
деч јег кре ве та код ку ће и по вре ме но по се ћу ју ћи ле ка ре чи ји се по сао че сто
сво ди на пре пи си ва ње су пи це из ке се и то плог ча ја. Јав ност мо ра да бу де
не пре ста но оба ве шта ва на о сва ком ми ли ме тру по ма ка уна пред у овој сфе -
ри. Игром слу ча ја Зве зда на је за спа ла, а Не над „за па лио” дру штве не мре -
же не ко ли ко да на пре не го што ће 29. фе бру а ра (увек се ра ди о по след њем
да ну у овом ме се цу) би ти обе ле жен Ме ђу на род ни дан рет ких бо ле сти.

Ко ме је по зна то да по сто ји Бу џет ски фонд за ле че ње обо ље ња, ста ња и
по вре да ко је се не мо гу успе шно ле чи ти у Ре пу бли ци Ср би ји? Ка ко се он
пу ни? Ка ко се апли ци ра за ко ри шће ње сред ста ва и ка ко се она рас по де љу -
ју? Ко ли ко нов ца у ње му има?

Ко ли ко год да га има, не ма га до вољ но. При чај мо о то ме.

IN MEMORIAM
Зве зда на Ју ри ца

Иа ко је не по вре ди вост ста на и
при ват ног по се да за јам че на Уста -
вом и од ње се мо же од сту пи ти са мо
ако је то нео п ход но ра ди хап ше ња
по чи ни о ца кри вич ног де ла или от -
кла ња ња не по сред не опа сно сти по
др жа ву, за из вр ши те ље то очи глед -
но не ва жи. 

Би ти при ват ни из вр ши тељ у Ср -
би ји од по чет ка уста но вље ња те про -
фе си је зна чи оба вља ти по сао ко ји
под ра зу ме ва ве ли ку моћ и ма лу од -
го вор ност.

Да је то тач но, ви ди се из по да тка
да су гра ђа ни то ком 2014. го ди не на
њи хов рад под не ли 200 жал би. Све
оне су од ба че не и ни ко од 239 из вр -
ши те ља, ко ли ко их има у Ср би ји, ни -
је по зван на од го вор ност.

Иа ко је нео спор но да је пре уво -
ђе ња из вр ши те ља у прав ни си стем
Ср би је у ве ли кој ме ри би ло одо ма -
ће но не пла ћа ње ко му на ли ја и дру -
гих оба ве за др жа ви, кад су они по -
че ли да ра де, оти шло се у дру гу
крај ност.

До би ли су пре ве ли ка овла шће ња,
пра во да ду жни ци ма по пи су ју и пле -

Ве ли ка моћ, 
ма ла од го вор ност

Не ки ме ди ји су ових да на об ја ви ли
за па њу ју ћу ин фор ма ци ју да при ват -
ни из вр ши те љи мо гу да ула зе у ку ће
и ста но ве ду жни ка и без од лу ке су да
ка ко би им због при нуд ног пла ћа ња
ду го ва по пи са ли имо ви ну. 

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Жедан је уморни јагуар, фебруар.

Централноградска бара, у среду, 24. фебруара

Снимила Данијела Исаков

• Србија је на ногама. Мислим, на коленима.

• Новине све мање служе за потпалу, а све више да пале ватру.

• И кад мислите да сте дали све од себе, порезници не деле ваше 
мишљење.

• Ако си човек, свуда имаш прођу. Нарочито код људождера.

• Уте ра ли смо не при ја те љу страх у ко сти. Од та да има ре у му!

• Све је ви ше оних ко ји не ви де бо љу бу дућ ност. Про гле да ли су.

• „Баш сте ср це” је нај леп ши ком пли мент ко ји мо же да до би је 
кар ди о лог.

• Од ср ца ср цу. Реч ју, тран сплан та ци ја.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

БАНАНА-ДРЖАВУ СУ ОД СРБИЈЕ НАПРАВИЛИ ОНИ КОЈИ СУ СЕ

ОКРУЖИЛИ ГОРИЛАМА!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 26. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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АКТУЕЛНО
Петак, 26. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Тра ди ци ја очу ва на по
де ве ти пут

„Ха ва на ги ла” и 
„Ма ке дон ско де вој че”

Ме ђу на род ни дан ма тер њег
је зи ка обе ле жа ва се ши ром
све та ка ко би се про мо ви са ла
ви ше је зич ност као се ћа ње на
сту ден те ко ји су 21. фе бру а ра
1952. го ди не уби је ни у Да ки,
глав ном гра ду Бан гла де ша, за -
то што су про те сто ва ли јер им
ни је до зво ље но да њи хов ма -
тер њи је зик бу де озва ни чен.

Тај ва жан да тум по де ве ти
пут је обе ле жен у по не де љак,
22. фе бру а ра, у ива но вач ком
До му кул ту ре уз од зив ве ли ког
бро ја уче сни ка, ко ји су го во ри -
ли, пе ва ли и ре ци то ва ли на чак
је да на ест је зи ка. Из у зет но је
зна чај но што је та тра ди ци ја на -
ста вље на баш у овом ме сту, где
се го во ре три је зи ка, од ко јих се
је дан (ба нат ски бу гар ски) тре -
ти ра као да је у из у ми ра њу.

На кон ин то ни ра ња хим не
„Бо же прав де” у ин тер пре та -
ци ји уче ни ка омо љич ке основ -
не шко ле „До си теј Об ра до -
вић”, скуп су по здра ви ли Ми -
лен ко Па влов, град ски већ ник
за кул ту ру и ин фор ми са ње, и
Ју ли јан Ки ти пов, дру ги се кре -
тар Ам ба са де Ре пу бли ке Бу -
гар ске у Ср би ји.

Про грам је отво рио ре ги о -
нал ни деч ји хор „Del pocirtai”,

У ИВА НО ВУ ОДР ЖАН ДАН МА ТЕР ЊЕГ ЈЕ ЗИ КА

БО ГАТ СТВО РАЗ ЛИ ЧИ ТО СТИ 

са чи њен од де це из Ско ре нов -
ца, Вој ло ви це, Пан че ва и Ива -
но ва, ко ји су от пе ва ли две пе -
сме на ма ђар ском је зи ку. По -
том су чла но ви ло кал ног
Удру же ња ба нат ских Бу га ра
„Ива но во –Ба нат” ре ци то ва ли
и пе ва ли на бу гар ском и пал -
ћен ском, док су ђа ци ни жих
раз ре да ива но вач ке шко ле
„Мо ша Пи ја де” из ве ли ну ме -
ру „Ма мо ме ла”. Њи хо ви дру -
га ри из основ них шко ла „До -
си теј Об ра до вић” из Омо љи -
це, „Ми ро слав Ан тић” из Пан -
че ва и „Мо ша Пи ја де” из Ива -
но ва ко ји из у ча ва ју бу гар ски
је зик и кул ту ру у окви ру про -

јек та Ми ни стар ства про све те
Бу гар ске пред ста ви ли су се
ли те рар ним и му зич ким про -
гра мом.

Пред став ни ци омла ди не Је -
вреј ске оп шти не Пан че во го -
во ри ли су о је зи ци ма сво јих
пре да ка (хе бреј ски, ји диш и
ју деоеспа њо л), а по том су от -
пе ва не и три пе сме, ме ђу ко ји -
ма и чу ве на „Ха ва на ги ла”.

Сме де рев ско Кул тур но-
-умет нич ко дру штво „Кан та ку -
зи на” раз га ли ло је при сут не ег -
зо тич ним грч ким пе сма ма и
игра ма. Да ме из МКУД-а „Бо -
наз Шан дор” по оби ча ју су из ве -
ле не ко ли ко ма ђар ских ну ме ра;

Ако не ко у бу дућ но сти бу де ре -
шио да на пи ше не што о пр вој и
дру гој де це ни ји 21. ве ка у Пан -
че ву, од ве ли ког зна ча ја би му
мо гла би ти не дав но об ја вље на
књи га „Пан че во – ка ко пре жи -
ве ти де мо кра ти ју?” Че до ми ра
Не бри ги ћа, адво ка та из Пан че -
ва. Пу бли ка ци ја је од штам па на
у ма лом ти ра жу, као са ми здат,
и са свим отво ре но, по вре ме но
и ве о ма ду хо ви то, го во ри о по -
ли тич ким и дру штве ним пре -
ви ра њи ма у гра ду од 2000. го -
ди не на о ва мо.

„Пи та ње ко је по ста вљам
пре свих гла си: да ли ће Пан -
че во би ти јед на на пред на и
про спе ри тет на сре ди на у ко -
јој је при ви ле ги ја жи ве ти или
но во гро бље у про ши ре ном

са ста ву, где смо сви мр тви,
са мо се ре дом са хра њу је -

мо?”, пи та се ау тор у пред го -
во ру књи ге.

Не бри гић нај пре го во ри о
ДОС-овој вла сти у Пан че ву, те
ка дро ви ци ма и ло шем по сло ва -
њу у по је ди ним јав ним пред у -
зе ћи ма, уз за кљу чак да је рад
СО Пан че во од 2000. до 2004.
го ди не ипак био успе шан, за -
хва љу ју ћи Сло бо да ну Аџи ћу,
спо соб ном чо ве ку ко јег Пан -
чев ци ни су нај бо ље раз у ме ли.
Он при ме ћу је но ву по ли тич ку
док три ну на кон из бо ра 2004.
го ди не, ко је обе ле жа ва као
„по че так ка та стро фе”. За тим
го во ри о вре ме ну ка да на сце ну
сту па ју Ве сна Мар ти но вић и
ње ни са рад ни ци, уз осврт на
нај ва жни је ак те ре он да шњег
по ли тич ког жи во та. По след њи

део књи ге по све ћен је пе ри о ду
од 2012. го ди не на ло ка лу и
фор ми ра њу нај пре ко а ли ци је
из ме ђу СНС-а и СПС-а, а по -
том и ши ро ке ко а ли ци је СНС,
ДСС, ДС и ЛДП, ко ја је, ка ко
иро нич но ве ли ау тор, до су за
дир ну ла Пан чев це. Не бри гић
на во ди и шта је оба ве за озбиљ -
не вла сти и опи су је „хо рор у
јав ним пред у зе ћи ма”, у ко ји ма
ло кал ни по ли ти ча ри за по шља -
ва ју се бе, те до ла зи до за кључ -
ка да ипак од нас за ви си ка ква
ће би ти бу дућ ност овог гра да.

Књи га је, не без раз ло га, по -
све ће на Ве ри ци Ба раћ, пред -
сед ни ци Са ве та за бор бу про тив
ко руп ци је, ко ја је пре ми ну ла
2012. го ди не.

Д. М.

КЊИ ГА ЧЕ ДО МИ РА НЕ БРИ ГИ ЋА

Пан че во – ка ко пре жи ве ти де мо кра ти ју?

За раз ли ку од „обич них”,
2016. го ди на има је дан дан
ви ше. По сле ни ци игре пре ко
мре же су се до се ти ли, па су
29. фе бру ар осми сли ли као –
дан ви ше за од бој ку.

Тај дан ће у це лој Ср би ји,
али и у мно гим зе мља ма
Евро пе, би ти по све ћен по пу -
ла ри за ци ји и ома со вље њу
од бој ке. Игра ће се у дво ра -
на ма, школ ским са ла ма,
дво ри шти ма, на тр го ви ма...
Наш град ће би ти до ма ћин
цен трал не ма ни фе ста ци је,
ко ја ће би ти одр жа на у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту, од 9
до 15 са ти. На три те ре на ће
игра ти сви – од пи о ни ра до
ве те ра на, у ак ци ју ће би ти
укљу че не све шко ле и сви
од бој ка шки клу бо ви, а над -
ме та ће се и ме шо ви те еки пе.

„Дан ви ше за од бој ку” у
Пан че ву има још јед ну на ме -
ну. То ће би ти нај бо ља на ја ва

пред сто је ћег Свет ског школ -
ског пр вен ства, ко је ће у ју ну
би ти одр жа но у Бе о гра ду и
на шем гра ду. 

Вре ме је за од бој ку! Уче -
ствуј мо!

А. Ж.

ПО НЕ ДЕ ЉАК, 29. ФЕ БРУ АР

Дан ви ше за од бој ку

Три де сет пе то го ди шњу Га -
бри је лу Три фу из Али бу на ра
јав ност је пре не ко ли ко го -
ди на упам ти ла као де вој ку
ко ја је због ту мо ра на мо згу
из гу би ла вид и слух и ко ја
ко му ни ци ра са све том та ко
што јој отац на дла ну ис пи -
су је ре чи.

Че ти ри опе ра ци је у Ита -
ли ји и Не мач кој, оба вље не
од 2003. го ди не до да нас, ни -
су би ле до вољ не да она пот -
пу но оздра ви. Ње на ди јаг но -
за је не у ро фи бро ма то за, тип
2, рет ко обо ље ње ко је се ма -
ни фе сту је кроз ви ше стру ке
ту мо ро зне про ме не на цен -
трал ном нер вном си сте му.
При ли ком ре дов не кон тро -
ле, кра јем про шле го ди не, на
Уни вер зи тет ској кли ни ци у
Ти бин ге ну, у Не мач кој, уста -
но вље но је да она има но ву
ту мо ро зну про ме ну на кич -
ме ној мо жди ни, ко ја мо ра

хит но да се од стра ни ка ко
де вој ка не би оста ла и не по -
крет на. Опе ра ци ја ко шта
око 15.000 евра, а тре ба је
ура ди ти већ до кра ја фе бру а -
ра. Сва ко од ла га ње је ри зич -
но, јер је Га бри је ла већ по че -
ла да се оте жа но кре ће. До
са да је са ку пље но 10.500
евра, та ко да не до ста је још
све га 4.500 евра. Ти бин ген је
та ко бли зу, а та ко да ле ко!

Га бри је ла и њен та та жи ве од
до дат ка за ту ђу не гу и ма ле пен -
зи је. Они ко ји же ле да по мог ну,
но вац мо гу упла ти ти на ди нар -
ски ра чун: 265000000464351326
или на де ви зни (у еври ма):
RS35265050000016071571.
Оба ра чу на су отво ре на код
„Рај фај зен бан ке” и гла се на
Га бри је лу Три фу, Жар ка
Зре ња ни на 22, Али бу нар. Те -
ле фон ње ног оца је 063/87-
73-349.

Д. К.

AПЕЛ ЗА ПО МОЋ

Га бри је ла мо ра хит но
на опе ра ци ју

Су дар био то ли ко јак
да су ин тер ве ни са ли 
ва тро га сци

Сло бо дан Ћ. (59) по ги нуо је на
ли цу ме ста, а Је ле на Ћ. (46) и
Рат ко Ј. (48) те шко су по вре -
ђе ни у са о бра ћај ној не сре ћи
ко ја се до го ди ла 23. фе бру а ра
око 14 са ти на ста ром пу ту
Пан че во –Бе о град, у бли зи ни
ре сто ра на „Ма ли рај”.

До не сре ће је до шло ка да је
Сло бо дан Ћ., ко ји је упра вљао
„фи ја том пун то” и кре тао се из
прав ца Бе о гра да, из не на да из -
гу био кон тро лу над во зи лом и
пре шао у су прот ну тра ку пу та. У
том тре нут ку се ди рект но су да -
рио са ау то мо би лом „форд мон -
део” ко ји је до ла зио из Пан че ва,
а ко јим је упра вљао Рат ко Ј.

У стра хо ви том су да ру „пун -
та” и „мон деа” Сло бо дан Ћ. је
од мах пре ми нуо, а Је ле на Ћ. је
за до би ла ви ше те шких по вре -
да уну тра шњих ор га на, због
че га је од мах, у кри тич ном
ста њу, пре ба че на у бе о град ски
Ур гент ни цен тар на ре а ни ма -
ци ју. Ау то мо бил у ко јем се
њих дво је на ла зи ло био је пот -

ТЕ ЖАК УДЕС НА СТА РОМ ПУ ТУ ЗА БЕ О ГРАД

По ги ну ла јед на осо ба, повређено дво је

пу но смр скан па су ва тро га сци
мо ра ли да га се ку спе ци јал -
ним ма ка за ма ка ко би их из -
ву кли.

Раз лог због ко јег је Сло бо дан
Ћ. из гу био кон тро лу над во зи -
лом још увек ни је по знат. Пре -
ма за сад не по твр ђе ним ин фор -
ма ци ја ма, он је не по сред но пре
су да ра до жи вео ин фаркт. Да ли
је то исти на, би ће по зна то ка да
се за вр ши ис тра га.

Во зач „фор да мон део” Рат ко
Ј. нај пре је ко ли ма пан че вач ке
Хит не по мо ћи пре ба чен у Оп -
шту бол ни цу у на шем гра ду, а

по том у Ур гент ни цен тар у Бе -
о гра ду. Пре ма ин фор ма ци ја ма
ко је смо до би ли од док то ра
Ми ро сла ва Теп ши ћа, на чел ни -
ка пан че вач ке Хит не по мо ћи,
он је за до био ви ше по вре да,
али ни је у жи вот ној опа сно сти.

– На кон до ла ска на ше еки пе
Хит не по мо ћи он је ре као да је
био за во ла ном „мон деа” и да је
у јед ном тре нут ку при ме тио да
му се „пун то” при бли жа ва и иде
пра во на ње га ве ли ком бр зи ном.
На кон су да ра је за до био кон ту -
зи ју груд ног ко ша и по вре де
плу ћа, и сло мио је кар лич ну

кост и јед но ре бро. Због то га је
на кон што је збри нут у Оп штој
бол ни ци, од лу че но да и он бу де
пре ба чен у бе о град ски Ур гент ни
цен тар – до дао је Теп шић.

Он је на гла сио да је до бро то
што су, на кон до би ја ња ин фор -
ма ци је о са о бра ћај ној не сре ћи
код „Ма лог ра ја”, пан че вач ка и
бе о град ска хит на по моћ, као и
ва тро га сци, од мах ре а го ва ли и
по сла ли сво је еки пе на те рен
не раз ми шља ју ћи о то ме да ли
се ме сто уде са на ла зи на пан -
че вач кој или бе о град ској те ри -
то ри ји. М. Г.

уче ни ци шко ла „Ва са Жив ко -
вић” и „Иси до ра Се ку лић” ре ци -
то ва ли су на ром ском, а мла ди
чла но ви Сло вач ког кул тур но-
про свет ног дру штва „Ђе тван” на
свом је зи ку. Ма ли ша ни из ива -
но вач ке основ не шко ле пред -
ста ви ли су се ма ђар ским пе сма -
ма, а но во се љан ски Ру му ни раз -
га ли ли су пу бли ку ве се лим тра -
ди ци о нал ним ну ме ра ма.

Пред став ни ци На ци о нал ног
са ве та ма ке дон ске на ци о нал не
ма њи не и уче ни ци ка ча ре вач ке
и ја буч ке шко ле нај ве ћи апла уз
до би ли су за „Ма ке дон ско де -
вој че”. По том је на истом је зи ку
ре ци то ва ла Зо ри ца Ла за ре вић,
док је Ол ги ца Ан тов го во ри ла
сти хо ве на бу гар ском. За сам
крај оста вљен је хор МКУД-а
„Пе те фи Шан дор”.

За све то вре ме зи до ве су кра -
си ле сли ке Бо ба на Или ћа, а мно -
ги су оста ли без да ха ви дев ши
де ла ко ја пред ста вља ју умет нич -
ки пра вац ма ке то сли кар ство.

На кон за вр шет ка зва нич ног
де ла про гра ма Др жав на аген -
ци ја за Бу га ре у ди ја спо ри по -
кло ни ла је књи ге пред став ни -
ци ма обра зов них уста но ва из
Омо љи це, Стар че ва и Ива но ва у
ко ји ма се спро во ди про је кат
„Ма тер њи је зик ван гра ни ца
Бу гар ске”. Исто вре ме но се у хо -
лу ива но вач ке шко ле од ви ја ло
пра во мул ти ет нич ко дру же ње.

То је, ве ро ват но, и су штин -
ски нај ва жни ји сег мент ова -
квих оку пља ња...

Ј. Фи ли по вић

О СТРА ТЕ ГИ ЈИ КУЛ ТУР НОГ РАЗ ВО ЈА

Про сто ри, на сле ђе, 
пу бли ка и ства ра ла штво
На де ве том спра ту Град ске
упра ве у пе так, 19. фе бру а ра,
пред ста вљен је На црт стра те -
ги је кул тур ног раз во ја гра да
Пан че ва за пе ри од 2016–
2020. го ди не, а су гра ђа ни су
по зва ни да до 26. фе бру а ра
по ша љу сво је су ге сти је и ко -
мен та ре у ве зи с њом. Ка ко је
том при ли ком ре као Не над
Ма ле тин из ти ма за из ра ду

стра те ги је, у са мом про це су је
уче ство ва ло 1.062 ис пи та ни -
ка, 80 умет ни ка и рад ни ка у
кул ту ри и одр жа но је 25 са -
ста на ка, а цео про цес је тра јао
10 ме се ци. Као при о ри тет не
обла сти из дво је ни су: на сле ђе
(очу ва ње и про мо ци ја кул тур -
ног на сле ђа, кул ту ра се ћа ња,
раз вој кул тур ног ту ри зма),
уста но ве кул ту ре (про сто ри и
опре ма, уна пре ђе ње људ ских
ре сур са, по ди за ње ква ли те та
про гра ма), пу бли ка (ства ра -
ње и не го ва ње пу бли ке и ин -
клу зи ја у кул ту ри) и са вре ме -

но ства ра ла штво (са вре ме ни
и еду ка тив ни про гра ми, обез -
бе ђи ва ње и опре ма ње про -
сто ра).

Ка ко се мо гло чу ти, за раз -
ли ку од пр ве стра те ги је раз -
во ја кул ту ре у на шем гра ду,
ова је мно го ре ал ни ја и у њој
се во ди ло ви ше ра чу на о то -
ме шта се мо же чи ни ти с по -
сто је ћим ре сур си ма. Та ко ђе,

у ме ђу вре ме ну се про ме ни ла
си ту а ци ја с про сто ри ма ко је
ко ри сте уста но ве кул ту ре, та -
ко да је са да ак це нат на на -
ла же њу но вих ре ше ња, по -
себ но уве зи с ме стом за но ву
га ле ри ју са вре ме не умет но -
сти. У на ред ном пе ри о ду ви -
ше па жње ће би ти по све ће но
про сто ри ма и про гра му за
де цу и ус по ста вља њу ја чих
ве за из ме ђу шко ла и ин сти -
ту ци ја, а отво ре но је и пи та -
ње по кре та ња по зо ри шта у
на шем гра ду.

Д. М.

Тражи се место за галерију савремене уметности



У „Панчевцу” број 4649 обја-
вљен је текст под насловом
„Неопходно је поштовати
правила”, у којем је грешком

аутора уместо Јованке Ма-
тић, истраживача Института
друштвених наука, цитирана
Сњежана Миливојевић, про-
фесорка Факултета политич-
ких наука, која није била па-
нелиста на трибини. Овим
путем се извињавамо уваже-
ним професоркама, органи-
заторима скупа и читаоцима.
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Чла но ви Са ве та за еко ло ги -
ју Град ског од бо ра Срп ске
на пред не стран ке на гла си ли
су да хра сто ва шу ма у 
ви кенд-на се љу Ушће код До -
ло ва мо ра да се за шти ти, с
об зи ром на то да је у по след -
ње вре ме би ло кра ђе др ва.
Ка за ли су да је та шу ма очу -
ва на, јер је њен ра ни ји ко ри -
сник био ПИК До ло во, док
фир ма ни је оти шла у сте чај.

Бо шко Опа чић, пред сед -
ник по ме ну тог са ве та, из ја -
вио је:

– Град се обра тио љу ди ма
у По кра јин ском за во ду за
за шти ту жи вот не сре ди не,
чи ји је по сао да обез бе ди
шу му, али, на жа лост, они су
нас од би ли и ре кли ка ко њи -
хо вим бу џе том и пла но ви ма
за на ред них де сет го ди на то
ни је пред ви ђе но. Град Пан -

че во ни је хтео да за не ма ри
ово при род но бо гат ство, па
је ре ше но да се про гла си
јав ном зе ле ном по вр ши ном,
а на не ки на чин ће се за шти -
ти ти – да ли као парк шу ма
или се о ска шу ма, ви де ће мо.

Он је до дао да ће се та мо
по ста ви ти рам па и чу вар -
ска слу жба, ка ко не би мо -
гло нео ме та но да се уђе и
ка ко би се спре чи ле евен ту -
ал не кра ђе.

Овом при ли ком Опа чић
је ис та као да би шу ма с вре -
ме ном мо гла по ста ти еду ка -
тив но-еко ло шко ме сто, ко је
би по се ћи ва ла де ца, јер је
од ве ли ког зна ча ја с об зи -
ром на то да је ста ра ви ше
од сто го ди на, про сти ре се
на по вр ши ни ве ћој од три
хек та ра и има пре ко сто ста -
ба ла хра ста.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

За шти ти ти 
хра сто ву шу му

Чла но ви Град ског од бо ра Со -
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је
ис та кли су да је бри га о пен зи -
о не ри ма је дан од њи хо вих
при о ри те та и да та стран ка
има по се бан про грам за нај -
ста ри је су гра ђа не.

Они су на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у сре ду,
24. фе бру а ра, на гла си ли да
уко ли ко бу ду во ди ли Пан че во
у бу ду ћем пе ри о ду, нај ви ше
ће се по све ти ти за шти ти ста -

рих ли ца ко ја су би ла за по сле -
на у ни ско про дук тив ним гра -
на ма при вре де, па са мим тим
нај ве ро ват ни је при ма ју пен -
зи је ко је им ни су до вољ не за
основ не жи вот не по тре бе.

Ни ко ла Дан гу бић, пред сед -
ник ГО СПС-а, овом при ли -
ком је из ја вио:

– Пре ма по да ци ма Ре пу -
блич ког фон да за ста ти сти ку, у
Пан че ву има око 44.000 пен зи -
о не ра, а са мо 28.000 за по сле -

них. Ми се за и ста мо ра мо бо -
ри ти да се број рад ни ка по ве -
ћа, јер ће се ти ме си гур но по -
бољ ша ти и ста тус пен зи о не ра.

Го во ре ћи о не дав ном пре ла -
ску Пар ти је ује ди ње них пен -
зи о не ра Ср би је у ре до ве вла -
да ју ће стран ке, Дан гу бић је
ка зао ка ко је ПУПС био ко рек -
тан ко а ли ци о ни парт нер и ка -

ко је уве рен да би имао од лич -
не ре зул та те и да се опре де лио
да на на ред не из бо ре иза ђе са -
мо стал но.

– Сма тра мо да од ла зак
ПУПС-а на ло ка лу не ће осла -
би ти со ци ја ли сте и не оче ку је -
мо ма њи ре зул тат на пред сто -
је ћим из бо ри ма – под ву као је
Дан гу бић.

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

При о ри тет је бри га о пен зи о не ри ма

Со ци јал де мо крат ска стран ка је на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној у уто -
рак, 23. фе бру а ра, са оп шти ла да је фор -
ми ран Ини ци ја тив ни од бор у Стар че ву,
чи ја је пред сед ни ца Дра га на Мла де но -
вић, еко но ми ста из тог на се ље ног ме ста.

Ср ђан Ми ко вић, пред сед ник Град -
ског од бо ра СДС-а, ре као је:

– Овај од бор чи не мла ди и вред ни љу -
ди ко ји су спрем ни да пре ду зму и ура де
све што је нео п ход но у Стар че ву, ка ко би
се по ја ча ла стра нач ка ин фра струк ту ра.

Ка зао је да ће у на ред ном пе ри о ду
„по ја ча ти” ова кав од бор у Ја бу ци и
да ће та да СДС при пре мље но до че -

ка ти пред сто је ће из бо ре, до дав ши
да су у то ку пре го во ри на ре пу -
блич ком, по кра јин ском и ло кал -
ном ни воу са свим стран ка ма ко је
ни су на вла сти.

– Ви де ће мо да ли ће мо на јед ној
ли сти на сту пи ти са Зе ле ни ма Ср би је
или ће нам се при дру жи ти још не ке
стран ке. Нај ин тен зив ни је раз го во ре

во ди мо с ЛДП-ом, али пре го ва ра мо и
са свим оста лим пар ти ја ма – за кљу чио
је Ми ко вић.

ОТВО РЕ НА ВРА ТА ЗА ЗДРАВ СТВО

СПС на ста вља сво ју ак ци ју „Отво ре на вра та за здрав ство”,

то ком ко је су гра ђа ни у про сто ри ја ма те стран ке, сва ког по -

не дељ ка од 17 до 18 са ти, мо гу од де жур них ле ка ра спе ци -

ја ли ста до би ти струч не са ве те о те ра пи ја ма ко је при ма ју.

Др Раст ко Гу бе ри нић, не у роп си хи ја тар, у по не де љак, 22.

фе бру а ра, из ја вио је:

– Углав ном до ла зе те шки бо ле сни ци и они што не мо гу да

че ка ју у ре ду јер је за ка зи ва ње пре гле да пр ва пре пре ка с

ко јом се па ци јен ти су сре ћу.

На ша су гра ђан ка Вин ка Ан то но вић, ко ја је обо ле ла од те -

шких бо ле сти, ка за ла је да јој ова ак ци ја мно го зна чи, јер је

до би ла ко ри сне са ве те од струч ња ка.

Страну

припремила

Сузана
Првуљ

Социјалдемократска парти-
ја Србије је на конференци-
ји за новинаре одржаној у
петак, 19. фебруара, нагла-
сила да се залаже за права
најугроженијег становни-
штва, смањeње социјалних
разлика и већи уплив држа-
ве у економију.

Милица Мијовић, пред-
седница Форума младих ГО
СДПС-а, изјавила је:

– Поента је да се путем
пореске и социјалне поли-
тике што више смањи не-
једнакост међу грађанима.
Главни задатак државе, за
који се ми залажемо, јесте
да расподели средства, ка-
ко би искоренила сирома-
штво и глад. Кључ је, пре
свега, у систему опорезива-

ња. Ту се формирају соци-
јална правда, сигурност и
солидарност.

Јована Ћуп, потпредсед-
ница поменутог форума, ка-
зала је да СДПС под соци-
јалном правдом подразуме-
ва једнаке шансе и могућ-
ност да свако живи од свог
рада, то јест да независно од
социјалног порекла и пола
има исте шансе у тражењу
посла и образовању.

– СДПС је једина странка
која може довести до ства-
рања савеза јаких и слабих и
смањења јаза између сиро-
машних и богатих, свесна да
се богатство прво мора ство-
рити, пре него што се распо-
реди – подвукла је Јована
Ћуп.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Смањити неједнакост
међу грађанима

Чла но ви По кре та „Две ри” и
Де мо крат ске стран ке Ср би је
оку пи ли су се у су бо ту, 20.
фе бру а ра, ис пред Град ске
упра ве, где су у окви ру „ми -
ни-ак ци је” пред ста ви ли за -
јед нич ки сло ган „Сре ћа”.
Том при ли ком су ле пи ли
пла ка те на ко ји ма су ис пи -
си ва ли шта она за њих пред -
ста вља.

У обра ћа њу ме ди ји ма
Ми лош Ђу рин, члан ГО
ДСС-а, ре као је:

– Кроз овај сло ган же ли -
мо да пред ста ви мо на шу по -
ли ти ку. За нас, сре ћа је кад
Ср би ја не иде у НА ТО и у
ова кву Европ ску уни ју, ко ја
се рас па да под на ле том ми -
гра на та, кад се не сма њу ју
пла те и пен зи је, кад не ма
на ле та се па ра ти зма, већ ка -
да се раз ви ја ју до бри од но си

с Ру ском Фе де ра ци јом и
сва ка ко ка да се у на шем гра -
ду ас фал ти ра ју ули це, ре но -
ви ра ју бол ни це и ка да се по
се ли ма гра де во до вод и ка -
на ли за ци ја.

Ови ко а ли ци о ни парт не -
ри на гла си ли су и да у Град -
ској упра ви мо ра ју да се де
нај од го вор ни ји љу ди ко ји
тре ба свим гра ђа ни ма да
по мог ну да ра де и жи ве
при стој но.

Ан ђе ла Вла јић, члан По -
кре та „Две ри”, ка за ла је:

– Го во рим у име мла дих,
ко ји до са да ни су има ли
пер спек ти ву и мо гућ ност да
се за по сле, већ од ла зе из на -
шег гра да и др жа ве. Ми ће -
мо учи ни ти све да сва ки но -
ви дан бу де с ви ше осме ха,
љу ба ви, ве ре и на де за на ше
по ро ди це.

У сусрет предстојећим изборима поли-
тичке странке на локалном нивоу све су
активније. Ове недеље су се Демократ-
ска странка Србије и њен коалициони

партнер Покрет „Двери” позабавили
представљањем заједничког слогана,
Покрет „Доста је било” критиковао је
функционере тврдећи да нису довољно

компетентни за обављање својих посло-
ва, док је Социјалдемократска странка
саопштила јавности како је проширила
своје деловање и на територију Старчева.

ИЗБОРИ ПРЕД ВРАТИМА

СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Фор ми ран Ини ци ја тив ни од бор у Стар че ву

ПО КРЕТ „ДВЕ РИ” И ДСС

Пред ста вља ње 
за јед нич ког сло га на

Градски одбор Покрета „До-
ста је било” нагласио је на
конференцији за новинаре
одржаној у среду, 24. фебруа-
ра, да велики број људи који
се налазе на руководећим по-
зицијама, местима директо-
ра, одборника и градских
већника нису довољно струч-
ни за обављање тих функција.

Никола Ћебић, члан ГО
тог покрета, рекао је како је
то последица нетранспа-
рентности, али и да постоји
веома једноставно решење
за тај проблем.

– Сматрамо да је убудуће
потребно објавити конкурсе
за избор директора, а данас
би требало да упознамо гра-
ђане с детаљним и тачним
биографијама људи који се
налазе на значајним функ-
цијама. То би спречило про-
блем као што, на пример,

сада има Апотека – изјавио
је Никола Ћебић.

Чланови Покрета су ре-
кли да грађани морају бити
обавештени и о начину на
који се троши готово сваки
динар из буџета. Напомену-
ли су да се тако никад не би
догодило да се нека устано-
ва задужи милијарду дина-

ра. Додали су и да имају
право да буду обавештени
уколико неко планира да
купује производе од њихо-
вог новца које намерава да
поклони.

Овом приликом су нагла-
сили и да планирају да сво-
је локално деловање усмере
ка томе да организују јавне
дебате, трибине и панел-ди-
скусије, јер је пре свега вео-
ма битно допустити јавно-
сти да реагује кад уочи неки
проблем.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Недовољна стручност
функционера

Исправка и извињење
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Ло кал на власт већ две 
го ди не не мо же да 
по тр о ши по ми ли јар ду 
ди на ра

Ри гид ни про пи си, 
ло ше пла ни ра ње 
или не спо соб ност?

Већ две го ди не ло кал на власт пре но -
си ско ро ми ли јар ду ди на ра бу џет -
ских сред ста ва у на ред ну го ди ну,
што зна чи да из не ког раз ло га то ли -
ко јав ног нов ца оста не не по тро ше но
у те ку ћој го ди ни, иа ко је он био пла -
ни ран за раз ли чи те на ме не.

На тај фе но мен је за скуп штин -
ском го вор ни цом упо зо ра вао и Рај ко
Ми јо вић, од бор ник СДПС-а. Он је та -
да оце нио да се ра ди о ло шем пла ни -
ра њу или не спо соб но сти ко му нал них
пред у зе ћа да ре а ли зу ју соп стве не
пла но ве. На по след њој скуп штин ској
сед ни ци је слич не ко мен та ре из нео и
Зо ран Јо ва но вић из са да опо зи ци о ног
ДС-а, ко ји је ра ни је у Град ском ве ћу
био за ду жен за фи нан си је.

Пре драг Жив ко вић, ко ји са да оба -
вља ту функ ци ју, по твр дио је да је
пре нос сал да из 2015. у ову го ди ну од
946 ми ли о на ди на ра ре кор дан и да се
из го ди не у го ди ну по ве ћа ва. До дао је
ка ко нај ве ћи део тог нов ца, тач ни је
656 ми ли о на, спа да у на мен ске при -
хо де, од че га бли зу по ло ви не су ме
чи ни при ход од за ку па по љо при вред -
ног зе мљи шта. Жив ко вић је на гла сио
да све га 289 ми ли о на спа да у сред -
ства на ме ње на фи нан си ра њу кла сич -
них рас хо да, што је по ње му при хва -
тљив ни во не у тро ше ног нов ца.

Об ја шња ва ју ћи за што је то ли ко
нов ца пре о ста ло из 2015, наш са го -
вор ник је на вео да је ве ли ка су ма би -
ла на ме ње на чи шће њу но ве де по ни је,
али ни је по тро ше на због ка шње ња
отва ра ња тог објек та. Од тог нов ца
ни је спро ве де на ко ма са ци ја у Гло го -
њу, јер су мо ра ли да бу ду про ме ње ни
план ска до ку мен та ци ја и ко ма са ци о -
ни про грам, Град ској стам бе ној аген -
ци ји је пре те кло 54 ми ли о на ди на ра
за то што из не ких раз ло га ре пу блич -
ки и европ ски парт не ри ни су за вр ши -
ли свој део по сла на про јек ту из град -
ње со ци јал них ста но ва и ГСА је за
одр жа ва ње соп стве не згра де пла ни -
ра ла пре ви ше нов ца.

Слич но је и у слу ча ју Дирeкције за
из град њу и уре ђе ње Пан че ва, ко ја је
пре не ла 164 ми ли о на из про шле у
ову го ди ну. Тај но вац је био на ме њен
одр жа ва њу ули ца, град ске ра све те и
од ма ра ли шта на Див чи ба ра ма, али
се ис по ста ви ло да ни је би ло по тре бе
за то ли ким сред стви ма.

Наш град је и ове го ди не пред ста вио
сво је по тен ци ја ле на Ме ђу на род ном
сај му ту ри зма. Штанд Ту ри стич ке ор -
га ни за ци је Пан че ва био је укра шен
ра зно вр сном и бо га том по ну дом. Ме -
ђу тим, нас је ове не де ље за ни ма ло ко -
ја ме ста, уста но ве и до га ђа је би на ши
су гра ђа ни пре по ру чи ли ту ри сти ма да
оби ђу и шта они са ми ми сле о ова квој
по ну ди гра да. У јед ном су се сви сло -
жи ли – Пан че во има шта да по ну ди.

СТЕ ВАН ЦО БОР, пен зи о нер:
– Ту ри сти ма бих сва ка ко пре по ру -

чио да оду на та ми шки кеј, јер је за и -
ста ди ван. Та ко ђе, Пан че во кра се
Вај фер то ва пи ва ра, На род на ба шта,
Град ски парк и мно га дру га ме ста.
То ком ле та има мо и за ни мљи ву ма -
ни фе ста ци ју – кар не вал, па би и ње га
тре ба ло по се ти ти. Та да за и ста мно го
љу ди до ла зи у наш град и та кву тра -
ди ци ју тре ба на ста ви ти.

СР ЂАН СА ВИЋ, сту дент:
– Сма трам да ту ри сти тре ба да ви -

де не дав но ре но ви ран Гим на зиј ски
трг и око ли ну тог де ла гра да. Сва ка -

ко бих пре по ру чио и Вај фер то ву пи -
ва ру и На род ну ба шту. Та ко ђе, из дво -
јио бих кар не вал као ве о ма за ни мљив
до га ђај, на ко јем се сва шта мо же ви -
де ти и ми слим да би се го то во сви ма
до пао.

ДРА ГА НА КР СТУ ЛО ВИЋ, до ма ћи ца:
– Из дво ји ла бих му зеј као ме сто

ко је сви тре ба да оби ђу. На род на ба -
шта је за и ста ле па и тре ба ло би је ви -
де ти, као и Град ски парк. Пан че во
има и за ни мљи ве лет ње ма ни фе ста -
ци је, ко је су, што је ве о ма ва жно, при -
ла го ђе не и де ци. Мо жда би тре ба ло
ма ло ви ше уло жи ти у ту ри стич ку по -
ну ду, али с об зи ром на то да зна мо да
не ма сред ста ва, ипак има мо ра зно вр -
сну по ну ду.

ДОЈ НА ЗЕ ТО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Град ски парк нам је за и ста пре -

леп, па бих ње га од мах пре по ру чи ла,
као и та ми шки кеј и На род ну ба шту.
Вај фер то ва пи ва ра је та ко ђе ме сто
ко је би тре ба ло оби ћи. Кар не вал је за -
ни мљив до га ђај и ми слим да и та да
до ла зи мно го љу ди ко ји ни су Пан чев -

ци. Во ле ла бих да наш град по ста не
ту ри стич ко ме сто, јер има мно го
ства ри да по ну ди.

ДЕ ЈАН ЧА ЛИЋ, веб-ди зај нер:
– Тре нут но је јед но од нај а трак тив -

ни јих ме ста у Пан че ву „Авив парк”,
па бих ту ри сти ма пре по ру чио да га
ви де. Та ко ђе, та ми шки кеј и На род на
ба шта су не из о став ни у пре по ру ци.
Уко ли ко би до шли ле ти, мо гли би да
при су ству ју ма ни фе ста ци ја ма као
што су кар не вал и „Да ни Вај фер та”,
јер су за и ста за ни мљи ве и не тре ба их
про пу шта ти.

ЂУР ЂИ ЦА ЈО ВИ ЧИЋ, за по сле на:
– Ту ри сти ма бих пре по ру чи ла да

до ла зе ле ти, у вре ме одр жа ва ња кар -
не ва ла и „Да на Вај фер та”, јер су то
за ни мљи ви до га ђа ји. Та ми шки кеј је
леп у од ре ђе ним пе ри о ди ма го ди не,
а мо жда бих из дво ји ла не ке ле пе
спла во ве као по год ну по ну ду за љу де
ко ји ни су одав де. Мо жда сам ја сла бо
ин фор ми са на, али сма трам да не ма -
мо пре ви ше бо га ту по ну ду.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Д. ЗЕТОВИЋД. КРСТУЛОВИЋ Д. ЧАЛИЋ Ђ. ЈОВИЧИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА ПАН ЧЕ ВО НУ ДИ ТУ РИ СТИ МА?

Ра зно вр сни и за ни мљи ви садржаји

С. САВИЋС. ЦОБОР

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ФИ СКАЛ НИ ПА РА ДОКС

ВИ ШАК ОД КО ГА ГЛА ВА БО ЛИ

У фон ду за еко ло ги ју је пре те кло 80
ми ли о на ди на ра. Део тог нов ца ће би -
ти упо тре бљен по чет ком ове го ди не,
али се ис по ста ви ло да је 25 ми ли о на
на ме ње них фи нан си ра њу тро шко ва
узе тих кре ди та ви шак због па да ка -
мат них сто па, на шта Град ни је мо гао
да ути че. За ре сор са о бра ћа ја ни је
утро ше но 17 ми ли о на ди на ра због не -
у спе ле јав не на бав ке за по ста вља ње
ЛЕД осве тље ња на пе шач ким пре ла -
зи ма, за тим ло ших пла но ва се о ских
јав них ко му нал них пред у зе ћа и ком -
пли ка ци ја с МУП-ом, ко ји ни ка ко да
пре у зме ка ме ре за над зор са о бра ћа ја.

Кад се све са бе ре, ис па да да су нај -
ве ћи раз ло зи пре но са ово ли ког сал -
да ри гид на пра ви ла јав них на бав ки,
не а де кват но пла ни ра ње тро шко ва и
пад ка ма та на фи нан сиј ском тр жи -
шту. Жив ко вић је оце нио ка ко ће
сред ства сва ка ко би ти по тро ше на, те
да би то ком го ди не тре ба ло оче ки ва -
ти из ме не за ко на, што ће омо гу ћи ти
да се од 2017. не по тро ше ни но вац не
ра чу на као бу џет ски де фи цит.

До дао је ка ко је дру га до бра вест то
што је из ме на ма За ко на о бу џет ском
си сте му про пи са но да се на мен ски
при хо ди сма тра ју оп штим бу џет ским
сред стви ма, што зна чи да се мо гу тро -
ши ти на би ло ко је по тре бе. На пи та ње
за што он да бу џет ни је та ко на пра вљен,
не го су пла ни ра на ве ли ка кре дит на за -
ду же ња, Жив ко вић је од го во рио да је
раз лог то што су за по је ди не ин ве сти -
ци је већ би ли рас пи са ни тен де ри. Ре -
као је да ће у то ку го ди не мо жда би ти
узе ти ма њи кре ди ти од пла ни ра них и
да ће 2017. до бар део нов ца би ти усме -
рен за по тре бе се о ских ме сних за јед -
ни ца, јер та мо и на ста је нај ве ћи при -
ход од за ку па по љо при вред не зе мље.

Јо ва но вић је на вео да не по сто ји мо -
гућ ност пла ни ра ња бу џе та без пре но са
сал да, али до да је ка ко су де мо кра те
тај из нос др жа ле ис под де сет од сто бу -

џе та, а код на пред ња ка он чи ни че твр -
ти ну при хо да град ске ка се. Он сма тра
ка ко се ра ди о то ме да је СНС и сам се -
би „ско чио у уста” до но ше њем но вог
За ко на о јав ним на бав ка ма, ко ји је на -
вод но спре ча ва ју ћи ко руп ци ју до вео
до бло ка де тен дер ских по сту па ка.

Дру ги раз лог, по Јо ва но ви ће вом ми -
шље њу, је сте не спо соб ност ак ту ел не
вла сти да пла ни ра ин ве сти ци је и да их
из ве де, о че му го во ри огро ман бу џет -
ски сал до. Он је по ста вио пи та ње за -
што власт хо ће да се за ду жи 700 ми ли -
о на кад ни је уме ла да по тр о ши прет -
ход них пре ко 900 ми ли о на ди на ра.
Оце нио је ка ко је др жа ва про пи са ла да
се сал до ура чу на ва у де фи цит баш за то
да они ко ји не уме ју да по тр о ше ре дов -
не при хо де не би за ду жи ва ли бу џет и
пра ви ли тро шко ве за пла ћа ње ка ма та.

Јо ва но вић сма тра да је ло кал на
власт до сад има ла са мо јед ну ка пи тал -
ну ин ве сти ци ју – ре кон струк ци ју Ули -
це Ла ва Тол сто ја, а да је ово го ди шњи
план јав них ра до ва им пре си ван скуп
ма лих ула га ња у свр ху из бор не кам па -
ње. На вео је ка ко би тре ба ло тро ши ти
но вац од по љо при вре де на ата р ске пу -
те ве, јер има не ко ли ко фир ми у Пан -
че ву ко је се ти ме мо гу ба ви ти. Њи хо ви
рад ни ци би од то га при ми ли пла те и
по том их тро ши ли, од че га би жи ве ли
још не ки љу ди, а но вац би се опет вра -
тио у бу џет кроз по рез на за ра де.

Д. Ву ка ши но вић

Град ско ве ће је у по не де љак, 22. фе -
бру а ра, по др жа ло пред ло ге Се кре та -
ри ја та за при вре ду да Пан че во на два
раз ли чи та кон кур са ко је је рас пи са ло
Ми ни стар ство при вре де при ја ви про -
јек те ре кон струк ци је Ули це 7. ју ла и
из град ње пр ве фа зе по та ми шког ко -
лек то ра.

Ра до ви на об но ви Ули це 7. ју ла ко -
шта ли би око 136 ми ли о на ди на ра и
Град је већ до нео од лу ку да се кре -
дит но за ду жи за фи нан си ра ње тих
ра до ва. Уко ли ко Ми ни стар ство од лу -
чи да су фи нан си ра тај по сао, Пан че -
во би мо гло ра чу на ти на фи нан сиј ску
по моћ до 50 од сто од про це ње не
вред но сти ра до ва.

Дру ги про је кат би ко штао око 100
ми ли о на, а Ми ни стар ство би у из град -
њи пр ве фа зе по та ми шког ко лек то ра
мо гло да уче ству је са 60 про це на та те

су ме. Из ра да тех нич ке до ку мен та ци -
је за ове ра до ве је при кра ју, а Град ће
на кнад но од лу чи ти на ко ји на чин би
фи нан си рао свој део тро шко ва. Ра ди
се о ва жној ин ве сти ци ји, јер од ње ног
за вр шет ка за ви си раз вој се вер не по -
слов не зо не, као и пред у зе ћа ко ја по -
слу ју уз Ја буч ки пут од над во жња ка до
рас кр сни це за Ка ча ре во.

Већ ни ци су усво ји ли пред лог да
Пан че во и По кра ји на скло пе анекс
уго во ра о фи нан си ра њу ра до ва на
„пре вен тив ној за шти ти” два ју обје ка -
та у ста рој Вај фер то вој пи ва ри стра -
да лих у по жа ру. Анек сом ће би ти
про ду жен рок за ис пла ту нов ца на ме -
ње ног из во ђе њу ових ра до ва, за то
што је тран сфер сред ста ва из ре пу -
блич ког у по кра јин ски бу џет успо рен.

Д. В.

СА СЕД НИ ЦЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ВЛА ДЕ

По моћ од Ре пу бли ке

Пример двовековног 
очувања баштина четири
народа

Централна свечаност којом је у Ср-
бији обележен Међународни дан
матерњег језика одржана је у неде-
љу, 21. фебруара, у Ковачици. Том
догађају су присуствовали бројни
домаћи и страни званичници, међу
којима су били министри у Влади
Србије Иван Тасовац и Јадранка
Јоксимовић, Мајкл Девенпорт, шеф
Делегације ЕУ у Србији, амбасадори
Словачке и Румуније Дагмар Репче-
кова и Данијел Бану, представници
Уједињених нација и други.

Јан Хусарик, председник Општи-
не Ковачица, отварајући скуп иста-
као је да ту дуже од два века
Словаци, Срби, Мађари, Румуни и
други народи живе у слози, разуме-
вању и међусобном помагању, те за-
хваљујући томе успешно негују своје
језике, културу и националне посеб-
ности. Додао је да деца у Ковачици
од предшколског узраста имају на-
ставу на матерњем језику.

– Рекла бих да је реалност далеко
превазишла очекивања која сам
имала пре него што сам дошла у Ср-
бију. Словаци у Србији, далеко од
дома, негују своје традиције и љубав
према домовини. Успели су да сачу-
вају чистоћу и аутентичност језика,
на чему би могли да им позавиде и
поједини региони у Словачкој – 
изјавила је амбасадорка Репчекова.

Девенпорт је оценио како је Кова-
чица „Европа у малом”, јер у њој раз-
личити народи успешно негују своје
језике, али их то не дели, већ спаја.

– За ЕУ је јако важно очување кул-
турне баштине мањина, али не само
због традиције већ стога што она мо-
же бити одличан покретач локалне
привреде и туризма, који могу дове-
сти до економског раста и стварања
нових радних места. Ковачица је и у
овом погледу напреднија од многих
других заједница у Европи – рекао је
Девенпорт.

Министар културе Тасовац је на-
вео да бити Европљанин значи пре
свега бити поштовалац различито-
сти као културног богатства.

– И говорници српског језика би
морали да буду свесни тога да када,
на пример, запоставимо ћирилично
писмо, ми се пре свега повинујемо
логици капитала која намеће своје
културне моделе. Ћирилица није
шовинистички хијероглиф нити му-
мија српског националног иденти-
тета. Она је живи сведок нашег
вишевековног доприноса европској
култури и култури различитости, и
она као таква јесте тековина европ-
ске цивилизације – напоменуо је Та-
совац.

Главна тема манифестације би-
ла је ковачичко наивно сликарство
као израз нематеријалне културне
баштине и могућност његовог
укључивања у светску културну ба-
штину под заштитом „Унеска”. У
галерији „Бабка” том приликом је
отворена изложба слика наиваца, а
симболично су изложени радови
четворо сликара представника нај-
бројнијих народа у тој општини –
Добросава Милојевића, Ласла Дво-
рачког, Вјекославе Светликове и
Адама Мезина.

Д. В.

КОВАЧИЦА КАО ЕВРОПА У МАЛОМ

Неговање различитости



Из вр ши те љи од не ли
све ле ко ве, оста ло
са мо не што 
ко зме ти ке

За по сле ни у Апо те ци Пан че во
од сре де, 24. фе бру а ра, об но ви ли
су про те сте ис пред Град ске
упра ве, јер је ста ње у тој уста но -
ви све го ре, а ре ше ња не ма на ви -
ди ку. Они су тог да на на пи сар -
ни цу ло кал не ад ми ни стра ци је
пре да ли зах тев да гра до на чел -
ник Са ша Па влов, ње гов за ме -
ник Са ша Лев на јић и Ми ре ла
Пе тро вић, чла ни ца Град ског ве -
ћа за ду же на за здрав ство, под -
не су остав ке. У обра зло же њу је
на ве де но да се остав ке тра же
због не ис пу ње них обе ћа ња о
пру жа њу фи нан сиј ске по мо ћи
Апо те ци, што је до ве ло до дра -
стич ног по гор ша ња ста ња.

То по гор ша ње се од но си на
чи ње ни цу да су по ве ри о ци
пре ко из вр ши те ља за пле ни ли
ле ко ве у свим апо те ка ма,
укљу чу ју ћи и оне нај ве ће: у Ка -
ра ђор ђе вој ули ци и „Хи ги ју”
по ред До ма здра вља. У овој по -
след њој за те кли смо муч ну
сце ну – фар ма це ут ки ње пред
пра зним ра фо ви ма у ко ји ма је
пре о ста ло још не што ко зме ти -
ке и фар би за ко су. Па ци јен ти -
ма ко ји по на ви ци на вра те из
ам бу лан те са мо по на вља ју да
не мо гу да им из да ју лек.

– Не ма мо ви ше ни је дан ан -
ти би от ски си руп или си руп за
тем пе ра ту ру. Ја ко ло ше се
осе ћа мо као ро ди те љи и као
фар ма це у ти, јер не мо же мо да
по мог не мо нај мла ђи ма и
труд ни ца ма. За ви кенд смо
све ро ди те ље чи ја де ца има ју
тем пе ра ту ру вра ти ли и они су
мо ра ли да тра же по гра ду ко је
при ват не апо те ке де жу ра ју, а
не ма ју сви ау то мо би ле – ис -
при ча ла је Ива на Сте ва но вић,
управ ни ца „Хи ги је”.

Ње на ко ле ги ни ца Го ран да
Трен че вић је до да ла ка ко је и

ла бо ра то ри ја где су се из ра ђи -
ва ли раз ли чи ти ма ги страл ни
пре па ра ти оста ла без си ро ви на.

– Са да ха ра шу га, па смо ов -
де пра ви ли и по 20 пре па ра та
днев но за ту бо лест и оста ле
па ци јен те ко ји су до ла зи ли с
ко жног оде ље ња. Тих ле ко ва
не ма на тр жи шту, па су сад
љу ди при ну ђе ни да иду у Бе о -
град ка ко би до шли до ле ко ва
– ре кла је она.

Бор ко Бо јић, пред сед ник
син ди ка та Апо те ке Пан че во,
об ја шња ва ју ћи раз лог за на -
ста вак про те ста, ре као је да су

апо те ка ри на ив но по ве ро ва ли
обе ћа њи ма ло кал не вла сти да
ће на ћи ре ше ње и од бло ки ра -
ти ра чун до кра ја ме се ца. 

Пре ма по да ци ма из те уста -
но ве, сре ди ном не де ље је бло -
ка да ра чу на из но си ла око 325
ми ли о на ди на ра. Ми лан Ста -
ни са вље вић, са вет ник ди рек -
тор ке Апо те ке, ре као је да су
пред став ни ци Фар ма це ут ске
ко мо ре и по ве ри о ци на са -
стан ку одр жа ном по чет ком
не де ље за кљу чи ли да је по за -
ко ну ло кал на власт оба ве зна
да на ми ри ду го ве, али је до го -
во ре но да се за тра жи ми шље -
ње Ми ни стар ства фи нан си ја о
то ме.

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов и Ми ре ла Пе тро вић, чла -
ни ца Град ског ве ћа, у сре ду по
под не су оти шли на са ста нак у
НА ЛЕД по во дом про бле ма
Апо те ке Пан че во, уз обе ћа ње
да ће „Пан че вац” до би ти не ку
ин фор ма ци ју у ве зи с тим. До
за кљу че ња овог бро ја но ви на
ни смо до би ли ни ка кво зва -
нич но оба ве ште ње о то ме има
ли на прет ка у по ку ша ји ма ре -
ша ва ња кри зе.

ДРУШТВО
Петак, 26. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја
Пан че во уче ство ва ла је на
38. Ме ђу на род ном сај му ту -
ри зма у Бе о гра ду, чи ји је
сло ган „Где још ни сте би ли”.
У ха ли 4 по се ти о ци су има ли
при ли ку да се ин фор ми шу о
сме штај ним ка па ци те ти ма
на шег гра да, зна ме ни тим
лич но сти ма, ин ду стриј ским
и кул тур но-умет нич ким зна -
ме ни то сти ма, ма ни фе ста ци -
ја ма и филм ској сце ни.

Штанд Пан че ва су у пе так,
19. фе бру а ра, по се ти ли гра -
до на чел ник Са ша Па влов и
чла ни це Град ског ве ћа Је ле -
на Ба ти нић и Ма ја Свир че -
вић Пре кић.

Бра ни слав Ров ча нин, ди -
рек тор Ту ри стич ке ор га ни за -
ци је Пан че ва, у обра ћа њу
ме ди ји ма ка зао је да пре све -
га Град же ли да бу де пре по -
зна тљив по ма ни фе ста ци ја -
ма ко је мо гу да при ву ку ту -
ри сте.

– Ма ни фе ста ци је пред ста -
вља ју наш нај ве ћи по тен ци -
јал, јер мо же мо при ву ћи ве -
ли ки број љу ди, а бли зу је и
Бе о град. Љу ди ко ји не по зна -
ју Пан че во из не на ђу ју се
свим овим што ну ди – из ја -
вио је Ров ча нин.

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов ре као је да је нео п ход но
да Пан че во не бу де ви ше по -

зна то са мо по бу вља ку и за га -
ђе ном ва зду ху, јер, ка ко ка -
же, то за и ста ви ше ни је та ко.

– „Да ни Вај фер та” су на гра -
ђе ни као но ва нај бо ља ма ни -
фе ста ци ја и то иде у при лог
оно ме што же ли мо да по стиг -
не мо, а има мо и не ке тра ди -
ци о нал не до га ђа је кул тур ног
ти па. Сре ћом, до ла зе нам и
ин ве сти то ри ко ји ће отво ри ти
но ве сме штај не ка па ци те те –
на гла сио је Па влов.

Он је до дао и да ће, у окви -
ру про јек та пар ти ци па тив -
ног бу џе ти ра ња, по ну да ове
го ди не би ти обо га ће на ку по -
ви ном ту ри стич ког бро ди ћа.

Ду шан Бор ко вић, европ -
ски шам пи он у ау то мо би ли -
зму, та ко ђе је по се тио штанд
Гра да и том при ли ком је ка -
зао:

– Пан че во но сим у ср цу и
то се ви ди на мом ком би не -
зо ну и свој гар де ро би ко ју
но сим на тр ка ма. За и ста је
нај леп ши и је дан од нај мир -
ни јих гра до ва с бо га том
исто ри јом и кул ту ром. С об -
зи ром на то да још увек жи -
вим та мо, мно ги ће ре ћи да
сам су бјек ти ван, али то за и -
ста ни је та ко.

Са јам ту ри зма је тра јао од
18. до 21. фе бру а ра, а ово го -
ди шња зе мља парт нер би ла
је Сло ве ни ја. С. П.

МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ ТУ РИ ЗМА

Пан че во пред ста ви ло
сво је по тен ци ја ле

по сло ви ца о то ме ка ко је „стр -
пљен – спа сен”, ко јих има мо
на сто ти не, а слу же да оправ -
да мо свој ку ка вич лук и пре -
тво ри мо га у му дрост – на вео
је по зна ти ре ди тељ.

До дао је да јав не лич но сти,
или дру штве на ели та, ни су
ни чим пред о дре ђе не да јав но
ис по ља ва ју сво је ста во ве, већ
то мо же сва ки по је ди нац да
ура ди. Ме ђу тим уме сто да
пре ва зи ђу соп стве ни страх и
по ка жу ви со ку гра ђан ску хра -
брост, љу ди су спрем ни ји да
пре ћу те, са гну се и по том
прав да ју ка ко са ми не мо гу
ни шта да ура де.

– Асанж ка же да сва ки пут
кад ви ди мо не ку не прав ду и
на њу не ре а гу је мо, ми ве жба -
мо соп стве ни дух да по ста не
по пу стљив. Го ми ла ње у на ма
тог са ви ја ња кич ме и не ре а го -
ва ња на не прав де у јед ном
тре нут ку нас учи ни не спо соб -
ни ма да пре по зна мо не прав -
ду. Ми смо по пут оне жа бе од
де ве де се тих жи ви ску ва ни а
да се ни смо ни по ме ри ли – ре -
као је Мла де но вић.

Он сма тра да се на кон 5. ок -
то бра ни је де си ло ни шта дру го
до за ме не ели та и „рас про да је
ре во лу ци је за ко ју се ис по ста -

ви ло да и ни је би ла ре во лу ци -
ја”, те да су у то не бра ње но по -
ље вла сти по том уше та ли нај -
на ка рад ни ји еле мен ти по ли ти -
ке де ве де се тих го ди на. Сто га је
Мла де но вић јед на ко ло ше го -
во рио о вла сти и опо зи ци ји.

– На ши по ли ти ча ри би во -
ле ли да се у што кра ћем ро ку,
у јед ном из бор ном ци клу су,
обо га те, да уђу у сум њи ве по -
сло ве и по сле че ти ри го ди не
њи ма је све јед но. Кад сте чу ли
не ког од њих да го во ри ду го -
роч но? Они го во ре о ман да ту,
јер су им мо зго ви ба жда ре ни
на че ти ри го ди не. Шта ће на -
кон то га би ти с њи хо вим на ро -

дом, кул ту ром и бу дућ но шћу,
њих не за ни ма. Наш пре ми јер
ка же у Лон до ну да га озбиљ но
бри не по раст на ци о на ли зма у
ре ги о ну. Да ни је сво је вре ме но
би ло Мон ти ја Пај то на, мо гли
би смо по ми сли ти ка ко та вр -
ста ап сурд ног ху мо ра по чи ње
од ње га – при ме тио је по зна ти
по зо ри шни ре ди тељ.

Мла де но вић о фе но ме ни ма
кон вер тит ства и рас па да дру -
штве них вред но сти го во ри и
кроз дра ме ко је је ре жи рао, а реч
је о Шек спи ро вом „Ју ли ју Це за -
ру” и Ну ши ће вом ко ма ду „Др”.

– Код нас не по сто је кон се -

квен це за по ли тич ко де ло ва -
ње. Ов де кад не ко уби је Це за -
ра, он се ис ту ши ра, пре сву че и
вра ти се као Мар ко Ан то ни је.
Тај Ју ли је Це зар де лу је као
опо зи ци о на пред ста ва окре ну -
та про тив вла сти, али је она у
ства ри ша мар гра ђан ству. Она
по ка зу је на ма да ми то би ра мо
и ми то тр пи мо. Ни је про блем
ак ту ел не Ср би је Алек сан дар
Ву чић, већ фе но мен Алек сан -
дра Ву чи ћа. Ми од 1804. тра -
жи мо во ђу ко ји ће у на ше име
во ди ти и ру ко во ди ти, али ка да
му да те сву власт, нор мал но је
да ће је он зло у по тре би ти – ре -
као је Мла де но вић

Ис при чао је и ка ко је са -
вет ник за кул ту ру пред сед -
ни ка То ми сла ва Ни ко ли ћа
зах те вао да пред ста ва „Др”
бу де ски ну та с ре пер то а ра
кру ше вач ког по зо ри шта, јер
је оце нио да она вре ђа ак ту -
ел ног пред сед ни ка Ср би је.
Мла де но вић је под се тио да
се у том ко ма ду Ну шић на ру -
гао срп ским тај ку ни ма и но -
вим бо га та ши ма на ста лим
на кон Пр вог свет ског ра та,
по пут си на Ни ко ле Па ши ћа,
ко ји су из ме ђу оста лог би ли
скло ни ку по ви ни ди пло ма и
зва ња.

Кад ов де уби ју 
Це за ра, он се 
пре сву че и вра ти 
као Мар ко Ан то ни је

Пан чев ци жељ ни сло бод них
раз го во ра о ак ту ел ним дру -
штве ним те ма ма, ко је по след -
њих ме се ци го то во да не мо гу
ви де ти у ме ди ји ма, а ка да је
Пан че во у пи та њу – ни у јав -
ним град ским са ла ма, оку пи -
ли су се у по не де љак, 22. фе -
бру а ра, уве че, у ка фе-клу бу
„Ку пе” на три би ни „Гра ђан ска
хра брост из ме ђу са ве сти и
стра ха”. Гост је био по зо ри -
шни ре ди тељ Ко кан Мла де но -
вић, а ор га ни за то ри су би ли
Гра ђан ска ак ци ја Пан че во и
Не за ви сно дру штво но ви на ра
Вој во ди не.

Мла де но вић је по здра вио
ова кав на чин јав ног де ло ва ња
гра ђа на у са да шњем дру штве -
ном тре нут ку.

– Ра ду ју ме ове по лу и ле гал -
не ва ри јан те, јер ми слим да
ће ова вр ста спон та ног оку -
пља ња и жи ве ре чи про фил -
три ра ти ту на шу ја ло ву опо зи -
ци о ну сце ну, јер је на њој мно -
го ла жне опо зи ци је ко ја је ту
да би јед ном за ме ни ла ове на
вла сти и има ла све при ви ле -
ги је ко је ови са да има ју. За то
ће ова иле га ла по мо ћи да они
от пад ну из тог кор пу са гра -
ђан ске опо зи ци је – ре као је
Мла де но вић.

До дао је ка ко не во ли ка да
ње му и ње го вим по зо ри шним
са рад ни ци ма на кон јав них на -
сту па и пре ми је ра љу ди при -
ла зе да би им че сти та ли на
хра бро сти, јер је то чин де ми -
сти фи ка ци је соп стве ног ку ка -
вич лу ка оних ко ји упу ћу ју че -
стит ке. Мла де но вић је оце нио
ка ко се хра брост не осва ја, већ
при па да сва ко ме по је дин цу,
али да ни је сва ко спре ман да
жи ви с тим.

– Ни ко не тре ба да вам је да.
Под ра зу ме ва се да има те став
и ан га жман. Али сви смо хра -
бри до од ре ђе не гра ни це, јер
кад се ис по ста ви да је це на
хра бро сти нео че ки ва но ви со -
ка, спрем ни смо да је пу сти мо
низ во ду. А ја ми слим да је до -
ста тог ку ка вич лу ка и свих тих

ГРА ЂАН СКИ АН ДЕР ГРА УНД

СКУ ВА НЕ ЖА БЕ И ПО ВИ ЈЕ НЕ КИЧ МЕ

Кокан Младеновић, режисер представа о нашим животима

НА СТА ВЉЕ НИ ПРО ТЕ СТИ АПО ТЕ КА РА

На жа лост, не ма мо!

По је ди ни пољ ски гло да ри мо -
гу би ти озбиљ не ште то чи не,
на ро чи то у се зо на ма ка да се
пре ви ше на мно же, као што је
био слу чај 2005, 2009, 2012. и
2014. го ди не. Нај ве ће ште те
чи не пољ ска во лу ха ри ца и
пољ ски миш, а на пар це ла ма
ко је се на вод ња ва ју то су још
во де на и под зем на во лу ха ри -
ца. Ови гло да ри су ак тив ни то -
ком це ле го ди не, а оште ћу ју
пше ни цу и ози ме жи та ри це од
вре ме на се тве па све до же тве.

Пољ ска во лу ха ри ца жи ви у
ко ло ни ја ма и кре ће се на по -
вр ши ни од јед ног до 2,5 ара,
раз мно жа ва се од два до че ти -
ри пу та го ди шње, а њен раз вој -
ни ци клус тра је два до три ме -
се ца. По пу ла ци о ни мак си мум
до сти же у ју ну и ју лу, а раз -
мно жа ва ње за вр ша ва у ок то -
бру. Нај ви ше је има у лу цер ки,
пше ни ци и дру гим стр ним
жи ти ма, а хра ни се ис кљу чи во
не жним и соч ним де ло ви ма
биљ ке. То ком ве ге та ци је је
пре те жно има у лу це ри шти ма,
а зи ми у стр ним жи ти ма. По -
ве ћа на број ност се ја вља на кон
ду гих и то плих је се ни, и бла -
гих зи ма с ду го трај ним и де бе -
лим сне жним по кри ва чем, на -
кон ко јих сле де су ва и то пла
про ле ћа.

Под зем на во лу ха ри ца се
раз мно жа ва ви ше пу та го ди -
шње, а у ле глу има два до се -
дам мла ду на ца. На се ља ва
раз ли чи те те ре не, а има је и
на пар це ла ма под за лив ним
си сте ми ма. Нај ве ћи део вре -
ме на про во ди под зе мљом, а
хра ни се под зем ним и над -
зем ним де ло ви ма ко ре на сто-
кр то ла стог и лу ко ви ча стог
по вр ћа и цве ћа, лу цер ке, де -

те ли не, стр них жи та и усе ва
ко ји се око па ва ју.

Во де на во лу ха ри ца мо же за
крат ко вре ме да се на мно жи,
јер има че ти ри и ви ше око та
го ди шње са шест до осам мла -
ду на ца. Ла ко ме ња ис хра ну и
на ста њу је вла жно зе мљи ште,
укљу чу ју ћи на вод ња ва не њи -
ве. Оште ћу је под зем не и над -
зем не де ло ве би ља ка по себ но
на ко ре на сто-кр то ла стом по -
вр ћу и цве ћу, и мла дим за са -
ди ма во ћа ка и ви но ве ло зе. С
тих по вр ши на че сто ми гри ра
на лу цер ку, де те ли ну и пше -
ни цу, где пра ви знат не ште те.

Пољ ски ми ше ви се бр зо раз -
мно жа ва ју, јер има ју пет до
шест око та. Ште те на но се у
вре ме се тве, ка да са ку пља ју
се ме. То ком ве ге та ци је на па -
да ју ко ре на сто-кр то ла сто по -
вр ће, а то ком зре ња од но се зр -
не вље ве ли ког бро ја би ља ка.
По себ но су штет ни за пар це ле
где се про из во ди се ме, јер мо -
гу знат но сма њи ти при нос.

Број ност ових гло да ра свр -
ста на је у пет ка те го ри ја: од вр -
ло ни ске, ко ја има до 10 ру па
по хек та ру, до вр ло ви со ке.
Она за ми ше ве из но си од 2.000
до 10.000 ру па по хек та ру, а за
во лу ха ри це од 20.000 до
50.000 ру па. Уко ли ко се на
пар це ли уста но ви дру га ка те -
го ри ја број но сти, ко ја за ми ше -
ве из но си до 50 ру па, а за во лу -
ха ри це до 500 ру па по хек та ру,
пре по ру чу је се су зби ја ње ште -
то чи на уба ци ва њем у ру пе го -
то вих ма ма ца на ба зи цинк-
фос фи да или ко а гу ла на та као
што је бро ма ди о лон. Оба ве зно
је но ше ње за штит не опре ме и
за тва ра ње ру па с мам ци ма ра -
ди за шти те ди вља чи.

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Стојан Јевремовић, дипломирани ин же њер за шти те би ља

Су зби ја ње пољ ских
гло да ра 
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На у чи ти ма тер њи сло вач ки је зик
По вод пи сму је текст. Мно го је
раз ло га за уче ње ма тер њег сло -
вач ког је зи ка. По што већ ду го
жи ви мо у окри љу кри зе, с не -
из ве сним из гле ди ма да ће нам
би ти мно го бо ље, усред сре ди -
ћу се са мо на не по сред не,
прак тич не ко ри сти по зна ва ња
ма тер њег сло вач ког је зи ка.

Уко ли ко де ца од нај ра ни јег
до ба поч ну у по ро ди ци да уче,
по ред срп ског, и свој ма тер њи,
сло вач ки је зик, а по том у
основ ној шко ли и књи жев ни
сло вач ки је зик, сти чу јед ну ва -

жну, до дат ну ве шти ну и зна ње,
ко ји су ве ћи ни дру ге де це ус -
кра ће ни. Ни је у пи та њу са мо
ве шти на ко му ни ци ра ња са сво -
јим су на род ни ци ма у Ср би ји и
у Сло вач кој (уз ма ло ви ше тру -
да и у Че шкој), не го и ва жан
услов за мо гућ ност на став ка
шко ло ва ња у гим на зи ји у Бач -
ком Пе тров цу, сред њим шко -
ла ма у Сло вач кој, од но сно сту -
ди ра ња на сло вач ким уни вер -
зи те ти ма, уз од го ва ра ју ћу сти -
пен ди ју и сме штај у ин тер на ту.
Код нас је сту ди ра ње ску по
уко ли ко сту дент/сту дент ки ња
ни је „на бу џе ту”. Основ не тро -
го ди шње сту ди је, у про се ку,
ко шта ју 2.200 евра, а јед на го -
ди на ма стер-сту ди ја је нај ма ње
1.000 евра. Спе ци ја ли стич ке

сту ди је, та ко ђе, тре ба пла ти ти
нај ма ње 1.000 евра. А по сло -
дав ци због убр за ног раз во ја
тех но ло ги је и оштре кон ку рен -
ци је, углав ном, тра же ви со ко о -
бра зо ва не кан ди да те ко ји по се -
ду ју низ до дат них ве шти на,
спо соб но сти и зна ња. С об зи -
ром на то да је у нас све ви ше
пред у зе ћа чи ји су вла сни ци
Сло ва ци или Че си, вла да ње
сло вач ким је зи ком мо же би ти
ва жна упо ред на пред ност при -
ли ком тра же ња за по сле ња у та -
квим пред у зе ћи ма.

Мно ги мла ди љу ди сло вач -
ког по ре кла, при ти сну ти не -
ма шти ном и бес пер спек тив -
но шћу, из лаз су по ку ша ли да
на ђу, по сред ством по ти сну тих
сло вач ких ко ре на, у тра же њу

по сла у Сло вач кој. На кнад на
па мет, ме ђу тим, ни је до бар са -
ве зник, а ин стант ре ше ња су
нај че шће крат ког да ха. Убр за -
но уче ње сло вач ког је зи ка у
зре лом до бу мо же би ти основ
за тра же ње по сла у сло вач ким
пред у зе ћи ма, али је слаб осло -
нац за ви со ко школ ско уса вр -
ша ва ње и про фе си о нал но на -
пре до ва ње и крх ки те мељ за
ин те гри са ње у но ву за јед ни цу.

При ли ка за уче ње књи жев -
ног сло вач ког је зи ка у шко ли
у Пан че ву се тек по вре ме но
ука зу је и ва ља је ис ко ри сти ти
јер умно жа ва мо гућ но сти
мла ди ма да ста са ју у обра зо -
ва не, успе шне, сло бод не и од -
го вор не љу де.

Иван За фи ро вић

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 26. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Нафт на ин ду стри ја Ср би је
је сре ди ном фе бру а ра, на -
кон ре дов них ин ве сти ци о -
них ра до ва на одр жа ва њу
по стро је ња, по но во по кре -
ну ла ко мер ци јал ну про из -
вод њу на по стро је њу за про -
из вод њу би ту ме на у Ра фи -
не ри ји наф те Пан че во. Пре -
ма ре чи ма ме наџ мен та, на
тај на чин ком па ни ја је обез -
бе ди ла про из вод њу ви со ко -
ква ли тет ног би ту ме на и ста -
бил ну ис по ру ку тог про из -
во да за пу тар ска пред у зе ћа
то ком це ле го ди не.

Ра до ви су тра ја ли 18 да на
и об у хва ти ли су низ тех но -

ло шких и тех нич ких ак тив -
но сти, да би про це си у ком -
плет ном по стро је њу би ли
по у зда ни. Све је за вр ше но
се дам да на пре уо би ча је ног
ро ка за ова кву вр сту по сла,
чи ме је по ве ћа на опе ра тив -
на рас по ло жи вост ко ја се
пра ти кроз по ка за те ље ме ђу -
на род ног стан дар да за про -
це ну ефи ка сно сти ра фи не -
риј ских по стро је ња. Ра до ви,
чи ја се вред ност про це њу је
на око 30 ми ли о на ди на ра,
оба вље ни су уз по што ва ње
нај ви ших стан дар да за шти -
те на ра ду и за шти те жи вот -
не сре ди не.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

АК ТИВ НОСТ „ЈЕ ЛЕН КА”

Успон на Трем

Пла ни на ри из Пан че ва и Бе -
о гра да, чла но ви ПД-а „Је ле -
нак”, уче ство ва ли су про шле
су бо те у тра ди ци о нал ном
зим ском успо ну на врх Су ве
пла ни не. Чла но ви „Је лен ка”
пре пе ша чи ли су око 14 ки -
ло ме та ра и са вла да ли успон

од укуп но 1.050 ме та ра над -
мор ске ви си не.

При јат но вре ме омо гу ћи ло
је пе ња чи ма да без ве ћих му -
ка осво је Трем. На ма ни фе -
ста ци ји је уче ство ва ло пре ко
1.000 пла ни на ра из Ср би је,
Бу гар ске и Ма ке до ни је.

РЕ МОН ТО ВА НО ПО СТРО ЈЕ ЊЕ БИ ТУ МЕ НА

Без бед ни ји рад 
про из вод ног си сте ма

Афир ма ци ја ак тив не
по ли ти ке 
за по шља ва ња

Уна пре ди ти 
кон ку рент ност бу ду ће
рад не сна ге на 
тр жи шту ра да

Пре зен та ци ја про је ка та ре а ли -
зо ва них у сред њим шко ла ма
то ком 2015. го ди не у окви ру
ло кал ног кон кур са за до де лу
сред ста ва „Про грам за уна пре -
ђе ње кон ку рент но сти сред њих
шко ла пу тем по бољ ша ња усло -
ва за из во ђе ње прак тич не на -
ста ве” одр жа на је у по не де љак,
22. фе бру а ра, у ма лој са ли
Град ске упра ве. Пред став ни ци
пан че вач ких сред њих шко ла
при ка за ли су мо де ле уна пре -
ђи ва ња на ста ве у обра зов ним
уста но ва ма, тј. про гра ме оса -
вре ме ња ва ња на став ног про це -
са, ре а ли зо ва не уз фи нан сиј -
ску по др шку ло кал не са мо у -
пра ве. Реч је о нов цу из бу џе та
Гра да Пан че ва на ме ње ном за
афир ма ци ју ак тив не по ли ти ке
за по шља ва ња, пред ви ђе ном у
„Ло кал ном ак ци о ном пла ну за
за по шља ва ње Гра да Пан че ва
за 2015. го ди ну”.

Ди рек то ри ма и про фе со ри -
ма пан че вач ких шко ла и за ин -
те ре со ва ној јав но сти обра ти ли
су се чла но ви Град ског ве ћа
Су за на Јо ва но вић, за ду же на за
под руч је ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке, и Ми о -
драг Ра дој ко вић, за ду жен за
обра зо ва ње.

Бу џет и по др шка
Су за на Јо ва но вић је из ра зи ла
ве ли ко за до вољ ство јер су
шко ле на кре а ти ван и ве о ма
ин вен ти ван на чин при сту пи ле
чи та вој овој при чи, чи ји је
циљ да се уна пре ди кон ку -
рент ност бу ду ће рад не сна ге
на тр жи шту ра да. На ја ви ла је
да ће 4. мар та би ти об ја вљен

јав ни по зив за 2016. го ди ну по
истом осно ву и да је Град у ту
свр ху, као и про шле го ди не,
из дво јио два ми ли о на ди на ра.

– Це ла при ча о сма ње њу
бро ја не за по сле них и о уна -
пре ђе њу ква ли те та рад не сна -
ге од но си се на обра зо ва ње и
не рет ко се про вла че те зе да
наш обра зов ни си стем ни је
до вољ но прак ти чан ни до вољ -
но са вре мен. Ми смо ис ко ри -
сти ли мо гућ ност да, ми мо ре -
дов них сред ста ва ко ја при па -
да ју шко ла ма, обра зов ним ин -
сти ту ци ја ма по мог не мо да
обез бе де до дат не фи нан си је
нео п ход не за уна пре ђи ва ње
ква ли те та на ста ве – из ја ви ла
је чла ни ца Ве ћа.

С дру ге стра не, Ми о драг Ра -
дој ко вић је ре као да је Град
Пан че во јед на од рет ких са мо -
у пра ва ко је има ју мо гућ но сти
и во ље да на ова кав на чин по -
мог ну шко ла ма. Ис та као је да

зна ко ли ко ди рек то ри ма шко -
ла ова ква по моћ и по др шка
зна чи и да је све стан чи ње ни -
це да обра зов не уста но ве не
мо гу да обез бе де ве ли ку су му
нов ца ко ји је нео п хо дан за
опре ма ње учи о ни ца и ка би не -
та за са вре ме ну на ста ву, на ро -
чи то прак тич ну.

– Ме не по себ но ра ду је ино -
ва тив ност ђа ка, њи хо вих мен -
то ра и ди рек то ра, ко ји с ма ло
нов ца успе ва ју да опре ме ка -
би не те учи ли ма и сред стви ма
при ме ре ним 21. ве ку – ре као
је већ ник Ра дој ко вић.

Рас по де ла нов ца
Да под се ти мо, по чет ком про -
шле го ди не Град Пан че во је
рас пи сао јав ни по зив, на ко ји
су сред ње шко ле кон ку ри са ле
са укуп но 10 про је ка та. Са вет
за за по шља ва ње Гра да Пан че ва
дао је по зи тив но ми шље ње за
шест про је ка та, а гра до на чел -
ник Пан че ва одо брио је уку пан

из нос од 1,9 ми ли о на ди на ра за
фи нан си ра ње чи та вог по сла.

Гим на зи ја „Урош Пре дић”
опре ми ла је три учи о ни це 
ви део-про јек то ри ма и на ба ви -
ла три пре но си ва ра чу на ра
(378.000 ди на ра), а Му зич ка
шко ла „Јо ван Бан дур” оса вре -
ме ни ла је ви ше на мен ски ка би -
нет (168.902 ди на ра). У По љо -
при вред ној шко ли „Јо сиф Пан -
чић” од нов ца гра ђа на Пан че ва
(375.094 ди на ра) опре мљен је и
адап ти ран ве те ри нар ски ка би -
нет, а у шко ли „Ма ра Ман дић”
пла сте ник је пре кри вен фо ли -
јом (47.000 ди на ра). За хва љу ју -
ћи до на ци ји од 493.498 ди на ра
Ме ди цин ска шко ла „Сте ви ца
Јо ва но вић” до би ла је са вре мен
ка би нет за ис хра ну де це и бо -
ле сни ка, а по ла ми ли о на ди на -
ра омо гу ћи ло је Елек тро тех -
нич кој шко ли „Ни ко ла Те сла”
да опре ми ка би нет за прак тич -
ну на ста ву.

ГРАД ПО МА ЖЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СРЕД ЊИМ ШКО ЛА МА

ОСА ВРЕ МЕ ЊЕ НА НА СТА ВА 

У ШЕСТ УСТА НО ВА

Фе ри јал ни са вез Пан че во за -
по чео је но ву се зо ну пу то ва -
ња по Ср би ји из ле том по ис -
точ ној Ср би ји. Фе ри јал ци ма
је пр ва ста ни ца би ла вре ло,
тј. из во ри ште ре ке Гр зе код
Па ра ћи на. По том су об и шли
ло ка ли тет Гам зи град код За -
је ча ра, по знат по рим ској
цар ској па ла ти Фе ликс Ро -
му ли ја на, ко ја је до спе ла на
„Уне ско ву” ли сту свет ске ба -
шти не за хва љу ју ћи ду го го -
ди шњим ис тра жи ва њи ма на -
ших ар хе о ло га. Пан че вач ки
фе ри јал ци су има ли при ли -
ку да се пре ко вир ту ел ног 3Д
пу то ва ња ре кон стру и са ног
гра да ца ра Га ле ри ја и ње го ве
мај ке Ро му ле бо ље упо зна ју
са овим кул тур ним бла гом.
По том је усле ди ла по се та
Му зе ју у За је ча ру, где се чу -
ва ју ори ги нал ни фраг мен ти
овог ар хе о ло шког на ла зи -

шта, а по себ но ме сто за у зи -
ма ју ан тич ки мо за и ци.

Фе ри јал ни са вез Пан че ва
за 7. март на ја вљу је тра ди ци -
о нал ну ма ни фе ста ци ју „Пла -
во ве че” по во дом обе ле жа ва -
ња Ме ђу на род ног пра зни ка
же на. Чла но ви тог са ве за ће у
на ред ном пе ри о ду ор га ни зо -
ва ти ви кенд-пу то ва ња, а ме -
ђу на ја вље ним де сти на ци ја -
ма су Бач ка Па лан ка, Цар ска
ба ра, Па лић, Фру шка го ра,
Тр шић, Ђа во ља ва рош, Ниш
и још мно го дру га за ни мљи -
ва ме ста.

Фе ри јал ци по зи ва ју су гра -
ђа не да им се при дру же, а
де таљ не ин фор ма ци је о
удру же њу и пу то ва њи ма мо -
гу се до би ти рад ним да ни ма
од 18 до 20 са ти у њи хо вој
кан це ла ри ји у До му омла ди -
не Пан че во, или на број те -
ле фо на 319-248.

НО ВА СЕ ЗО НА ПУ ТО ВА ЊА ФЕ РИ ЈА ЛА ЦА

На по чет ку Гам зи град» Наставак са стране 1

Ак ти ви ран је и ме ха ни зам уво -
ђе ња ди сци плин ских ме ра
усме рен на нео д го вор не рад ни -
ке пан че вач ке Оп ште бол ни це,
оне што кр ше го ди на ма утвр ђе -
не и де фи ни са не про це ду ре ко -
је се ти чу упра вља ња от па дом у
тој здрав стве ној уста но ви.

Та сић на по ми ње да се ова -
кви про пу сти ра ни је ни су де -
ша ва ли, „али је за ни мљи во да

до њих баш са да до ла зи”, у
тре нут ку ка да је пан че вач ка
бол ни ца у про це су акре ди та -
ци је – сто ји у до пи су по сла том
„Пан чев цу”.

Да под се ти мо, у пан че вач -
ким здрав стве ни цен три ма од
2009. го ди не при ме њу је се си -
стем упра вља ња от па дом ко ји
је пот пу но ускла ђен с ви со ким
стан дар ди ма здрав стве не за -
шти те ста нов ни штва. Про блем
је на стао због то га што се осо -

бље на по је ди ним оде ље њи ма
Бол ни це ба ха то по на ша, тј. из -
бе га ва да оба ви јед но став ну
рад њу – да при ли ком ба ца ња
ам пу ла, шпри це ва, ига ла, ка -
те те ра, ку ти ја ле ко ва, упо тре -
бље ног за во ја, ко ра од ба на на,
окра ја ка ки фли или ча ша јо -
гур та по ве де ра чу на о то ме у
ко ју ке су тре ба да их од ло жи.

Сто га се и де си ла ова це ло -
ме сеч на уј дур ма – да ли на -
мер но или не – да у вид но обе -

ле же ним ке са ма за ха зард ни
от пад за вр ше ко је ка кви от па ци
ко ји не при па да ју тој ка те го ри -
ји, а у вре ћа ма за ко му нал ни
от пад упо тре бље ни шпри це ви,
ка те те ри, кр ва ве га зе итд. Ова -
кво по на ша ње по је ди на ца је
сра мот но и ве о ма опа сно и би -
ло би ко ри сно и свр сис ход но
да над ле жни у Бол ни ци ка зне
нео д го вор не по је дин це чи ја
не де ла мо гу угро зи ти жи во те
гра ђа на Пан че ва.

СЛУ ЧАЈ МЕ ДИ ЦИН СКОГ ОТ ПА ДА

Бахатост здравствених радника



Тим за борбу против трговине
људима Омладинске теренске
јединице „Прим. др Јован Ми-
лановић” панчевачког Црве-
ног крста организовао је 13. и
14. фебруара семинар за нове
младе вршњачке едукаторе у
овом програму превенције.

Седамнаест полазника узра-
ста од 14 до 20 година прошло
је стандардизовани семинар,

који Црвени крст на исти на-
чин реализује широм наше
државе. Они су се током обуке

озбиљније упознали са самим
појмом трговине људима, али
и с мерама опреза које могу
помоћи како њима, тако и љу-
дима око њих с којима ће у бу-
дућности делити знање о овом
озбиљном друштвеном про-
блему. Такође, добили су нова
искуства о вештинама презен-
товања и коришћења различи-
тих материјала какви се кори-

сте у вршњачкој едукацији, а
саставни су део „Превентив-
ног пакета”.

Семинар су водила три тре-
нера из различитих огранака
Црвеног крста: Сања Столић
из Ћићевца, Јована Буха са
Звездаре и Тамара Вицановић
из Панчева, а међу полазници-
ма је, поред наших суграђанки
и суграђана, било и волонтера
из Црвеног крста Савски ве-
нац. Догађај су као гости про-
пратили и будући тренери у
програму превенције трговине
људима из Црвеног крста Бео-

града. Они су овом приликом
прикупљали искуства с терена.

Нови вршњачки едукатори ће
у наредном периоду заједно с
тренерима спроводити инфор-
мативне радионице у основним
и средњим школама у Панче-
ву, а бавиће се и планирањем и
реализацијом активности ко-
јима се обележавају датуми у
вези с подизањем свести о
овом озбиљном друштвеном
проблему.

ХРОНИКА
Петак, 26. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пи та ње: Ни кад ни сам би -
ла алер гич на на ле ко ве,
али не дав но сам због пре -
хла де уве че по пи ла „пен -
трек сил”, на сво ју ру ку, и
оти шла на спа ва ње, а ују -
тру сам се про бу ди ла с
пот пу но оте че ним ли цем.
Оток је спао по сле два са -
та. Да ли то зна чи да сам
по ста ла алер гич на на тај
лек? Шта је по треб но да
са да ура дим? Да ли да о
то ме оба ве стим ле ка ра?
Ка ко да знам на шта сам
тач но алер гич на? За што
алер ги је на ста ју?

Од го вор: На осно ву ва шег
пи та ња и симп то ма ко је
сте на ве ли мо гу за кљу чи ти
да ве ро ват но по сто ји алер -
ги ја на лек ко ји сте по пи ли
(„пен трек сил”), а са мим
тим је мо гу ћа алер ги ја на
дру ге ле ко ве из исте гру пе
– у овом слу ча ју пе ни ци -
лин ске пре па ра те.

Мој са вет је да се нај пре
ја ви те иза бра ном ле ка ру и

оба ве сти те га о овом до га -
ђа ју. Он ће вас упу ти ти код
алер го ло га. У на шој бол ни -
ци сва ко днев но ра ди алер -
го ло шка ам бу лан та. Ту ће
би ти спро ве де но до дат но
алер го ло шко ис пи ти ва ње
(алер гиј ске про бе) и на
осно ву то га док тор ка ће
до не ти од ре ђе ни за кљу чак.
Озбиљ ни ја те сти ра ња за
алер ги ју на од ре ђе не ле ко -
ве спро во де се на Ин сти ту -
ту за алер го ло ги ју и иму -
но ло ги ју Кли нич ког цен -
тра Ср би је у Бе о гра ду. О
упу ћи ва њу у ту уста но ву
од лу чи ће алер го лог.

Мој са вет је да док не
оба ви те ова ис пи ти ва ња, не
узи ма те пе ни ци лин ске пре -
па ра те, од но сно не мој те
ни кад узи ма ти ле ко ве на
сво ју ру ку. Алер гиј ска ре ак -
ци ја на ле ко ве (и не са мо на
ле ко ве већ и на хра ну, на -
пит ке...) мо же се ја ви ти у
би ло ком жи вот ном до бу,
без об зи ра на то да ли сте
ра ни је има ли алер гиј ске
ре ак ци је или ни сте, те је
нео п ход но спро ве сти го ре -
на ве де но ис пи ти ва ње.

Од го ва ра: др Го ран Во ји но вић,
ин тер ни ста-не фро лог

Алер ги ја на лек

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

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

Град ће фи нан си ра ти
уџ бе ни ке и школ ски
при бор

Об у хва ће но пет 
по ро ди ца

Но вац ће би ти 
ис пла ћен у мар ту

По ро ди це с трој ка ма из Пан -
че ва је ди не у чи та вој др жа ви
има ју ту сре ћу да ло кал на са -
мо у пра ва бри не о њи ма та ко
што им пру жа фи нан сиј ску
по др шку не са мо од мах по ро -
ђе њу већ и сва ке го ди не на кон
то га, све док де ца не на вр ше
де сет го ди на. Та нов ча на по -
моћ ис пла ћу је се јед но крат но,
обич но око Но ве го ди не.

До бра вест за ро ди те ље
пан че вач ких трој ки гла си да
је Скуп шти на Пан че ва на по -
след њој сед ни ци, одр жа ној
12. фе бру а ра, усво ји ла пред -
лог Се кре та ри ја та за јав не
слу жбе и со ци јал на пи та ња
да про ши ри Од лу ку о фи нан -
сиј ској по др шци по ро ди ци с
де цом. За хва љу ју ћи то ме, пет
пан че вач ких по ро ди ца с трој -
ка ма пред школ ског, основ но -
школ ског и сред њо школ ског
уз ра ста од са да ће до би ја ти и

ЛЕ ПА ВЕСТ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

ДО ДАТ НА ПО МОЋ 
ЗА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ТРОЈ КЕ

че твор ка ма, али та квих у на -
шем гра ду за сад не ма.

Кад не оста не све на ре чи ма
На ову иде ју су у Град ској
упра ви до шли кра јем про шле
го ди не, ка да је гра до на чел ник
трој ка ма уру чио већ по ме ну ту
нов ча ну по моћ ко ја се од ра ни -
је из два ја за њих.

– Око Но ве го ди не смо уго -
сти ли на ше трој ке и том при -
ли ком смо с њи хо вим ро ди те -
љи ма раз го ва ра ли о то ме ка ко
жи ве и с ка квим се про бле ми -
ма су сре ћу. На рав но, сви су
би ли сло жни у то ме да им чи -
ње ни ца да има ју тро је или чак
и ви ше де це, јер у по је ди ним
слу ча је ви ма трој ке има ју и
ста ри ју или мла ђу бра ћу или
се стре, до но си ве ли ку ра дост и
за до вољ ство. Но исто та ко се
по ка за ло да им упра во ку по -
ви на школ ских по треп шти на
пред ста вља по при лич ну те -
шко ћу. Зна мо да је то ве ли ки
фи нан сиј ски из да так и ка да
има те јед но де те, а ка мо ли
њих тро је, тим пре што су то
де ца истог уз ра ста, па не мо гу
чак ни да на сле ђу ју књи ге јед -

Са вет Ме сне за јед ни це Ко теж у
са рад њи с Цен тром за пре вен -
ци ју пан че вач ког До ма здра -
вља спро ве шће у су бо ту, 27. фе -
бру а ра, од 8 са ти, пре вен тив не
ле кар ске пре гле де у про сто ри -
ја ма те ме сне за јед ни це.

На пре глед мо гу до ћи ста -
нов ни ци на се ља Ко теж, али и
сви дру ги на ши су гра ђа ни ко -
ји то же ле. Ле ка ри ће им из -
ме ри ти крв ни при ти сак, ни во

ше ће ра у кр ви, хо ле сте рол и
три гли це ри де, а од ре ди ће им
и ин декс те ле сне ма се и да ће
им са ве те о то ме ка ко да не гу -
ју здрав стил жи во та.

АК ЦИ ЈА У МЕ СНОЈ ЗА ЈЕД НИ ЦИ КО ТЕЖ

Пре вен тив ни пре гле ди
за све

ни од дру гих. Уви де ли смо да
обез бе ђи ва ње сред ста ва за ту
вр сту по мо ћи не би пред ста -
вља ло ве ли ки тро шак за град,
као и да по сто ји за кон ски
основ да се ова иде ја спро ве де
у де ло, та ко да смо од лу чи ли
да и на овај на чин иза ђе мо у
су срет тим по ро ди ца ма – ре -
кла је Су за на Јо ва но вић, чла -
ни ца Град ског ве ћа за ду же на
за рад, за по шља ва ње и со ци -
јал ну по ли ти ку.

Уско ро од лу ка о из но су
Она је об ја сни ла да је пра ви ло
да гра до на чел ник на по чет ку
сва ке ка лен дар ске го ди не од -
лу ком утвр ди но ми на лан из -
нос за све вр сте јед но крат них
нов ча них да ва ња. У овом слу -
ча ју ће тај из нос би ти уста но -
вљен у мар ту, а убу ду ће ће се
то ра ди ти у ја ну а ру.

– Још ни је по зна та но ми нал -
на вред ност ове по мо ћи за
школ ску 2016/17. го ди ну, али
раз ми шља мо о то ме да то бу де
су ма у ра спо ну од око 10.000 до
20.000 ди на ра по де те ту за ви -
сно од то га да ли су она пред -
школ ског, основ но школ ског

или сред њо школ ског уз ра ста.
Ових да на ће мо то и пре ци зни -
је уста но ви ти. По што ни је мо -
гу ће утвр ди ти це ну уџ бе ни ка и
основ ног при бо ра за сва ког ђа -
ка по је ди нач но, тај из нос ће
би ти за о кру жен у скла ду са
оквир ним це на ма све га оно га
што је за шко ло ва ње нео п ход -
но. На кон то га ће мо по зва ти
по ро ди це и њи ма ће но вац би -
ти ис пла ћен већ у мар ту ка ко
би мо гле да на ба ве уџ бе ни ке у
прет пла ти, ка да су и јеф ти ни ји
– на ја ви ла је Јо ва но ви ће ва.

Пре ма ње ним са зна њи ма,
ова кву вр сту по мо ћи по ро ди -
ца ма с трој ка ма и че твор ка ма
не пру жа ни јед на дру га ло кал -
на са мо у пра ва у на шој зе мљи.
Пан че во се и да ље бо ри с про -
бле мом не га тив ног на та ли те -
та, а из Град ске упра ве по ру -
чу ју ка ко су све сни чи ње ни це
да ова квим ме ра ма не мо гу да
за у ста ве тај не га ти ван тренд,
али се ипак тру де да ова ко
спе ци фич ним по ро ди ца ма
ули ју си гур ност и да ју им до
зна ња да бри га за јед ни це за
њих и те ка ко по сто ји.

Пет пу та три јед на ко је сре ћа

Страну припремила 
Драгана
Кожан

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ВРШЊАЧКЕ ЕДУКАТОРЕ

Младе снаге против трговине људима

Осврт на здрав стве ну си ту а -
ци ју у про те клом пе ри о ду
при ме ре ни ји је про лећ ном
до бу. Ни слу ти ли ни смо да
ће ко лап си и са о бра ћај ни
тра у ма ти зам обе ле жи ти фе -
бру ар, ка да зи ма тек тре ба
да по ка же сво је пра во ли це.

Си гур но је са мо да су ве -
ли ке бр зи не од не ле два жи -
во та, а дру ге окол но сти
оста ће не по зна те за ур гент -
не еки пе ко је су ин тер ве ни -
са ле. При мер са о бра ћај не
не сре ће код „Ма лог ра ја”
по ка зао је да још увек ни смо
огу гла ли на људ ску пат њу, а
да је про фе си о на ли зам и да -
ље не што што кра си по је ди -
не јав не слу жбе, ма ко ли ко
им окол но сти не иду на ру -
ку. На и ме, тог да на око 14
са ти на ли цу ме ста по ја ви ле
су се го то во исто вре ме но
еки пе бе о град ске и пан че -
вач ке хит не по мо ћи, као и
бе о град ски и пан че вач ки
ва тро га сци. Уз ве ли ки на пор
тре ба ло је пр во осло бо ди ти
стра да ле из те шко ха ва ри са -
них ау то мо би ла, а он да им
ука за ти ме ди цин ску по моћ
на ме сту не сре ће и на пу ту

ка здрав стве ним уста но ва -
ма. Во зач јед ног ау то мо би ла
остао је на ме сту мр тав, же -
на ко ја је би ла су во зач је с
те шким тра у ма ма, опа сним
по жи вот, пре ве зе на у Ур -
гент ни цен тар, а во зач дру -
гог ау то мо би ла је тран спор -
то ван нај пре до Оп ште бол -
ни це у Пан че ву, па по том у
Ур гент ни цен тар.

Ова кве са о бра ћај не не -
сре ће по ка зу ју за пра во ко -
ли ко је бит на до бра ко ор ди -
на ци ја и бр за ин тер вен ци ја
хит не по мо ћи, ва тро га са ца
и по ли ци је. Сва ки ми нут је
дра го цен, а сва ка ин фор ма -
ци ја до ступ на овим слу жба -
ма је од не про це њи вог зна -
ча ја. То са мо по твр ђу је да
иде ја о ин те гри са ним ур -
гент ним слу жба ма гра да
Пан че ва има сво је пу но
оправ да ње. При том тре ба
сва ка ко узе ти у об зир ве ли -
ка ин ду стриј ска по стро је ња
с по тен ци јал ним хе миј ским
ак ци ден ти ма и бли зи ну
коп не них и реч них пу те ва
од ме ђу на род ног зна ча ја.
Ло ка ци ја на ме сту где су да -
нас ста ци о ни ра ни ва тро га -
сци и по ли ци ја у Ули ци
Жар ка Зре ња ни на би ла би
иде ал на. Не ке зе мље Европ -
ске уни је, као на при мер
Ита ли ја, има ју ова кав си -
стем, ко ји је ве о ма ефи ка -
сан, и до бар су узор, па не ма
по тре бе за им про ви за ци јом.
Но вац би мо гао би ти обез -
бе ђен из прет при ступ них
фон до ва Европ ске уни је.
Оста ло је са мо да до бра во -
ља и оп шти ин те рес пре вла -
да ју ка ко би се ова иде ја ре -
а ли зо ва ла.

Ка ко да хи тро 
по ста не хи три је

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Бри га ло кал не за јед ни це за по ро ди це 
с трој ка ма и те ка ко по сто ји

Су за на Јо ва но вић, 
чла ни ца Град ског ве ћа

Панчево се и даље
бори с проблемом
негативног
наталитета

јед но крат ну нов ча ну по моћ
за ку по ви ну уџ бе ни ка и
школ ског при бо ра. Пре ци -
зни је ре че но, пра во на ис пла -
ту ових сред ста ва има ће де ца
од пет и по го ди на, од но сно
од по ха ђа ња оба ве зног при -
прем ног пред школ ског про -
гра ма, па све до за вр шне го -
ди не ре дов ног сред њег обра -
зо ва ња, али уко ли ко ни су
ста ри ја од 19 го ди на. Од лу ка
се од но си и на по ро ди це са
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У гра ду је ма ло ста за,
а по сто је ће су 
за пу ште не

Не до вољ но 
ис ко ри шће но 
то што кроз наш 
град про ла зи 
ме ђу на род ни ко ри дор

– Иа ко у Пан че ву има мно го би -
ци кли ста, ма ло је би ци кли стич -
ких ста за, а оне ко је већ по сто је
су за пу ште не и у ло шем су ста -
њу. Про блем је и то што ло кал -
на власт ни шта ни је ура ди ла да
ис ко ри сти то што се наш град
на ла зи на ме ђу на род ном би ци -
кли стич ком ко ри до ру, тзв. тра -
си „Еу ро ве ло”, ко ја по ве зу ју
Атлан тик и Цр но мо ре. Део тог
ко ри до ра ко ји про ла зи кроз Ср -
би ју дуг је око 700 ки ло ме та ра, а
на жа лост још увек ни је из гра ђе -
на од го ва ра ју ћа би ци кли стич ка
ста за кроз Пан че во – из ја вио је
Пе тар Ан дре јић, пред сед ник
„По кре та за Стар че во”.

Он је до дао да је за сад на де -
лу те ри то ри је на шег гра да
кроз ко ји про ла зи ме ђу на род -
ни би ци кли стич ки ко ри дор
од 2003. го ди не са мо по ста -
вље на сиг на ли за ци ја и да ви -
ше ни шта ни је ура ђе но.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ште -
та је што је та ко, јер тим ме ђу -
на род ним ко ри до ром по след -
њих го ди на би ци кли ма про ла зи
мно го стра на ца ко ји су пла те -
жно спо соб ни и спрем ни да
до ста по тро ше, али им Пан че -
во ни је по ну ди ло ни ка кве са -
др жа је.

Не за ин те ре со ва ност 
за би ци кли сте
Пре ма Ан дре ји ће вим ре чи ма,
мо же и дру га чи је, што се нај -
бо ље ви ди на при ме ру Ско ре -
нов ца. У том ме сту је са гра ђен
хо стел са мо за стра не би ци -
кли сте ко ји про ла зе кроз на шу
зе мљу и он је увек пун. Би ци -

ПЕ ТАР АН ДРЕ ЈИЋ, ПРЕД СЕД НИК „ПО КРЕ ТА ЗА СТАР ЧЕ ВО”

ПАН ЧЕ ВО НЕ ВО ДИ ДО ВОЉ НО 
РА ЧУ НА О БИ ЦИ КЛИ СТИ МА

кли сти у ње му сва ко днев но
мо гу да пре спа ва ју, да је ду, да
се од мо ре и на ста ве да ље. Пре -
ма ње го вим ре чи ма, и у Стар -
че ву по сто ји ма њи хо стел за
би ци кли сте, у чи јој бли зи ни је
обез бе ђен и бе жич ни ин тер -
нет, а у пла ну је и да се за њих
у окви ру бу ду ћег ар хе о ло шко-
ту ри стич ког  пар ка, ко ји ће се
та ко ђе на ла зи ти у том ме сту,
на пра ви бун га лов ско на се ље.

Ан дре јић је до дао да већ ду -
же вре ме по ку ша ва да се из бо -
ри за то да се о про бле му не до -
вољ не раз ви је но сти би ци кли -
стич ке ин фра струк ту ре у Пан -
че ву раз го ва ра на сед ни ца ма
град ске скуп шти не, али да то
ни је на и шло на раз у ме ва ње. 

Про јек ти још увек на па пи ру
– По тен ци јал по сто ји, али је
не до вољ но ис ко ри шћен. По
мом ми шље њу по тре бан је од -

го ва ра ју ћи при ти сак јав но сти
да би над ле жни у гра ду ви ше
раз ми шља ли о би ци кли сти ма
и из град њи од го ва ра ју ће ста зе
на ме ђу на род ном ко ри до ру
ко ји про ла зи кроз Пан че во.
Је ди но што је до бро је сте што
су до са да за вр ше на два про -
јек та за из град њу би ци кли -
стич ких ста за. Пр ви се од но си
на из град њу ста зе од Ра фи не -
ри је до цен тра Стар че ва, а
дру гим је пред ви ђе на де о ни ца
од цен тра Стар че ва до Омо -
љи це. Ду жи на тих ста за је око
10 ки ло ме та ра и сма трам да
за град Пан че во не би пред -
ста вља ло про блем да фи нан -
си ра њи хо ву из град њу па ра ма
из соп стве ног бу џе та, или да
апли ци ра за но вац. Осим то га,
сма трам да би тре ба ло раз ми -
сли ти о по прав ци по сто је ћих
и из град њи но вих би ци кли -

стич ких ста за у Пан че ву, про -
јек то ва њу тра се од Омо љи це
до Бре стов ца и о по ве зи ва њу
де о ни ца ко је су нај ин те ре -
сант ни је за би ци кли сте ре кре -
а тив це, као што су пу те ви ка
Де ли блат ској пе шча ри, До ло -
ву и Ива но ву. Иа ко их ре кре а -
тив ци че сто ко ри сте, при лич -
но је опа сно во зи ти на њи ма
због гу стог са о бра ћа ја. Има и
дру гих про бле ма, на ро чи то
код „Пе тро хе ми је”. На точ ко -
ви ма ка ми о на ко ји до ла зе из
дру гих гра до ва до не то је се ме
не ке биљ ке са оштрим тр ном,
ко ја је ту ни кла и ра сте на ве -
ћем про сто ру. Не ма би ци кли -
сте ре кре а тив ца ко ји ту ни је
про бу шио гу ме. Ве ли ки про -
блем за све би ци кли сте је и
са о бра ћај на по ли ци ја, ко ја их
ка жња ва уко ли ко во зе пу тем –
до дао је Ан дре јић.

Го ри во у Бо сни 
и Ма ке до ни ји знат но
јеф ти ни је не го 
у Ср би ји

Опет се ак ти ви ра ло
цр но тр жи ште

Због знат не раз ли ке у це на ма
бен зи на и ди зе ла у Ср би ји у
од но су на окол не др жа ве на -
ши во за чи све че шће пре ла зе
гра ни це да би се снаб де ли јеф -
ти ни је – упо зо ри ло је Удру же -
ње нафт них ком па ни ја Ср би је.

То ми слав Ми ћо вић, се кре тар
те асо ци ја ци је, ко ју су фор ми ра -
ле ком па ни је „Еко”, „Мол”,
AVIA, „Naftachem”, ОМВ, „Стан -
дард”, „Еу ро гас”, „Еу ро пе трол”
и „Лу ко ил”, из ја вио је за „Пан че -
вац” да је про сеч на ма ло про дај -
на це на го ри ва у Ма ке до ни ји
ни жа од це не у Ср би ји за око 44
ди на ра по ли тру, а у Бо сни и
Хер це го ви ни 35–40 ди на ра!

Пре ма ње го вим ре чи ма, об -
ја шње ње за та кве раз ли ке је
пре ве ли ко за хва та ње на ше др -
жа ве из ма ло про дај не це не на
име ак ци зе на нафт не де ри ва -
те, ПДВ-а и тзв. на кна де за
оба ве зне ре зер ве.

ЗБОГ ПРЕ ВЕ ЛИ КИХ И НЕ У МЕ РЕ НИХ ЗА ХВА ТА ЊА ДР ЖА ВЕ

Бен зин у Ср би ји ску пљи не го у окру же њу

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас из ме ђу
ко јих дру штве них сти ло ва је
нај ве ћи јаз код нас, а за два
на ша чи та о ца или чи та тељ ке
ко ји су нај кре а тив ни је од го -
во ри ли на ово пи та ње „Пан -
че вац” и из да вач ка ку ћа
„Вул кан из да ва штво” при -
пре ми ли су по је дан при ме -
рак књи ге „Сно ви про шлих
вре ме на” Ху ли је На ва ро.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Нај ве ћи је јаз из ме ђу
има ти и не ма ти, сти ло ва око
ко јих се жи вот вр ти. Је дан
ди же у ви си не, дру ги спу шта
на ко ле на. Сва ко га да на се за
је дан мо ли мо, а дру ги про -
кли ње мо!” 064/3856...

„Нај ве ћи јаз код нас је из -
ме ђу та шти ног и зе то вог
дру штве ног сти ла, они су не -
у са гла ше ни и то тал но кон -
тра дик тор ни, ра зи ла зе се и
про стор но и вре мен ски.”
064/9694...

На гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на” на -
гра ди ће два ау то ра нај кре а тив -
ни јег од го во ра на пи та ње за -
што не ма љу ба ви у кул ту ри 21.
ве ка. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Ра ди кал ност
љу ба ви” Срећ ка Хор ва та.

Ово из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Дел фи” у „Авив
пар ку”, од на ред ног утор ка,
пре у зму ау то ри сле де ћих од -
го во ра:
„За то што у 21. ве ку све ра -
ди мо бр зо – бр зо жи ви мо,
бр зо се хра ни мо, бр зо уми ре -
мо. А љу бав не тр пи бр зи ну,
га ји се по ла ко и те ме љи то,
као биљ ка.” 063/1100...
„Кад бе да уђе на вра та, љу бав
иза ђе кроз про зор. По што
нам је 21. век за по чео про ма -
јом, ма ло је кул ту ре, а још ма -
ње љу ба ви у њој. Убу ду ће ма -
ње луф ти рај мо.” 062/1656...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на,
ка ко би смо њи хо ве по дат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.

Но ва на град на пи та ња по -
тра жи те на стра ни ца ма овог
бро ја „Пан чев ца”. Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ма ње луф ти рај мо!

Јав но ко му нал но пред у зе ће
„Хи ги је на” об ја ви ло је на сво -
јој стра ни ци на „Феј сбу ку” да
је два на ест рад ни ка по го на
„Чи ста чи” у но ћи из ме ђу 22.
и 23 фе бру а ра чи сти ло обо де
ко ло во за од бла та дуж це ле
Кни ћа ни но ве ули це, као и
део оби ла зни це у Сте ва на
Шу пљик ца од Кни ћа ни но ве
до Ули це Мо ше Пи ја де.

На „Феј сбук” стра ни ци
„Хи ги је не” мо же се про чи та -
ти и да на Ми си, у бли зи ни
та мо шњег деч јег вр ти ћа, још
увек има про бле ма, и на кон
што је по ста вљен спе ци јал ни
кон теј нер за ба ца ње пе пе ла.
На и ме, уме сто да га ко ри сте
са мо за ту на ме ну, гра ђа ни

су уба ци ва ли ђу бре у ње га, а
уме сто да от пад уба цу ју у
кон теј не ре ко ји су пред ви ђе -
ни за то, ба ца ли су га по ред
њих, што је опет ство ри ло
ру жну сли ку.

„Хи ги је на” је упо зо ри ла и
на то да на ста ром бу вља ку
сва ке не де ље оста је го ми ла
сме ћа, ко је рад ни ци тог
пред у зе ћа укла ња ју иа ко то
ни је њи хо ва оба ве за. То јав -
но ко му нал но пред у зе ће је
об ја ви ло и да су од по чет ка
го ди не ху ли га ни уни шти ли
ви ше од 170 кан ти за ђу бре
ко је су би ле по ста вље не у
раз ли чи тим де ло ви ма гра да
и да је ма те ри јал на ште та
због то га ве ли ка.

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ХИ ГИ ЈЕ НА”

Чи сти ли Кни ћа ни но ву
од бла та

Од утор ка, 23. фе бру а ра, за
сту ден те ко ји сва ко днев но
пу ту ју у Бе о град ва жи ће по -
вла шће на це на по врат не
кар те у из но су од 150 ди на -
ра, уме сто 210, ко ли ко ина че
ста је. По треб но је са мо да

пре ку по ви не кар те по ка жу
ове ре ни ин декс.

Над зор ни од бор АТП-а је
од лу чио и да се сма њи це на
по врат не кар те за Де бе ља чу.
Уме сто 390, она ће ко шта ти
370 ди на ра.

ОД ЛУ КА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА АТП-а

Јефти ни ја кар та 
за сту ден те

Кон крет но, пре ма по да ци -
ма Удру же ња нафт них ком па -
ни ја Ср би је, др жа ва од сва ког
ли тра бен зи на, чи ја је ма ло -
про дај на це на 123,67 ди на ра,
узи ма 75,71 ди нар (или 61,22
од сто), а од це не ли тра евро -
ди зе ла, ко ја из но си 125,45 ди -
на ра, у др жав ни бу џет иде
77,51 ди нар (или 61,79 од сто).

Пре ма Ми ћо ви ће вим ре чи -
ма, због то га опа да по тро шња
го ри ва у за пад ној и ју жној Ср -
би ји, а бу џет има ма ње при хо -
де. То је ло гич но ако се узме у
об зир да се због стал ног па да
про ме та нафт ним ком па ни ја -
ма и вла сни ци ма бен зин ских
пум пи све ма ње ис пла ти да
одр жа ва ју сво је објек те.

– Ста нов ни ци по гра нич них
ме ста у це лој Евро пи по вре ме -

но од ла зе у не ку од су сед них
зе ма ља ра ди ку по ви не јеф ти -
ни јих про из во да за соп стве не
по тре бе и то ни је нео бич но.
Ме ђу тим, због из у зет но ве ли -
ке раз ли ке у ма ло про дај ној
це ни мно ги гра ђа ни за пад не и
ју жне Ср би је се ис кљу чи во
снаб де ва ју го ри вом у Бо сни и
Хер це го ви ни, од но сно Ма ке -
до ни ји, па су чак по че ли да
од ла зе по го ри во у не што уда -
ље ни ја ме ста од гра ни це. То
озбиљ но угро жа ва до ма ће
про мет ни ке ко ји су уло жи ли
не ма ли но вац у из град њу бен -
зин ских ста ни ца и ис пу ни ли
све про пи са не ри го ро зне
усло ве. На гу бит ку је, и то
при лич но ве ли ком, и др жа ва,
јер ка да па да про мет го ри ва,
па да и при лив у бу џет, у ко ји

иде око 77 ди на ра од ли тра
ди зе ла, од но сно 75 ди на ра од
ли тра бен зи на. Ви ше од 60%
ма ло про дај не це не го ри ва су
ак ци за, на кна да за оба ве зне
ре зер ве и ПДВ, та ко да по тро -
ша чи у за пад ној и ју жној Ср -
би ји до при но се по бољ ша њу
фи скал ног при хо да су сед них
зе ма ља – ис та као је Ми ћо вић.

Он је до дао да се све че шће
де ша ва да се го ри во не про да је
на пум па ма, већ по дво ри шти -
ма, по си сте му „од вра та до
вра та”. Упо зо рио је да би про -
блем па да про ме та на бен зин -
ским пум па ма тре ба ло ре ши ти
пре про лећ не се тве јер ће по -
љо при вред ни ци би ти за хвал не
му ште ри је за пре про дав це с
об зи ром на то да ће им тре ба ти
ве ли ке ко ли чи не ди зе ла.

Кроз Сокаче, па... Снаћићемо се

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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От пу шта ња ко ја 
се на ја вљу ју 
су не по треб на

Ни до са да ни је би ло
до вољ но љу ди

Бор ба за пра ва свих за по сле -
них у Ми ни стар ству уну тра -
шњих по сло ва и бо ље усло ве
ра да, као и ор га ни за ци ја ху ма -
ни тар них ак ци ја, са мо су не ки
од ци ље ва пан че вач ке ор га ни -
за ци је Не за ви сног син ди ка та
по ли ци је.

Због 20.072 чла на, ко ли ко
има у це лој Ср би ји, тој ор га -
ни за ци ји је при зна та ре пре -
зен та тив ност, па је ми ни стар
по ли ци је Не бој ша Сте фа но -
вић ви ше пу та до са да пре го -
ва рао с ње ним пред став ни ци -
ма и ува жа вао њи хо ве ста во ве.

Не за ви сни син ди кат по ли -
ци је у Пан че ву има 365 чла но -
ва по де ље них у не ко ли ко син -
ди кал них гру па ко је де лу ју на
те ри то ри ји По ли циј ске упра ве
Пан че во. Оне об у хва та ју за по -
сле не у Са о бра ћај ној по ли циј -
ској ис по ста ви, Оде ље њу кри -
ми на ли стич ке по ли ци је, По -
ли циј ској ис по ста ви „Југ” и
ва тро га сно-спа си лач кој је ди -
ни ци, као и њи хо ве ко ле ге ко -
је ра де у окол ним по ли циј -
ским ста ни ца ма чи је је се ди -
ште у Ко ва чи ци и Вр шцу.

– Наш син ди кат се до са да
из бо рио за не ке олак ши це у
По себ ном ко лек тив ном уго во -
ру за све по ли цај це ко ји се
при ме њу је од про шле го ди не.
На при мер, по ли цај ци са да
има ју пра во на дво днев но пла -
ће но од су ство због лич них раз -
ло га, као и де се то днев но пла -
ће но од су ство за лич но уса вр -
ша ва ње и шко ло ва ње. Осим то -
га, на ини ци ја ти ву Не за ви сног
син ди ка та по ли ци је пот пи сан
је анекс По себ ног ко лек тив ног
уго во ра ко јим је про пи са но да

НЕ ЗА ВИ СНИ СИН ДИ КАТ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

НЕ МА ВИ ШКА ЗА ПО СЛЕ НИХ У МУП-у

ће све од ред бе ко је су по вољ не
у ко лек тив ном уго во ру за за по -
сле не у др жав ним ор га ни ма
ва жи ти и за све за по сле не у
МУП-у – из ја вио је Ђор ђе Стој -
ко вић, пред сед ник Син ди кал -
не гру пе СПИ Пан че во, ко ја
де лу је у окви ру Не за ви сног
син ди ка та по ли ци је.

Он је до дао да Не за ви сни
син ди кат по ли ци је ни је за до -
во љан због то га што ни су при -
хва ће ни аманд ма ни ко је је та
ор га ни за ци ја под не ла пре
усва ја ња но вог За ко на о по ли -
ци ји. Сто га је НСП за тра жио
оце ну устав но сти по је ди них
чла но ва За ко на о по ли ци ји.

Стој ко вић је пре ци зи рао да
се оце на устав но сти од но си на
од ред бе на осно ву ко јих је не -
ми но ван пре ста нак рад ног од -
но са сва ком по ли цај цу про тив
ко га не ко под не се кри вич ну
при ја ву.

Пре ма ње го вим ре чи ма, то
је ап сурд но, јер се ти ме кр ши
прет по став ка не ви но сти. Он је
об ја снио да под не та кри вич на
при ја ва про тив би ло ког по ли -
цај ца ни ка ко не мо же уна пред,

пре за вр ше не ис тра ге и суд -
ског по ступ ка, ау то мат ски под -
ра зу ме ва ти ње го ву кри ви цу.

Уз то, Не за ви сни син ди кат
по ли ци је је по ста вио пи та ња
за ко ни то сти од ред би За ко на о
по ли ци ји у ве зи с на док на дом
за до ла зак на по сао и од ла зак
с по сла, за бра не члан ства у
по ли тич ким стран ка ма и ис -
пла те ма њих за ра да по ли цај -
ци ма ко ји оду на бо ло ва ње.

– Жа ли ли смо се и ка да је
са оп ште но да 1.500 љу ди тре -
ба да бу де от пу ште но у окви ру
сма ње ња бро ја за по сле них у
др жав ним ор га ни ма. За хва љу -
ју ћи то ме тај број је сма њен на
1.000. Ме ђу тим, наш син ди -
кат сма тра да је и то мно го за -
то што по ли ци ја ни пре то га
ни је има ла до во љан број љу -
ди. Због то га сма тра мо да ће
се то от пу шта ње не га тив но од -
ра зи ти на рад по ли ци је на те -
ре ну. На при мер, у пан че вач -
кој са о бра ћај ној по ли ци ји, где
син ди кал на гру па СПИ Пан -
че во пре те жно де лу је, и пре
не го што су по че ли раз го во ри
о от пу шта њи ма, био је не до во -

љан број љу ди. Пре ма про це -
на ма је не до ста ја ло и још увек
нам не до ста је нај ма ње три де -
се так љу ди. То би био оп ти ма -
лан број за по сле них ко ји би
омо гу ћио по кри ва ње те ре на,
да сви до би ју не дељ ни и го ди -
шњи од мор на вре ме, а да се
при том ис по шту је за кон што
се ти че рад них ча со ва – до дао
је Стој ко вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
пан че вач ка ор га ни за ци ја Не -
за ви сног син ди ка та по ли ци је
бо ри се и за по бољ ша ње усло -
ва ра да. За хва љу ју ћи то ме у
згра ди но вог СУП-а, у По ли -
циј ској ис по ста ви „Југ” и ПС
Ко ва чи ца обез бе ђе ни су бе -
жич ни ин тер нет, ком пју те ри
и кли ма-уре ђа ји.

Не за ви сни син ди кат по ли -
ци је у Пан че ву ор га ни зо вао је
и јед ну ху ма ни тар ну ак ци ју за
по моћ де ци у до му „Спо ме -
нак”, а за хва љу ју ћи ан га жо ва -
њу ру ко вод ства тог син ди ка та
на ни воу Ср би је де ца свих за -
по сле них у МУП-у ће од ове
го ди не до би ја ти но во го ди шње
па ке ти ће.

У су до ви ма ши ром Ср би је
ових да на је по чео да ва жи За -
кон о за шти ти пра ва на су ђе ње
у ра зум ном ро ку, прав ни акт
од ко јег се оче ку је да убр за од -
ви ја ње суд ских про це са, је дан
од нај ве ћих про бле ма у на -
шем пра во су ђу.

Сви они што сум ња ју да су -
ђе ња у ко ји ма уче ству ју пре ду -
го тра ју или да јав на ту жи ла -
штва нео сно ва но оду го вла че
ис тра гу, са да мо гу по во дом
то га да под не су жал бу.

Пра во на су ђе ња у ра зум -
ном ро ку има ју стран ке у суд -
ским по ступ ци ма, уче сни ци у
ван пар нич ним по ступ ци ма,
оште ће ни у кри вич ним по -
ступ ци ма, при ват ни ту жи о ци,
као и оште ће ни као ту жи о ци
ко ји су ис та кли имо вин ско-
прав не зах те ве.

Ва жно је да под но си о ци
жал би на ду жи ну тра ја ња су -
ђе ња у њи ма на ве ду основ не
по дат ке о се би и адво ка ту
(уко ли ко су га ан га жо ва ли),
као и на зив су да пред ко јим се
во ди по сту пак и ту жи ла штва
ко је спро во ди ис тра гу.

Жал бе мо ра ју са др жа ти и
број пред ме та, ду жи ну тра ја -
ња ис тра ге и суд ског по ступ ка,
као и до ка зе што ука зу ју на то
да суд не по треб но ка сни са
од лу чи ва њем, или ар гу мен те
ко ји ма се до ка зу је да јав ни ту -
жи лац не по треб но оду го вла чи
са спро во ђе њем ис тра ге.

За ко ном о за шти ти пра ва на
су ђе ње у ра зум ном ро ку пред -
ви ђе но је и да се стран ке ко је
су не за до вољ не спо ро шћу су -
ди ја жа ле су ду у ко јем се во ди
по сту пак, а да пред сед ник тог
су да о од лу чу је о то ме да ли су

у пра ву. Крај њи рок у ко ме
мо ра да до не се за кљу чак о
(не)осно ва но сти жал би је 60
да на.

На кон при је ма жал бе пред -
сед ник су да за по чи ње тзв. ис -
пит ни по сту пак. Он нај пре
зах те ва од пред сед ни ка суд -
ског ве ћа и ту жи о ца да му у
ро ку од 15 да на до ста ве из ве -
шта је о то ку суд ског по ступ ка
од ње го вог по чет ка и пред лог
ро ка у ко јем је мо гу ће окон ча -
ти су ђе ње.

На кон раз ма тра ња спи са
пред сед ник су да има две мо -
гућ но сти: да од би је при го вор
или да га усво ји и ти ме по твр -
ди осно ва ност жал бе на по -
вре ду пра ва на су ђе ње у ра -
зум ном ро ку.

У слу ча ју усва ја ња при го во -
ра пред сед ник су да има пра во
да од су ди је или ту жи о ца на
чи ји рад је под не та жал ба зах -
те ва убр за ва ње суд ског по -
ступ ка. Мак си ма лан рок за
ње гов за вр ше так из но си че ти -
ри ме се ца.

Уко ли ко је раз лог за по вре -
ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном
ро ку пре оп те ре ће ност су ди је

или ње го во ду же од су ство ва -
ње, пред сед ник су да има пра -
во да му оду зме пред мет и да
га до де ли дру гом су ди ји.

Ако је не ки при го вор на ду -
жи ну су ђе ња од би јен, или
пред сед ник су да ни је до нео
од лу ку у ро ку од два ме се ца од
при је ма при го во ра, ње гов
под но си лац има пра во на
жал бу. По но во је тре ба под не -
ти пред сед ни ку су да, али је
овог пу та не раз ма тра он, већ
пред сед ник ви шег су да по хи -
је рар хи ји. У том слу ча ју раз -
ма тра ње жал бе мо ра да се за -
вр ши за ме сец да на.

Под но си о ци жал би ко ји су
осно ва но за ме ри ли на ду жи ни
су ђе ња има ју пра во на тзв.
пра вич но за до во ље ње, ко је
мо же  би ти нов ча но, а по сто ји
и мо гућ ност об ја вљи ва ња пре -
су де ко јом се утвр ђу је да је
под но си лац жал бе био у пра ву
и да се с раз ло гом жа лио на
пре спо ро су ђе ње.

Нов ча но обе ште ће ње мо же
би ти у ра спо ну од 300 до 3.000
евра. При од ре ђи ва њу ви си не
из но са пр вен стве но се во ди
ра чу на о сло же но сти пред ме -

та су ђе ња, по сту па њу су да то -
ком тра ја ња суд ског про це са,
као и о зна ча ју пред ме та су ђе -
ња за под но си о ца жал бе. Ва -
жно је ис та ћи да ће нов ча на
обе ште ће ња ис пла ћи ва ти су -
до ви и јав на ту жи ла штва за
ко ја се оце ни да су кри ви за
пре спо ра су ђе ња.

Пра во на су ђе ње у ра зум ном
ро ку јед но је од основ них на -
че ла у Европ ској кон вен ци ји о
људ ским пра ви ма. Про сеч на
ду жи на тра ја ња суд ских про -
це са у др жа ва ма чла ни ца ма
Европ ске уни је је од две до пет
го ди на, а у Ср би ји од 10 го ди -
на па на ви ше. У на шим су до -
ви ма има про це са ко ји се во де
и по 20 или 30 го ди на. Због то -
га су њи хо ве ар хи ве пре тр па не
не ре ше ним пред ме ти ма, а
спо рост су ди ја је јед на од нај -
че шћих за мер ки ко је нам упу -
ћу је Европ ска уни ја.

ПО ЧЕ ЛА ПРИ МЕ НА НО ВОГ ЗА КО НА

Крај ви ше го ди шњих су ђе ња?

Ве ћи на ин тер нет про вај де ра у
Ср би ји не по шту је за кон ске
оба ве зе да во ди еви ден ци ју о
пре сре та њу ко му ни ка ци ја сво -
јих ко ри сни ка и усту па њу тзв.
за др жа них по да та ка о њи ма
дру гим ли ци ма – упо зо рио је
Ро до љуб Ша бић, по ве ре ник за
ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја
и за шти ту по да та ка о лич но сти.

Он је пре ци зи рао да су од
180 про вај де ра, ко ли ко их има
у Ср би ји, са мо 34 по што ва ла
ту оба ве зу, што на во ди на за -
кљу чак да ни су до вољ но во ди -
ли ра чу на о то ме да се на тај
на чин за ди ре у при ват ност ко -
ри сни ка и да се кр ше устав не
од ред бе о тај но сти ко му ни ка -
ци ја.

Ина че, за др жа ни по да ци су
ин фор ма ци је о то ме ка да је и
с ким не ко раз го ва рао, ко је
ин тер нет адре се је по се ћи вао,
с ко је ло ка ци је (с ког ра чу на ра
или мо бил ног те ле фо на) и ко -
ли ко ду го је то тра ја ло.

На осно ву За ко на о елек -
трон ским ко му ни ка ци ја ма,
при ступ дру гих ли ца тим по -
да ци ма до зво љен је са мо у слу -
ча је ви ма ка да је то нео п ход но
ра ди без бед но сти др жа ве и от -
кри ва ња нај те жих кри вич них
де ла. Ме ђу тим, осно ва но се
сум ња да мо бил ни опе ра те ри
усту па ју те по дат ке сва ком ко
их за тра жи без во ђе ња еви ден -
ци је о то ме, што отва ра про -
стор за зло у по тре бе.

По ве ре ник за за шти ту по да -
та ка о лич но сти упу тио је због
то га пи смо ми ни стру за тр го -
ви ну, ту ри зам и те ле ко му ни -
ка ци је Ра си му Ља ји ћу и апе -
ло вао на ње га да то ми ни стар -
ство спро ве де над зор над опе -
ра те ри ма. Ша бић је под се тио
да ка зне за кр ше ње За ко на о
елек трон ским ко му ни ка ци ја -
ма из но се од ми ли он до два
ми ли о на ди на ра и да им пре -
ти при вре ме на за бра на вр ше -
ња де лат но сти.

Нај по зна ти ја свет ска дру штве -
на мре жа „Феј сбук” уве ла је од
сре де, 24. фе бру а ра, за ми ли о -
не сво јих ко ри сни ка ши ром
све та и у Ср би ји но ву оп ци ју –
ре ак ци је. У на ред них не ко ли ко
да на она ће би ти до ступ на сви -
ма ко ји не мо гу да за ми сле дан
без чи та ња но ви те та на „Феј су”
на сво јим ра чу на ри ма и мо -
бил ним те ле фо ни ма.

Ка да убу ду ће бу де те же ле ли
да ре а гу је те на не чи ји текст,
из ја ву, спот ко ји је по де лио
или фо то гра фи ју, би ће до вољ -
но да клик не те на до са да шњу
ко ман ду „лајк” и за др жи те
прст ма ло ду же. На кон то га ће
се по ја ви ти ико ни це с при ка -
зи ма ср ца и људ ског ли ка ко ји
се сме је, љу ти, га ди или нер ви -
ра. При ти ска ње на би ло ко ју од

њих би ће до вољ но да из ра зи те
да ли вам се то што сте ви де ли
до па да или ни сте оду ше вље ни.

У са оп ште њу ко је је по во -
дом то га об ја ви ла ком па ни ја
„Феј сбук” пи ше да је пре уво -
ђе ња те но ви не спро ве де но ис -
тра жи ва ње ко је је тра ја ло го -
ди ну да на и об у хва ти ло ко ри -
сни ке „Феј сбу ка” раз не ста ро -
сти из раз ли чи тих дру штве -
них гру па.

То ком тра ја ња тог ис тра жи -
ва ња пра ће но је ка ко су они
ре а го ва ли на раз ли чи те са др -
жа је на „Феј сбу ку” и шта им се
на осно ву ко мен та ра до па да ло
ви ше, а шта ма ње. У са оп ште -
њу „Феј сбу ка” на гла ше но је и
то да та ком па ни ја оче ку је да
ће се но ва оп ци ја до па сти ње -
ним ко ри сни ци ма.

СУМ ЊЕ У КР ШЕ ЊЕ ЗА КОН СКИХ ОД РЕД БИ

За шти та при ват но сти
мр тво сло во

На ша је да на е сто го ди шња су -
гра ђан ка Зве зда на Ју ри ца,
обо ле ла од те шке и не из ле чи -
ве Ба те но ве бо ле сти, пре ми ну -
ла је у уто рак, 23. фе бру а ра.

Упр кос број ним ху ма ни тар -
ним ак ци ја ма у ко ји ма је ве -
ли ки број Пан чев ки и Пан че -
ва ца по кло нио сред ства не би
ли се по мо гло ма лој Зве зда ни
и упр кос свим на да ма да ће
те сти ра ње ле ка про тив Ба те на
у Аме ри ци би ти бр же од бо ле -
сти, на ша ма ле на су гра ђан ка
је, на жа лост, из гу би ла сво ју
нај ве ћу бит ку.

Сви ко ји смо је по зна ва ли,
пам ти ће мо је по ан ђе о ском ли -
ку и ма гич ној сна зи и љу ба ви
ко је је пре но си ла на све нас,
мо ти ви шу ћи нас да бу де мо бо -
љи љу ди. Би ла је ве ли ка сре ћа
по зна ва ти Зве зда ну и де ли ти
да не са чла но ви ма ње не по ро -
ди це – ма мом Ва ле ри јом, та -
том Сло бо да ном и мла ђим бра -
том Не цом. Они су нам сви ма

по ка за ли ка ко хра брост за и ста
из гле да и пре не ли су нам ва -
жну по ру ку: да сва ки, сва ки
тре ну так са сво јом де цом и са
осо ба ма ко је во ли мо истин ски
про жи ви мо и ис пу ни мо љу ба -
вљу и ра до шћу, оста вља ју ћи
бри ге и про бле ме по стра ни...

Са хра на Зве зда не Ју ри це
оба вље на је сре ду, 24. фе бру а -
ра, на гро бљу у Вој ло ви ци.

Д. К.

ТУ ЖНА ВЕСТ

Пре ми ну ла 
Зве зда на Ју ри ца

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Зве зда на у на руч ју 
ма ме Ва ле ри је

ОД СРЕ ДЕ, 24. ФЕ БРУ А РА

Ва жна но ви на на 
„Феј сбу ку”



Стар че вач ки Од ред из ви ђа ча
„На дел” не дав но се пред ста -
вио у од лич ном све тлу на тра -
ди ци о нал ним му зич ким су -
сре ти ма у глав ном гра ду Ср -
би је, тач ни је у ве ли кој са ли
Деч јег кул тур ног цен тра у Та -
ков ској ули ци. Та мо је по је -
да на е сти пут одр жа но так ми -
че ње под на зи вом „Из ви ђа чи

пе ва ју”, ко је је при ре дио од -
ред „Све ти Са ва” из Бе о гра да.

Стар чев ци су у све три кон -
ку рен ци је осво ји ли на гра де: у
ка те го ри ји пла нин ки и из ви -
ђа ча, као и бр ђан ки и бр ђа на,
по пе ли су се на сам врх, док
су код нај мла ђих – по ле та ра -
ца и пче ли ца – за у зе ли дру го
ме сто.

На овој је дин стве ној му -
зич кој смо три ОИ „На дел”
био је нај број ни ји са че тр де -
сет три уче сни ка, а вре ди ис -
та ћи да се као убе дљи во нај -
бо ља пе сма из дво ји ла њи хо -
ва об ра да Ба ла ше ви ће вог хи -
та „Па нон ски мор нар”, ко ја
је у ска ут ској об ра ди гла си ла
„Па нон ски из ви ђач”. Због

фре не тич них ова ци ја свих
уче сни ка из ве де на је и на
бис.

СЕЛО
Петак, 26. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Цен тра ли за ци ја 
на де лу

По след њи ко ор ди на тор
пре ба чен у град

От кад су фор ми ра не ме сне
кан це ла ри је пре ви ше од по ла
ве ка, у њи ма су као рад ни ци та -
да шње Оп шти не Пан че во (да -
нас Гра да) би ла стал но за по -
сле на два ли ца, ко ја су, по ред
из да ва ња из во да, уве ре ња и ра -
зних дру гих до ку ме на та, гра ђа -
ни ма пру жа ла раз не услу ге, па
чак и пси хо те ра пе ут ске.

Зна ло се да они не ма ју ви -
кен де, пра зни ке и, уоп ште,
рад но вре ме, па су, ако тре ба и
у по ла но ћи, стран ка ма би ли
на рас по ла га њу.

Деч ко за све
Би тан стуб дру штве ног жи во та
у се ли ма од у век су би ли ма ти -
чар и шеф ме сне кан це ла ри је.
Овом дру гом је зва ни чан на -
зив ка сни је про ме њен у ви ши
ре фе рент за по сло ве ме сних
кан це ла ри ја и ме сних за јед -

НА ОСНО ВУ НАЈ НО ВИ ЈЕ ГРАД СКЕ ОД ЛУ КЕ СЕ ЛА ЗА КИ НУ ТА

МЕ СНЕ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ УБУ ДУ ЋЕ 
БЕЗ РЕ ФЕ РЕ НА ТА

ни ца. Зва ли су га и ко ор ди на -
тор, а тре ба ис та ћи да је пре
Дру гог свет ског ра та то ме сто
има ло још ве ћи ути цај.

По ме ну то ли це је, по ред то га
што је од ра ђи ва ло све ма ти чар -
ске по сло ве, во ди ло сед ни це
ме сне скуп шти не (или са ве та,
ка ко се то у јед ном пе ри о ду
зва ло), али се ба ви ло и фи нан -
си ја ма, ин ве сти ци ја ма, јав ним
на бав ка ма, ми ров ним ве ћи ма...
Јед ном реч ју, то је био „деч ко

Град Пан че во се по чет ком
фе бру а ра при ја вио на кон -
курс пре ко гра нич не са рад -
ње Ср би је и Ру му ни је с
пред ло гом про јек та „Уште -
да енер ги је за од го вор но од -
ра ста ње – одр жи ва енер гет -
ска ефи ка сност за школ ске
објек те”, с ци љем сма ње ња
за га ђе ња жи вот не сре ди не и

по ди за ња еко ло шке све сти.
По зив је упу ћен свим пан -
че вач ким обра зов ним уста -
но ва ма ко је има ју ура ђе не
ела бо ра те о енер гет ској
ефи ка сно сти, а ода зва ли су
се Бре стов ча ни и До лов ци.
Про је кат би био ре а ли зо ван
са по јед ном шко лом из
парт нер ских оп шти на Ко ва -

чи ца и Ка ран се беш из Ру -
му ни је.

Укуп на вред ност бу џе та Гра -
да Пан че ва за ту на ме ну из но -
си 320.770 евра, а по евен ту ал -
но до би је ном про јек ту на згра -
да ма по ме ну тих шко ла би ла
би ком плет но ура ђе на тер мич -
ка изо ла ци ја зи до ва и за ме ње -
на сто ла ри ја. Пред ви ђе не су и

пра те ће ак тив но сти, по пут
еду ка ци је о зна ча ју енер гет ске
ефи ка сно сти.

Тре ба ис та ћи да ће та ко об -
но вље ни објек ти има ти еко -
ло шки ути цај на жи вот ну сре -
ди ну.

Ре зул та ти кон кур са оче ку ју
се нај ка сни је до по след њег
квар та ла ове го ди не.

МО ГУЋ ПРО ЈЕ КАТ ПРЕ КО ГРА НИЧ НЕ СА РАД ЊЕ

Шко ле у Бре стов цу и До ло ву енер гет ски ефи ка сне?

Ни ма ло при јат на сце на ви ђе -
на је у уто рак, 23. фе бру а ра, у
цен тру Ја бу ке. Тог да на око
по дне ва ту да је про ла зио ау то -
мо бил мар ке „ки ја” и баш у
том тре нут ку га је за хва ти ла
пра ва бук ти ња. Не срећ ном во -
за чу, на ста ње ном у Сеф ке ри -
ну, про ла зни ци су сиг на ли зи -
ра ли да се не што до га ђа, па је
он на вре ме на пу стио ко ла.

По том је утр чао у обли жњу
Ме сну за јед ни цу и та мо за те као
чла но ве ло кал не скуп шти не –
Го ра на Зу ви ћа и Сло бо да на
Или ћа, ко ји на сре ћу има ју по -
ло жен др жав ни ис пит из про -

тив по жар не за шти те. Не ко ли ко
се кун ди ка сни је на и шао је и

ни ко дру ги не го пред сед ник та -
мо шњег До бро вољ ног ва тро га -

сног дру штва Ми ло ван Га ће ша
и од мах се при дру жио ак ци ји
га ше ња те шко ха ва ри са ног ау -
то мо би ла. Ва тра је ши кља ла из -
ну тра, јер је ве ро ват но пу кло
цре во за до вод го ри ва, а стра да -
ле су ин ста ла ци је и све што је
мо гло да из го ри. Сва ко од по -
ме ну те тро ји це узео је по два
про тив по жар на апа ра та, па је у
ро ку од де се так ми ну та зло -
слут ни пла мен ви си не го то во
два ме тра ло ка ли зо ван.

Оче ви ци ка жу да је за дла ку
спре че на екс пло зи ја с об зи -
ром на то да су ре зер во а ри би -
ли пу ни бен зи на и га са.

УПА ЛИО СЕ АУ ТО МО БИЛ У ЦЕН ТРУ ЈА БУ КЕ

Екс пло зи ја из бег ну та за дла ку

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Ба нат ски Бре сто вац: При
кра ју су ра до ви на ре но ви ра -
њу фо то-ки но клу ба До ма
кул ту ре. Не дав но је на ба вље -
но три де сет но вих сто ли ца за
про стор у ко јем ће се одр жа -
ва ти књи жев не ве че ри, а већ
у по не де љак, 29. фе бру а ра,
та мо ће би ти про мо ви са на
књи га афо ри за ма Зо ра на Т.
По по ви ћа под на сло вом „Да -
ће Бог, ако Бог да”. Два на е -
сто ро уче ни ка уче ство ва ће
на Оп штин ском так ми че њу
из ма те ма ти ке.

Ба нат ско Но во Се ло: По од -
лу ци Гра да, на ме сто ди рек -
то ра ко му нал ног пред у зе ћа
је, уме сто Не дељ ка Ера ка,
17. фе бру а ра по ста вље на
Вла ди сла ва Чо лић, ма стер
ин же њер по љо при вре де.
Умет нич ки опус сли ка Ива -
не Гво зде нац пред ста вљен је
21. фе бру а ра у До му кул ту ре,
где ће у не де љу, 28. фе бру а -
ра, у 12 са ти, би ти отво ре на
осмо мар тов ска из ло жба у
ор га ни за ци ји Удру же ња же -
на „Но во се љан ке/Boboacele”.

До ло во: Дру жи о ни це – игра -
о ни це за де цу пред школ ског
уз ра ста одр жа ва ће се и ове
го ди не сре дом и че тврт ком
од 12 са ти у До му кул ту ре.
Еду ка ци је по љо при вред ни ка
у ор га ни за ци ји Ме сне за јед -
ни це на ста ви ће се у су бо ту,
27. фе бру а ра, од 10 са ти,
пре да ва њем на те му „При -
пре ме за про лећ не ра до ве”.
Са вет за еко ло ги ју СНС-а по -
кре нуо је ини ци ја ти ву за за -
шти ту сто го ди шње хра сто ве
шу ме, ко ја се у по след ње
вре ме све уче ста ли је нео вла -
шће но екс пло а ти ше.

Гло гоњ: Из бор на скуп шти на
КУД-а „Ве се ли ја” одр жа на је
у пе так, 19. фе бру а ра, а за
пред сед ни ка је ре и за бран
Кор не ли ју Идвор јан. Рад но
ме сто ви шег ре фе рен та је по
од лу ци Гра да уки ну то, па је
До рел Во шти нар, на кон 35
го ди на ра да у Ме сној кан це -
ла ри ји, пре ба чен у Град ску
упра ву. У мар ту по чи ње да
ра ди драм ска сек ци ја До ма
кул ту ре.

Ива но во: Де ве ти Ме ђу на род -
ни дан ма тер њег је зи ка одр -
жан је у по не де љак, 22. фе -
бру а ра, у До му кул ту ре. Др -
жав на аген ци ја за Бу га ре у
ди ја спо ри по кло ни ла је књи -

ге шко ла ма у ко ји ма се спро -
во ди про је кат „Ма тер њи је -
зик ван гра ни ца Бу гар ске”.

Ја бу ка: Чла но ви ме сне скуп -
шти не Де јан Ан древ ски,
Дра ган Јо ва но вић, Ље па Жи -
лев ски и Јо ван Ко лов ски по -
ву кли су остав ке. Књи га афо -
ри за ма Зо ра на Т. По по ви ћа
пред ста вље на је у по не де -
љак, 22. фе бру а ра, у До му
кул ту ре. На истом ме сту у
су бо ту, 27. фе бру а ра, у 19.30,
би ће при ре ђе но ве че му зи ке,
пе сме и ша ле, а ула зни ца је
100 ди на ра.

Ка ча ре во: Два де сет де ве та
„Свет ска сла ни ни ја да” одр -
жа на је од че тврт ка до не де -
ље, 18–21. фе бру а ра. Сла ни -
на Ива не Трај ков ске про гла -
ше на је за нај бо љу до ма ћу.
Омо љи ца: Оче ку је се да Ди -
рек ци ја за уре ђе ње и из град -
њу гра да по кре не јав ну на -
бав ку за на ста вак ра до ва на
из град њи ка на ли за ци је у
вред но сти од 25 ми ли о на.
Ве че афо ри за ма Зо ра на Т.
По по ви ћа одр жа но је у пе -
так, 19. фе бру а ра.

Стар че во: Ко му нал но пред у -
зе ће је са ни ра ло глав ни од -
вод ни ка нал К1 на ула зу у се -
ло из сме ра Пан че ва. Из ло -
жба гра фи ка и сли ка у тех -
ни ци акри лик Егип ћа ни на
Аја да Ал ни ме ра отво ре на је
у пе так, 19. фе бру а ра, у га ле -
ри ји „Бо ем”. Ко ми ча ри Фи -
лип Угре но вић и Ми ро слав
Ђор ђе вић одр жа ли су ве че
стен дап ко ме ди је у уто рак,
23. фе бру а ра, у ре сто ра ну
„Ђе рам”; сав при ход би ће
упу ћен за ле че ње де ве то го -
ди шњег Вла де Ђор ђе ви ћа.
Кон церт за по моћ Дра га ни
Ра да нов би ће одр жан у су бо -

ту, 27. фе бру а ра, од 22 са та, у
ма лој са ли До ма кул ту ре, а
сви ра ће „Ва тре на во да”, „По -
лу мрак”, „Пе ри од” и „Кре а -
тив ни не ред”.

УСПЕХ СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ СКА У ТА

„На дел” пе ва нај бо ље

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У срцима полазника друге
васпитне групе забавишта
„Врабац”, које ради у склопу
омољичке школе „Доситеј
Обрадовић”, четвртак, 18. фе-
бруар, остаће дуго уклесан.

Они су тог дана заједно с
васпитачицом Лидијом Сто-
јановић посетили београд-
ски аеродром „Никола Те-
сла” и Музеј ваздухоплов-
ства, како би се упознали са
историјом југословенског и
српског летења авионима.

Међутим, прелепе ути-
ске о доживљеном у засе-
нак је бацио један случајни
сусрет – на аеродрому су се
срели ни мање ни више не-
го са светским рекетом
број један – Новаком Ђоко-
вићем.

Чувени љубитељ дечјих
осмеха није могао да одоли
шарму омољичких малиша-
на, а резултат тога је зајед-
ничка фотографија за неза-
борав.

МАЛИ ОМОЉЧАНИ ВИДЕЛИ ЛЕГЕНДУ

„Врапчићи” и Новак

та кав да је ре фе рент на нео д -
ре ђе но вре ме остао је ди но у
Гло го њу, док су се сви оста ли
сна ла зи ли на раз не, углав ном
крат ко роч не на чи не.

Оста ли је ди но ма ти ча ри
Ме ђу тим, кра јем 2015. го ди не
град ска скуп шти на је, на осно -
ву чла на 6 За ко на о на чи ну од -
ре ђи ва ња мак си мал ног бро ја
за по сле них на нео д ре ђе но вре -
ме у си сте му др жав них ор га на,
до не ла од лу ку пре ма ко јој су
сва не у пра жње на рад на ме ста
у Град ској упра ви прак тич но
уки ну та. Ти ме је са мо кон ста -
то ва но фак тич но ста ње, а број
од 286 за по сле них је за ве ден
као мак си ма лан (без об зи ра на
то што по је ди на ви тал на рад на
ме ста, по пут по ме ну тог ко ор -
ди на то ра се о ских ме сних за -
јед ни ца, ду ги низ го ди на ни су
по пу ња ва на).

По ме ну тим ре ше њем је по -
след њи ре фе рент (из Гло го ња)
пре ба чен у град, што је до ве ло
до то га да све се о ске кан це ла -
ри је бу ду све де не на са мо јед -
ног стал но за по сле ног – ма ти -
ча ра. Да ствар бу де го ра, два
ве ли ка ме ста чак ни то не ма ју,
па стран ке у Стар че ву сре дом
и пет ком оп слу жу је Омољ ча -
нин, док је у Ја бу ци на ђе но
при вре ме но ре ше ње.

Све то ве о ма ту жно зву чи,
по себ но ако се зна да европ ски
стан дар ди за го ва ра ју што ши -
ру де цен тра ли за ци ју.

Али оста ви мо се на тре ну -
так Евро пе (у ко ју се сви то ли -
ко ку ну?!), до вољ но је на ве сти
при мер не у по ре ди во ма ње и
не раз ви је ни је Оп шти не Ко ва -
чи ца, у чи јим ме сним за јед ни -
ца ма, по пут ре ци мо Цре па је,
ра де и ма ти чар и ре фе рент,
али и се кре тар.

ГЛО ГОЊ ЦИ НЕ ДА ЈУ СВОГ КО ОР ДИ НА ТО РА!

По во дом пре ме шта ја гло гоњ ског ре фе рен та До ре ла Во шти на -

ра на рад но ме сто у згра ди Град ске упра ве, ве ћи на чла но ва

ме сне скуп шти не тра жи ла је ван ред ну сед ни цу. Том при ли -

ком је до не та од лу ка да се Град ском ве ћу (ко је утвр ђу је си -

сте ма ти за ци ју) и гра до на чел ни ку (ко ји то ове ра ва) упу ти

зах тев да се Во шти нар вра ти на прет ход но рад но ме сто.

Име но ва на је и де ле га ци ја у са ста ву Зо ран Ар сић, Дра -

ган Сто ја но вић и Оли вер Пет ко вић, ко ји тре ба да пре до че

од ко ли ког је то зна ча ја за гра ђа не Гло го ња. Не за до вољ ство

том од лу ком је огром но, по себ но ако се зна да не ма оног ко -

ме у про те клих три де сет пет го ди на Во шти нар, у би ло ко је

до ба да на или но ћи, ни је по мо гао.

за све” (што се ло од ње га тра -
жи). Оп сег ње го вог зна ча ја
ишао је у ра ван са сна гом ме -
сних за јед ни ца, али чак и ка да
су оне би ва ле раз вла шће не
(што је и са да слу чај), ко ор ди -
на тор је био пр ва адре са за
гнев не гра ђа не ко ји би се жа ли -
ли на ха ва ри са ни во до вод,
блат ња ву ули цу или, чак, на не -
ва ља ле ком ши је.

Иа ко је Град ска (ра ни је Оп -
штин ска) упра ва си сте ма ти за -
ци јом од ре ђи ва ла и за по сле не
у ме сним кан це ла ри ја ма, пи -
та ње по сто ја ња ви шег ре фе -
рен та се про сто под ра зу ме ва -
ло. Та ко је би ло све до 2009.
го ди не, ка да је др жа ва за бра -
ни ла за по шља ва ње на нео д ре -
ђе но, па су мно га ме ста, јед но
по јед но, би ва ла не у пра жње -
на. При род ним од ли вом је
осам се о ских ме сних кан це ла -
ри ја ре дом оста ло без по јед -
ног рад ни ка. Чак и ако би се
до го ди ло да и ма ти чар оде у
пен зи ју или на пу сти тај по сао
на би ло ко ји на чин, ко ор ди на -
тор би би вао пре ко ман до ван
на то рад но ме сто. Епи лог је



Панчевачка премијера крат-
ког играног филма „Ноћна ли-
нија” нашег суграђанина Мар-
ка Бацковића приређена је у
уторак, 23. фебруара, у пуној
дворани Културног центра
Панчева. Реч је о петнаестоми-
нутном трилеру са елементима
мистерије и хорора, који је за-
снован на причи о Мајклу, чо-
веку који у потрази за својом
несталом девојком улази у траг
серијском убици. Аутори сце-
нарија су Марко Бацковић и
Марко Јоцић, а у филму играју
Драган Мићановић, Марта
Бјелица и Јелена Ступљанин.

– Продуценткиња Ивана
Богдановић, продуцент и ко-
сценариста Марко Јоцић и
моја маленкост добили смо
понуду од једне корејске про-
дуцентске куће да снимимо
кратак филм. За два-три месе-
ца смо сложили сценарио, а
снимање смо започели у окто-
бру – објашњава Бацковић.

Он и Јоцић су сценарио на-
писали тако што су се опреде-
лили за хорор жанр. Потом је
Бацковић кренуо у истражива-
ње о корејским легендама и
пронашао је једну која је послу-
жила као основа њиховог фил-
ма. Иначе, он тренутно ради на
више пројеката – неколико ко-
медија апсурда, трилер и хо-
рор, и сви су дугометражни.

Исте вечери су приказана
још два кратка филма студе-
ната монтаже с Факултета

драмских уметности. Први је
био „Бритва” Рајка Ристанови-

ћа. То је деветоминутна драма
рађена по мотивима приче
„Бритва” Владимира Набоко-
ва, за који сценарио потписују
Иван Станчић и Рајко Риста-
новић, а улоге у филму тумаче
Владислав Михаиловић и
Бранко Цвејић. Друго остваре-
ње било је „Добар сусед” Ђор-
ђа Станковића, а то је петнае-
стоминутни кримић у којем
улоге тумаче: Тихомир Арсић,
Вучић Перовић, Срђан Миле-
тић, Весна Станковић и Тихо-
мир Станић.

Ин те ре сант на по зо ри шна пред -
ста ва „Код оп штег ме ста ле во”
УК „Вук Сте фа но вић Ка ра џић”
од и гра на је у по не де љак, 22. фе -
бру а ра, на сце ни Кул тур ног
цен тра. Реч је о са ти ри ко ја се
ба ви жи во том мла дих глу ма ца у
Ср би ји, као и кул тур ном за о ста -
ло шћу по је ди них ме ста у про -
вин ци ји. У нео бич ном спо ју
кри ти ке и ау то кри ти ке до ча ра -
но је го сто ва ње мла дог ве ле -
град ског глу мач ког ан сам бла у
Ба би ној Ви ли ци, ме сту ко је је
за ми шље но као ти пич на па лан -
ка где љу ди це не са мо умет ни ке
ко је ви де на те ле ви зи ји. Драм -
ски за плет на ста је ка да ло кал -
ни моћ ни ци и си ле џи је од њих
зах те ва ју да уме сто Шек спи ро -
вог „Оте ла” им про ви зу ју при -
ред бу. Су коб умет но сти и ма те -
ри јал них вред но сти, на си ља и
ду хов но сти, му шког и жен ског
прин ци па раз ре ша ва се на је ди -
ни ве ро ва тан на чин – ка пи ту ла -
ци јом умет но сти и при ста ја њем
на по ло жај ма ри о не те. На са -
мом кра ју пред пу бли ку су из ве -
де ни чак и тру ба чи, ко ји су сво -
јим сви ра њем до ча ра ли ат мос -
фе ру глу мач ке „те зге” у про вин -
ци ји, где се де ша ва ју и нај не о -
бич ни ји спо је ви умет но сти и
сва ко дне ви це.

С дру ге стра не, кри тич ка жа -
о ка је усме ре на и пре ма ти пич -

ном мо дер ном мла дом глум цу
ко ји је пре о ку пи ран соп стве -
ним егом, спре ман на ком про -
мис, су је тан, бла зи ран и без
мно го до ди ра с ре ал но шћу.

У пред ста ви игра и наш су -
гра ђа нин Не над Хе ра ко вић,
ко ји је ис та као да му је увек
ве ли ко за до вољ ство да на сту -
па у свом гра ду.

– Сце на рио пред ста ве је са -
чи њен од не ких си ту а ци ја ко ја
су нам се за и ста до га ђа ле на
пу то ва њи ма. Же ле ли смо да
при ка же мо су срет мо дер не
Ср би је и оне ру рал не – ре као
је Хе ра ко вић.

Он је до дао да ни је по треб -
но би ти по пу ла ран да би се на -
пра ви ла ква ли тет на по зо ри -
шна пред ста ва.

Сце на рио ове сим па тич не
ко ме ди је на пи сао је Ра ди во је
Ко зо ма ра (ко ји је ујед но и ре -
жи сер), а по ред Хе ра ко ви ћа, у
њој игра ју и Ра де Ћо сић, Је ле -
на Ра ко че вић Це кић, Јан ко
Це кић, Ми лан Вуч ко вић, Ми -
ле на Мо рав че вић, Пре драг
Ва сић и Мар ко Ги зда вић.

С. Ћ.

По во дом 90 го ди на од ро ђе ња
књи жев ни ка и ре жи се ра Па -
вла Угри но ва (1926–2007)
(пра во име Ва си ли је По по вић)
у пан че вач кој Град ској би бли -
о те ци при ре ђе на је из ло жба.
По став ку чи не ње го ви ра ни
ра до ви: ро ман „Од ла зак”
(1957), но ве ле „Коп но” (1959)
и „Ис хо ди ште” (1963), као и
ле ген де ко је по се ти о цу скре ћу
па жњу на ње гов ре ди тељ ски и
дра ма тур шки рад у бе о град -
ским по зо ри шти ма и на Те ле -
ви зи ји Бе о град на кон за вр ше -
не Ака де ми је за по зо ри шну и
филм ску умет ност 1952. го ди -
не. Па вле Угри нов је је дан од
осни ва ча ка мер не сце не „Ате -
љеа 212” у Бе о гра ду и ре жи рао
је пред ста ву „Че ка ју ћи Го доа”
Са мју е ла Бе ке та, ко јом је та
сце на све ча но отво ре на.

Цен трал но ме сто из ло жбе
пред ста вља ју књи жев на де ла
за ко ја је овај пи сац до био
број не на гра де и при зна ња. Ту
се мо гу ви де ти ње го ви ро ма -
ни: „Фа сци на ци је” (1976), „За -
дат жи вот” (1979), „Цар ство
зе маљ ско” (1982), „То пле пе -
де се те” (1990), „Ег зи стен ци ја”
(1996), за тим но ве ле „Љу бав и
до бр о та” (1996) и ро ман „Бе -
суд ни да ни” (2001).

По став ка је до ку мен то ва на
пи шче вим фо то гра фи ја ма из
жи во та, а по себ ну це ли ну чи не
књи жев ни ча со пи си: „Ле то пис
Ма ти це срп ске”, „Књи жев ни
ма га зин” и „Све ске”, у ко ји ма
је Па вле Угри нов об ја вљи вао
сво је ра до ве.

Ау тор ка из ло жбе је Љи ља на
Драк шан, за по сле на у Град -
ској би бли о те ци.

КУЛТУРА
Петак, 26. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Че тр де сет се дам 
го ди на стварања у 
Де ли блат ској пе шча ри

Зби р ка са да бро ји
око 1.200 сли ка,
скулп ту ра и цр те жа

Из ло жба радова на ста лих у
сеп тем бру про шле го ди не у
47. ли ков ној ко ло ни ји „Де ли -
блат ски пе сак” отво ре на је у
Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти у че твр так, 18. фе бру а ра.
У про шло го ди шњем са зи ву
на шло се че тр на е сто ро умет -
ни ка из Ку ма но ва, Ру са, Љу -
бља не, Ле сков ца, Ко сов ске
Ми тро ви це, Зре ња ни на, За је -
ча ра, Но вог Са да, Бе о гра да и
Пан че ва (њих сед мо ро). За -
хва љу ју ћи њи хо вим ра до ви ма
до дат но је обо га ћен ли ков ни
фонд ко ло ни је „Пе сак”, ко ји
бро ји око 1.200 сли ка, скулп -
ту ра и цр те жа.

Град ска ри зни ца 
Част да отво ри из ло жбу имао
је гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов, ко ји је том при ли -
ком ис та као зна чај ове град -
ске ма ни фе ста ци је. Он је зби -
р ку ко ло ни је на звао ри зни цом
умет нич ких де ла ко ја је на ста -
ја ла го ди на ма и плод је тру да,
пр вен стве но, ор га ни за то ра,
али и уче сни ка у њој.

Сто јан Бо шков, пред сед ник
Кул тур но-про свет не за јед ни це
и ор га ни за тор ко ло ни је „Пе -
сак”, ис та као је да је са зив био

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ИЗ КО ЛО НИ ЈЕ У ПЕ СКУ

РА ЗНО ВР СНОСТ ЛИ КОВ НИХ ПО Е ТИ КА

Културни центар пет суб нед пон  уто сре чет

ВРЕМЕ ЗА ГРУДВАЊЕ  (3Д) 16.00 16.00

ГРИМСБИ 18.00 18.00 18.00

ПАЛМЕ У СНЕГУ 20.00 20.00 20.00

ДОБРИ ДИНОСАУРУС (3Д) 16.00

Културни телекс

Мар шал Еве рет је пре шао
опа сан пут од џун гли Ју жне
Аме ри ке до ули ца Па ри за.
Као спе ци јал ни агент Аген -
ци је за бор бу про тив нар ко -
ти ка на тај ном за дат ку,
уву као се у мо ћан кар тел и
по стао де сна ру ка сви ре пог
нар ко-бо са. То ис ку ство је
ску по пла тио: тај на ми си ја
уни шти ла му је жи вот, од у -
зев ши му све што је во лео.
По по врат ку у Сје ди ње не
Др жа ве при вре ме но је до -
де љен Тај ној слу жби као
део пред сед нич ке прат ње,
а тај по сао за у век ће про -
ме ни ти ње го ву суд би ну.
Ари ја ну Гре го ри че ка бли -
ста ва бу дућ ност: уз бу дљив
жи вот на Мен хет ну и по сао
из сно ва за он-лајн из да ње
по пу лар ног мод ног ма га зи -
на. Ме ђу тим, ка да ње ног
оца по ста ве за аме рич ког
ам ба са до ра у Ар ген ти ни,
она не вољ но при ста је да
по ђе с њим у Бу е нос Ај рес,
а та од лу ка ко шта ће је
стра шног ис ку ства.

Ско ро го ди ну да на ка сни -
је Ари ја на сти же у Па риз,
спрем на за но ви по че так.
Док по ку ша ва да за у век за -
ко па бол не успо ме не, пут
јој се укр шта с Мар ша лом
Еве ре том, ко ји ће по но во
кре ну ти у ак ци ју ка да то
нај ма ње оче ку је. Ме ђу тим,
моћ не си ле жељ не осве те
по сма тра ју сва ки њен по -
крет, а Ари ја на и Мар шал
мо ра ће још јед ном да се бо -
ре да пре жи ве. Али овог пу -
та не ће би ти са ми.

„На тај ном за дат ку”
Да ни је ле Стил

Два чи та о ца ко ји до сре де, 2. мар та, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Ка ко и ка да про це ни те да је вре ме за но ви по че так?”,
на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „На тај ном
за дат ку” Да ни је ле Стил. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо
об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо -
гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Пе так, 26. фе бру ар, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: кон церт
пи ја нист ки ња Кри сти не Ма ти ја ше вић и Оли ве ре Пан те лић.

Пе так, 26. фе бру ар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: „Ве -
че гло ма зне по е зи је” Рам ба Ама де у са и Ива на Алек си је ви ћа.

Про грам за де цу
Су бо та, 27. 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 „Али са у
зе мљи чу да” По зо ри штан ца „Је ле ни ца”.

Из ло жбе
Уто рак, 1. март, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло жба
цр те жа „Но стал ги ја” Шан до ра Ше бер леа.

Че твр так, 3. март, 19 са ти, Га ле ри ја Ба те Ми ха и ло ви ћа: ау -
тор ско ве че и из ло жба сли ка и цр те жа „Ура мље на сли ка ти -
ши не” Ми лу ти на Де ди ћа. Гост ве че ри је Ви то мир Те о фи ло вић.

Филм
Сре да, 2. март, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: „Фран -
цу ски филм ски ка ра ван” – филм „Сле де ћи пут ћу ци ља ти
пра во у ср це” Се дри ка Ан жеа (2014).

Че твр так, 3. март, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
„Фран цу ски филм ски ка ра ван” – филм „Вре ли на” Ра фа е ла
Жа ку лоа (2015).

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

за ци о ном од бо ру ма ни фе ста -
ци је. Иа ко че сто од ла зи у ли -
ков не ко ло ни је, ка же да јој је
ова пан че вач ка нај дра жа, јер
има по себ ну ат мос фе ру. Она
жа ли за ко ло ни јом „Па стел”,
ко ја се до пре пет го ди на ма
при ре ђи ва ла у Пе ску, с је се ни,
ка да је пе шчар ска при ро да из -
у зет но ин те ре сант на за оне ко -
ји се ба ве сли ка њем пеј за жа.

Де јан Рат ко вић је не ко ли ко
пу та био гост ове ма ни фе ста -
ци је, а про шло го ди шњи са зив
сма тра од лич ним, по што је у
ње му би ло мно го ве дрих, мла -
дих, та лен то ва них сли ка ра,
ко ји су мно го до при не ли све у -
куп ној ат мос фе ри.

Ва жна ка рак те ри сти ка ко -
ло ни је је сте и про жи ма ње раз -
ли чи тих ге не ра ци ја сли ка ра.
У мла ђој гру пи је овог пу та
био Ду шан Ма ри но.

– Мно го ми зна чи ис ку ство
ра да у гру пи, а при ја ми и мо -
гућ ност да се дру жи мо и раз -
ме њу је мо ис ку ства о ства ра ла -
штву. Мно ге мо је ко ле ге ову
ко ло ни ју сма тра ју јед ном од
успе шни јих и нај о збиљ ни јих
ма ни фе ста ци ја тог ти па у Ср -
би ји. Усло ви за рад у њој су од -
лич ни, а увек је пра ти и до бра
ат мос фе ра – ре као је Ма ри но.

За Ми ла на Бу ла то ви ћа ова
ко ло ни ја је до бро ме сто за раз -
ме ну ми шље ња и ис ку ста ва о
ства ра ла штву. По себ но му
зна чи то што се ту су сре ћу ли -
ков ња ци раз ли чи тих ге не ра -
ци ја и из раз ли чи тих сре ди на
и мно го се мо же на у чи ти.

ве о ма ра зно вр стан, што ка -
рак те ри ше и са му из ло жбу.

– Ра зно вр сност ли ков них
при сту па умет ни ка из раз ли чи -
тих кра је ва оно је што на шу ко -
ло ни ју чи ни пре по зна тљи вом и
ак ту ел ном. Ту су би ли ства ра о -
ци од За је ча ра и Ле сков ца до
оних из ино стран ства, а сва ко
од њих је до нео сво ју по е ти ку и
соп стве но по и ма ње умет но сти
– ре као је Бо шков.

На пи та ње да ли су у то ку
при пре ме но ве, 48. ко ло ни је,
Бо шков је од го во рио да то ни -
је слу чај, по што се че ка ју ре -
зул та ти кон кур са за фи нан си -
ра ње и још се не зна с ко ли ко
ће нов ца на кра ју рас по ла га ти,
што оте жа ва ор га ни за ци ју са -

мог до га ђа ја. Али то, ка ко је
ре као, ни је про блем с ко јим су
пр ви пут су о че ни.

– Про шле го ди не смо с мно -
го те шко ћа ор га ни зо ва ли ко -
ло ни ју, има ли смо и про блем
с во дом, та ко да смо два пу та
ра ди ли при пре ме и има ли не -
по треб не тро шко ве – под се тио
је Бо шков.

Про жи ма ње по е ти ка 
и ге не ра ци ја
Умет ни ци по хвал но го во ре о
ко ло ни ји у Пе ску, а мно ги
Пан чев ци су ви ше пу та го сто -
ва ли у њој. Јед на од њих је и
Је ле на Бад ње вац Ри стић, ко ја
је би ла уче сни ца, али је у не ко -
ли ко ма хо ва би ла и у ор га ни -

„НОЋНА ЛИНИЈА” МАРКА БАЦКОВИЋА

Корејска легенда као полазиште

ИЗ ЛО ЖБА У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Се ћа ње на 
Па вла Угри но ва

КО МАД О ИЗА ЗО ВИ МА ГЛУ МАЧ КОГ ПО ЗИ ВА

Од Шек спи ра до тру ба ча

Панчевачко српско црквено
певачко друштво (ПСЦПД)
позвано је да од 24. до 27. фе-
бруара учествује на 15. међу-
народном фестивалу право-
славних хорова „Каложска
благовест” у граду Гродно у
Белорусији. То је један од
најзначајнијих и најцењени-
јих такмичарских фестивала
у Европи, а ПСЦПД ће се том
приликом наћи у оштрој
конкуренцији од 160 право-
славних хорова и предста-
вљаће Србију у финалном де-
лу такмичења.

„Такмичићемо се с нај-
бољим хоровима из Бело-

русије, Русије, Украјине,
Бугарске, Грузије, Грчке,
Пољске, Немачке и других
земаља. Наступе хорова
оцењиваће међународни
жири који чине највећи
композитори данашњице
који се баве православном
музиком”, наведено је у
саопштењу ПСЦПД-а.

Тим поводом панчевачки
хор је у недељу, 21. фебруа-
ра, после свете литургије, у
Светоуспенском храму при-
редио мали концерт сачи-
њен од композиција којима
ће се ускоро представити у
Белорусији.

ПСЦПД У БЕЛОРУСИЈИ

Фестивал 
православних хорова



У окви ру ци клу са „Су срет са
умет ни ци ма”, у сре ду, 17. фе -
бру а ра, у га ле ри ји За ду жби не
Или је М. Ко лар ца на ши су гра -
ђа ни му зи ча ри Ма ри ја Ли ге ти
Ба линт (кла вир и чем ба ло),
Ати ла Ба линт (ци тра) и Ро берт
Ба линт (фа гот), при ре ди ли су
за ни мљив кон церт. Они су том
при ли ком пред ста ви ли но ви
про грам, ко јим су на сто ја ли да
пу бли ку упо зна ју са ства ра ла -
штвом де сет ма ђар ских ком -
по зи то ра 20. и 21. ве ка.

– Ту су се на шле кла вир ске
ком по зи ци је тран скри бо ва не
за дуо ци тра и кла вир, од но сно
ци тра и чем ба ло. Аран жма не
за дуо смо ура ди ли Ати ла и ја.

Ујед но, циљ нам је и про мо ви са -
ње ци тре као со ли стич ког и ка -
мер ног ин стру мен та – из ја ви ла
је Ма ри ја Ли ге ти Ба линт.

По ред њих, овом при ли ком
је на сту пио и њи хов син, фа го -
ти ста Ро берт Ба линт, уче ник
МШ „Јо ван Бан дур”, ко ји је

до бит ник на гра де Фон да за
та лен те По кра јин ског се кре -
та ри ја та за омла ди ну и спо рт.

– Бу ду ћи да је на свом ре -
пер то а ру имао ком по зи ци је
ко је су се укло пи ле у на шу
про грам ску струк ту ру, сма -
тра ли смо да мо же да на сту пи
с на ма на јед ном ова ко ва -
жном до га ђа ју. Том при ли ком
смо пре ми јер но из ве ли ком -
по зи ци ју мо је се стре, ком по -
зи тор ке Ме лин де Ли ге ти, што
је та ко ђе био је дан од ку ри о -
зи те та кон цер та – до да ла је
Ма ри ја Ли ге ти Ба линт.

О ква ли те ту тог кон цер та
нај бо ље го во ре ре чи про фе со -
ра Дра га на Шо ба ји ћа, ко ји је
док то ри рао на те му кла вир -
ских де ла Бе ле Бар то ка. Ка ко
је при ме тио, тај до га ђај су
обе ле жи ли нео би чан спој ин -
стру ме на та, чи тав спек тар
сти ло ва и ори ги на лан кон цепт
у ко јем се пре пли ћу ста ро и
но во, мо дер ни стич ко и ата ви -
стич ко.

КУЛТУРА
Петак, 26. фебруар 2016.

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

Два чи та о ца ко ји до сре де, 2. мар та, 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
„Шта је ва ше нај ду же пу то ва ње?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Нај ду же пу то ва ње” Николасa Спарксa.
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

„Нај ду же пу то ва ње” је из у -
зет на при ча о два па ра чи ји
се жи во ти не рас ки ди во и
нео че ки ва но укр шта ју; о пу -
то ва њу да ље од без на ђа, да -
ље од смр ти, до нај да љих
ме ста до кле људ ско ср це мо -
же да до сег не. По овој књи зи
је сни мљен и филм, ко ји је
при ка зан 2015. го ди не.

Ај ра Ле вин сон је у не во -
љи. Стар де ве де сет јед ну го -
ди ну, сла бог здра вља и сам
на све ту, за те као се на пу -
стом на си пу по сле са о бра -
ћај не не сре ће. Те шко по -
вре ђен, бо ри се да оста не
при све сти док му се при ка -
зу је ма гло ви ти лик – на јед -
ном по ред се бе ви ди сво ју
во ље ну су пру гу Рут, од чи је
је смр ти про те кло де вет го -
ди на. Ај ра зна да Рут ни ка -
ко не мо же би ти по ред ње га
у ко ли ма, али се гр че ви то
хва та за ње не ре чи и сво је
успо ме не, и по но во про жи -
вља ва ту ге и ра до сти ко је су
обе ле жи ле њи хов брак.

Не ко ли ко ки ло ме та ра
да ље, док при су ству је ро -

деу, сту дент ки ња Со фи ја
Дан ко до жи ве ће ве ли ку
про ме ну у жи во ту. Опо ра -
вља ју ћи се од не дав ног рас -
ки да с мом ком, упо зна је
мла дог ка у бо ја Лу ка, ко ји
има ма ло за јед нич ког с по -
вла шће ним мла ди ћи ма ка -
кве Со фи ја сре ће у шко ли.
Лук је уво ди у свет где се на
коц ку ста вља мно го: оп ста -
нак и успех, про паст и при -
зна ње – чак и жи вот и смрт.

„Нај ду же пу то ва ње”
Николасa Спарксa

Је ле на Ди мић, 

про фе сор ка срп ског 

је зи ка и књи жев но сти

SLOW SHOW је еми си ја ко ја
је део про гра ма ин тер нет ра -
ди ја „Бе-тон”. На зив је до би -
ла по пе сми „Slow Show”
гру пе „The National”. Оно
што је чи ни по себ ном, је сте
мла да шар мант на во ди тељ -
ка Уна Ћи рић. Пре ма ње ним
ре чи ма, еми си ја је на ста ла
као лич на по тре ба да ма те -
ри ја ли зу је сво ју оп се си ју му -
зи ком, обо га ти свој жи вот и
да му да још је дан ма ли сми -
сао. Та ко ђе, циљ јој је да по -
ка же да и да ље има мно го
но ве и кре а тив не му зи ке.

Ова еми си ја је по ста ла
део на ше по ро ди це. Сат вре -
ме на  су бот њег по по дне ва
ис пу ње но је лич ним, ме лан -
хо лич ним, углав ном ти хим
и не жним ну ме ра ма. Ак це -
нат је на ги тар ској кан та у -
тор ској му зи ци, жан ров ски
вр ло ра зно вр сној: од аме ри -
ка не, пре ко ро кен ро ла и ин -
ди ја, блу за и со у ла, до дрим
и пси хо де лик по па. Сва ку
пе сму пра ти крат ка при ча о
умет ни ку. Осе ћај је као да
од ла зи те на ег зо тич но пу то -
ва ње. То пла пре по ру ка.

ИЗЛОЖБА: У току је
изложба радова кон тро вер -
зног шпанског уметника
Сал вадора Далија под нази -
вом „Божанствени светови"
у Кући легата у Београду.
Изложено је више од 240
најпознатијих графичких
ли стова из његових најобим-
нијих опуса, као што су
„Божанствена комедија" и
„Библија сакра". Поред ових
графика, ту су и различите
таписерије, скулптуре, ме-
даље и бронзани рељефи.

Иа ко ни су из ло же ни ње го -
ви нај бо љи ра до ви, ова по -
став ка ми је пру жи ла до вољ -

но ма те ри ја ла да се на тре -
ну так вра тим у сту дент ске
да не и при се тим се не ких
дра гих љу ди и ме ста. У та -
квим тре ну ци ма, ти хим и
уз ви ше ним, на ла зим по себ -
ну чар. По ми слим на Цр -
њан ског и су ма три зам.

ФИЛМ „Со ба”, у ре жи ји Ле -
ни ја Абра хам со на, а по
исто и ме ном ро ма ну Eме
До но хју, по тре сна је при ча о
де ча ка ко ји пр ве го ди не жи -
во та про во ди у со би са сво -
јом мај ком, не зна ју ћи да
по сто ји би ло шта ван тог
про сто ра. Иа ко жи ве изо ло -
ва ни, у та ко ма лом про сто -
ру, сти че мо ути сак да де чак
од ра ста са свим сре ћан.
Про стор и вре ме ис пу ње ни
љу ба вљу, ра до шћу и ри ту а -
ли ма кри ју стра шну тај ну.
Они су жр тве чо ве ка ко ји
зло ста вља де ча ко ву мај ку.
Оног тре нут ка ка да би ва ју
осло бо ђе ни, као да по чи ње
њи хо ва пра ва дра ма.

Филм но си по ру ку ко ја се,
упра во због при че од ко је
по ла зи, ду го пам ти. Оно
што мо ти ви ше љу де да ис -
тра ју чак и у нај те жим си ту -
а ци ја ма, је сте њи хо ва те жња
да да ју свом жи во ту не ки
сми сао, не ко зна че ње.

Бо жан стве ни све то ви

Спи са те љи ца Алек сан дра Ми -
хај ло вић пред ста ви ла је сво је
ро ма не „За при ча ва ње. За ва ра -
ва ње. За ви ри ва ње” и „Кроз пр -
сто хват ци ме та” сре ди ном фе -
бру а ра на Та ри, у Бра тун цу и
Љу бо ви ји. При ли ком сва ке од
тих про мо ци ја пу бли ка је би ла
рас по ло же на за ди ја лог са ау -
тор ком и има ла је мно го по -
хва ла и по зи тив них ко мен та ра
о ње ном ра ду. Ау тор ка је де -
тињ ство про ве ла у том кра ју и
ње не књи ге се тре нут но чу ва ју
у три за ви чај на фон да – у Пан -
че ву, Бра тун цу и Љу бо ви ји.

На пи та ње о „жи во ту” ро ма -
на „Кроз пр сто хват ци ме та”

Алек сан дра Ми хај ло вић је од -
го во ри ла да је ин те ре со ва ње
ве ли ко и да до ње сти жу ле пи
ко мен та ри. Она до би ја мно го
имеј ло ва, а ве о ма је ак тив на и
„Феј сбук” стра на тог ро ма на.
Ова ау тор ка тре нут но ра ди на
но вом ру ко пи су.

– По ку ша ћу да бу де дру га -
чи ји од прет ход на два. О че му
се ра ди, не бих још при ча ла,
не за то што не же лим то да по -
де лим, не го за то што знам ко -
ли ко и ме не зна да из не на ди
си ту а ци ја, лик, не ка епи зо да и
ко ли ко су че сти обр ти – из ја -
ви ла је Алек сан дра Ми хај ло -
вић.

МА ЛА КЊИ ЖЕВ НА ТУР НЕ ЈА

Про мо ци је у Бра тун цу
и Љу бо ви ји

У „Ма га ци ну” (у Ули ци Кра -
ље ви ћа Мар ка у Бе о гра ду) 16.
фе бру а ра је отво ре на из ло жба
ра до ва „Пер спек ти ве 14”, на
ко јој су уче ство ва ли сту ден ти
за вр ших го ди на Фа кул те та ли -
ков них умет но сти у Бе о гра ду и
но во сад ске Ака де ми је умет но -
сти: Је ле на Ми јић, Алек сан дар
Кр нић, Са мра Ша ба но вић, Са -

ња Сто јил ко вић и наш су гра -
ђа нин Ду шан Ма ри но. Њи хо -
ве ра до ве с го ди шњих сту дент -
ских из ло жби у Бе о гра ду и
Но вом Са ду би ра ле су њи хо ве
ко ле ге ко је су ра ни је би ле уче -
сни ци у „Пер спек ти ва ма”. За
нај пер спек тив ни ју умет ни цу
је про гла ше на Сла ви ца Об ра -
до вић са ФЛУ.

ИЗ ЛО ЖБА „ПЕР СПЕК ТИ ВЕ 14”

Ме ђу нај пер спек тив ни јим
сту ден ти ма

КОН ЦЕРТ МУ ЗИЧ КЕ ПО РО ДИ ЦЕ ЛИ ГЕ ТИ –БА ЛИНТ

Де сет ма ђар ских ком по зи то ра

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДУ ШАН КА ЂОР ЂЕ ВИЋ КА ЛИ ЧА НИН, БА ЛЕ РИ НА

КА Д СЕ ОСТВА РИ БА ЛЕТ СКИ САН
Ба ле ри на Ду шан ка Ђор ђе вић
Ка ли ча нин, Пан чев ка, ту ма -
чи лик Мир те у ба ле ту Адол -
фа Ада ма „Жи зе ла”, под ди -
ри гент ском упра вом Ане Зо -
ра не Бра јо вић, ко ји је пре ми -
јер но из ве ден 11. фе бру а ра у
На род ном по зо ри шту у Бе о -
гра ду. Ка ко је ре кла Ду шан ка
Ђор ђе вић Ка ли ча нин, Мир та
је хлад на и стро га, а ту ма че ње
ње ног ли ка из и ску је озбиљ ну
ба лет ску тех ни ку, па је по не -
кад ком пли ко ва но из во ди ти
те шке ко ра ке а при том би ти
пот пу но хла дан и сми рен.
Она је до сад ви ше пу та има ла
зна чај не и за па же не уло ге.
Из ме ђу оста лих, била је Ви ла
Јор го ван у ба ле ту „Успа ва на
ле по ти ца” и Мер це дес у „Дон
Ки хо ту”.

– По себ но во лим пре ми је -
ре, оне су на ше све ча но сти,
на ше сла вље и кру на ви ше ме -
сеч ног ра да. За до вољ ство је
ра ди ти у На род ном по зо ри -
шту и би ти окру жен див ним
љу ди ма и умет ни ци ма – ка же
ба ле ри на.

Ка ко то обич но би ва, пе ри -
од од пр вих ба лет ских ко ра ка
до успе шних пре ми је ра и на -
сту па на сце ни на ци о нал ног
те а тра и у слу ча ју Ду шан ке
Ђор ђе вић Ка ли ча нин ис пу -
њен је упо р ним и пре да ним
ра дом. Она је ни жу ба лет ску
шко лу за вр ши ла у Пан че ву, у
кла си проф. Све тла не Бу че -
вац, а шко ло ва ње је на ста ви ла
у Сред њој ба лет ској шко ли
„Лу јо Да ви чо”, у кла си про фе -
сор ки Мир ја не Не шић и Зи -
не те Му сић. Од 2006. го ди не
је чла ни ца ба лет ског ан сам -
бла На род ног по зо ри шта у
Бе о гра ду и то ком де сет се зо на
од и гра ла је ком пле тан ба лет -
ски ре пер то ар тог те а тра.

– Тр но вит је пут од сна до
ствар но сти. Ба лет ска про фе -
си ја зах те ва мно го од ри ца ња.
Се ћам се да сам про во ди ла
да не у основ ној и ба лет ској
шко ли. То су би ли са ти и са ти

ци, пру жа мо гућ ност да бу ду
за шти ће ни од спо ља шњег све -
та, ме ди о кри те та и ла жних
вред но сти.

– Има мо мно го ле пих пред -
ста ва, од ко јих бих сва ка ко из -
дво ји ла та ко зва не бе ле, кла -
сич не ба ле те, по пут „Ла бу до вог
је зе ра”, „Успа ва не ле по ти це”,
„Жи зе ле” и „Дон Ки хо та”, ко ји
су оба ве зни на ре пер то а ру јед -
ног на ци о нал ног те а тра, као и
ко мад „Крц ко Ора шчић” и не -
дав но пре ми јер но из ве де ну
„Ко пе ли ју”, а обе су по себ но за -
ни мљи ве де ци. Ту је и нај гле -
да ни ја пред ста ва мо дер ног из -
ра за „Ко то та мо пе ва”, ко ја је
до жи ве ла ве ли ки успех и код
нас и на го сто ва њи ма по це лом
све ту и за ко ју се и по сле 200.
из во ђе ња, из ме се ца у ме сец,
тра жи кар та ви ше. У мар ту нам
пред сто ји и 400. из во ђе ње ба -
ле та „Ла бу до во је зе ро” у Цен -
тру „Са ва” с го сти ма Аном Ци -
ган ко вом и Јо се фом Вар гом –
об ја шња ва Ду шан ка.

На ша са го вор ни ца по ти че
из умет нич ке по ро ди це. Њен
отац је це ње ни пан че вач ки
сли кар Ми ли во је Ђор ђе вић, а
је дан од ње не бра ће је та ко ђе
кре нуо умет нич ким сто па ма.
По ред по ре кла, по ро ди це и
шко ло ва ња, за Пан че во је ве -
зу је мно го то га.

– Ве о ма сам по но сна због то -
га што Пан че во мно го па жње
по све ћу је обра зо ва њу мла дих
ба лет ских игра ча. По ка за ло се
да је ово под не бље и те ка ко
плод но за ба лет ску умет ност.
Мо же мо се по хва ли ти успе -
шним мла дим со лист ки ња ма,
као што су Та тја на Та тић, Јо ва -
на Не сто ров ска, Те о до ра Спа -
сић и дру ги. Ми слим да је ве -
о ма ле по и ва жно то што и
да ље по сто ји то ли ко ин те ре -
со ва ње за ба лет ску умет ност
код мла дих и што град Пан -
че во не гу је кул ту ру и умет -
ност – сма тра Ду шан ка Ђор -
ђе вић Ка ли ча нин.

уве жба ва ња ко ра ка, би ло је и
кр ва вих сто па ла... Док су се
мо ји вр шња ци игра ли у пар ку,
ја сам вред но при пре ма ла сва -
ки по крет – при се ћа се Ду -
шан ка Ђор ђе вић Ка ли ча нин.

Њен дан по чи ње ју тар њим
ве жба ма, а за тим сле де про бе
за пред ста ве. Сва кој уло зи
при сту па крај ње озбиљ но. За
Ду шан ку Ђор ђе вић Ка ли ча -
нин ба вље ње ба ле том је нај -
леп ши по сао на све ту, а љу бав
пре ма тој умет но сти код ње је
про бу ди ла ње на тет ка, чу ве на
при ма ба ле ри на Ви шња Ђор -
ђе вић.

– Као ве о ма ма ла сам по че -
ла да с тет ком Ви шњом Ђор ђе -

вић од ла зим у по зо ри ште и
гле дам ба лет. Ода тле по ти че
мо ја љу бав пре ма ба ле ту и још
та да сам зна ла да ћу би ти ба -
ле ри на. На том пу ту од ма ле
де вој чи це до ба ле ри не ка ква
сам са да, Ви шња ми је мно го
по мо гла сво јим бо га тим ис ку -
ством. Кат кад стро га, она је
би ла мој осло нац, по др шка и
на у чи ла ме је мно гим ба лет -
ским ца ка ма ко је ми по ма жу у
сва ко днев ном ра ду. Мој сан је
био да по ста нем део ба лет ског
ан сам бла на ци о нал ног те а тра.
И он се оства рио.

Ду шан ка ис ти че да јој је по -
зо ри ште дру га ку ћа и ме сто
ко је умет ни ци ма, али и пу бли -



Уско ро ће до ћи до про ме на
ка да го во ри мо о „до зво ље -
ном” пре ко ра че њу бр зи не, а
кон тро ла са о бра ћај не по ли -
ци је ће би ти че шћа и ри го ро -
зни ја. По ли ци ја мо же про -
гле да ти кроз пр сте во за чи ма
ко ји пре ко ра че бр зи ну уко -
ли ко пре ко ра че ње из но си

ма ње од де сет од сто од про -
пи са не бр зи не, али ће сви
во за чи ко ји пре ђу тај праг
то ле ран ци је би ти санк ци о -
ни са ни. Ова од лу ка је до не та
пр вен стве но ка ко би се за -
шти ти ли пе ша ци у са о бра -
ћа ју на пу те ви ма и ме сти ма
где је за бе ле жен ве ћи број
са о бра ћај них не зго да у ко ји -
ма су стра да ли пре све га пе -
ша ци.

Раз ли ка у бр зи ни од све -
га де сет ки ло ме та ра на час
во за чи ма не зна чи мно го
јер не ће до би ти на вре ме -
ну, али у слу ча ју пе ша ка то
је че сто раз ли ка из ме ђу
жи во та и смр ти. Пре ма ис -
тра жи ва њи ма струч ња ка из

обла сти са о бра ћа ја, али и
пре ма ста ти стич ким по да -
ци ма, че ти ри од пет пе ша -
ка не ће пре жи ве ти удар ау -
то мо би ла ко ји се кре ће бр -
зи ном од 60 ки ло ме та ра на
час, док ће при бр зи ни од
50 че ти ри од њих пет пре -
жи ве ти. Во ђе но овим по да -

ци ма, Ми ни стар ство уну -
тра шњих по сло ва је од лу -
чи ло да по о штри кон тро лу
и спу сти то ле ран ци ју за
пре ко ра че ње бр зи не.

Нов ча на ка зна за пре ко ра -
че ње бр зи не од де сет ки ло -
ме та ра на час у на се ље ном
ме сту из но си три хи ља де ди -
на ра, ко ли ко ће мо ра ти да
пла ти и во зач ко ји ван на се -
ље ног ме ста во зи бр же за
два де сет ки ло ме та ра на час.

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 26. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Љу би те љи ја пан ских ау то -
мо би ла ве ро ват но зна ју овај
по да так: „хон да пре луд” је
пр ви се риј ски ау то мо бил
ко ји је имао ме ха нич ко
упра вља ње на сва че ти ри
точ ка. Ова тех нич ка ино ва -
ци ја је омо гу ћи ла том ау то -
мо би лу бо ље ре зул та те на
сла лом те сту не го што су
има ла знат но ску пља и моћ -
ни ја во зи ла као што су „фе -
ра ри” и „пор ше”.

Ако из у зме мо слу жбе не ау -
то мо би ле или оне ко ји има -
ју по себ ну на ме ну, про сеч но
во зи ло про сеч ног во за ча то -
ком свог ве ка чак 95 од сто
вре ме на сто ји пар ки ра но.

Сва ка др жа ва на све ту има
сво је за ко не, па та ко и оне
ко ји се ти чу са о бра ћа ја.
Зна ци је су уни вер зал ни у
це лом све ту, али на ви ке во -
за ча ни су. У Ки ни по сто ји
за кон за сва ки де таљ у са о -
бра ћа ју, али се све га је дан
од сто по ме ну тог за ко на
спро во ди, од но сно ве ћи део
се не при ме њу је. Та ко до ла -
зи мо до по да тка да про се -

чан во зач у го то во сва ком
мо мен ту пре кр ши пет пра -
ви ла јер су она у су шти ни
не при ме њи ва у усло ви ма
са о бра ћа ја.

Ве ћи ни во за ча је ја сно због
че га је бит но ве зи ва ти си гур -
но сни по јас у ау то мо би лу.
Не ки то за и ста ра де ка ко би
би ли си гур ни, док се дру ги
ве зу ју са мо због ви со ких ка -
зни. Без об зи ра на раз лог, да -
нас си гур но сне по ја се ве ко -
ри сти ви ше од де ве де сет од -
сто во за ча, а пре три де це ни је
их је ко ри сти ло све га че тр на -
ест од сто. Мо жда ће сле де ћи
по да ци по ве ћа ти број ко ри -
сни ка си гур но сних по ја се ва.
Пре ма гло бал ној ста ти сти ци,
шан са да из гу би те жи вот у ау -
то мо би лу је је дан пре ма пет
хи ља да, а по јас у ау то мо би лу
спа се је дан жи вот сва ких
шест се кун ди.

Ау то мо би ли су нај че шће
цр ни, бе ли или сре бр ни, а
про це њу је се да је око 80 од -
сто ау то мо би ла на све ту
офар ба но упра во јед ном од
тих бо ја.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - И С Т О Р И Ј А Т  –  Б И К И З М О Д Е Н Е ( 2 ) - - - - - - - 

ДУ ЖЕ НА ПАР КИН ГУ НЕ ГО 
У ВО ЖЊИ

- - - - - АКТУЕЛНО - - - - 

РИ ГО РО ЗНИ ЈЕ КОН ТРО ЛЕ

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Нафт на кри за 
уни шти ла про из вод њу

Љу би те љи су пер а у то мо би ла,
им пре си о ни ра ни при ка за ним
про то ти пом у То ри ну, с не стр -
пље њем су че ка ли са лон ау то -
мо би ла у Же не ви, на ко јем је
при ка за на ко нач на вер зи ја мо -
де ла „мју ра”. Ди зај не ру Мар се -
лу Ган ди ни ју би ло је по треб но
ма ње од го ди ну да на за идеј но
ре ше ње ко је је по но во ис та кло
„лам бор ги ни” у пр ви план.

По сао с трак то ри ма ста је
Ме ђу тим, и по ред ве ли ког
успе ха Фе ру чо се ни је за у ста -
вио. Же лео је не што још ре во -
лу ци о нар ни је, не што што ће
за у век из ме ни ти исто ри ју ау то-
-ин ду стри је по сва ком пи та њу.
Раз вој но вог чу да на точ ко ви ма
је тра јао не пу них осам го ди на
и вре де ло је то ли ко че ка ти...
Ита ли јан ски ин ду стри ја лац
при ка зу је но ви про то тип та ко -
ђе у Же не ви, 1973. го ди не.

Мо дел „ЛП 400 ка ун те”
оку пи рао је па жњу свет ске ау -
то мо бил ске јав но сти мо жда
као ни је дан дру ги до та да.
Већ на пр ви по глед сви ма је
би ло ја сно да ће не ви ђе ни и
је дин стве ни ди зајн не ми нов -
но ути ца ти и на дру ге про из -
во ђа че у бу дућ но сти. Ау то мо -
бил је био ве о ма ни зак,
оштрих ли ни ја, с вра ти ма ко -
ја се отва ра ју на го ре, што од

МО ДЕЛ 440 ОСНО ВА ЗА СВЕ БУ ДУ ЋЕ

тог мо мен та по ста је стан дард
код свих ау то мо би ла „лам -
бор ги ни” до да нас. Уси сни ци
за ва здух су по ста вље ни хо ри -
зон тал но на зад њем де лу во -
зи ла, где се на ла зио и ма сив -
ни мо тор рад не за пре ми не че -
ти ри ли тра, сна ге 375 „ко ња”.
Са овим ау то мо би лом ита ли -
јан ска фа бри ка је за у зе ла по -
себ но ме сто у ау то мо бил ској
исто ри ји и чи ни ло се да не
по сто ји бренд ко ји у том мо -
мен ту мо же да јој па ри ра.

Све га го ди ну да на ка сни је
ства ри су се дра стич но про ме -
ни ле. Фа бри ка трак то ра је

уго во ри ла ве ли ки по сао на ју -
жно а ме рич ком кон ти нен ту,
али је на руџ би на от ка за на. Да
би мо гао да ис по шту је број
на ру че них ма ши на и ро ко ве
ис по ру ке, Фе ру чо је уло жио
знат на сред ства и про ши рио
про из вод не по го не. Ове окол -
но сти су на пра ви ле ве ли ке гу -
бит ке, па је та ко вла сник и
осни вач од лу чио да свој удео у
фа бри ци трак то ра про да „Фи -
ја ту”. И по ред фи нан сиј ских
про бле ма ко ји су га за де си ли,
„Лам бор ги ни” то ком се дам де -
се тих успе ва да оп ста не на тр -
жи шту ау то мо би ла за хва љу ју -
ћи до бр ој про да ји мо де ла
„мју ра”.

„Ау ди” спа сао фа бри ку
С вре ме ном овај по сао по ста -
је ис пла тив и фа бри ка ау то -
мо би ла успе ва фи нан сиј ски
да оп ста не и без нов ча ног
при ли ва од про из вод ње по љо -
при вред них ма ши на. Ипак,
Фе ру чо од лу чу је да се у пот -
пу но сти по ву че и про да је сво -
је ак ци је ин ве сти то ру из
Швај цар ске.

Ве ли ка нафт на кри за то ком
се дам де се тих ни је по вољ но
ути ца ла на про да ју и обич них
ау то мо би ла, а ка мо ли су пер -
спорт ских во зи ла, ко ја су мно -

го тро ши ла. Фа бри ка је по но во
има ла про бле ма и због са ме
про из вод ње, јер су се ком па -
ни је ко је су ис по ру чи ва ле де -
ло ве га си ле и те шко је би ло
про на ћи но вог снаб де ва ча. То
је узро ко ва ло про би ја ње ро ко -
ва, а куп ци су ма сов но од у ста -
ја ли од сво јих по руџ би на на
ко је су че ка ли и ви ше од две
го ди не. Овај те жак пе ри од
„Лам бор ги ни” је пре жи вео за -
хва љу ју ћи бо га том Ка на ђа ни -
ну Вал те ру Вул фу, ко ји је ус -
пео да ор га ни зу је ре дов но
снаб де ва ње фа бри ке де ло ви ма
за про дук ци ју мо де ла ЛП 440.

Ипак, фа бри ка 1978. го ди не
про гла ша ва бан крот и тра жи се
но ви вла сник. По но во на сце ну
сту па ју Швај цар ци, бра ћа Ми -
мран, ко ји успе ва ју да „ожи ве”
про из вод њу и пра ве нов мо дел
ЛП 550, на осно ви чу ве ног 440.
По сло ва ње је ишло уз ла зном
пу та њом, а чим су „Лам бор ги -
ни” „ста ви ли на но ге”, бра ћа
Ми мран од лу чу ју да про да ју
фа бри ку „Крај сле ру”, ко ји не
успе ва ду го да оп ста не на тр -
жи шту. Ко нач но, 4. ав гу ста су
се уме ша ли Нем ци, од но сно
„Ау ди”, ко ји ко нач но успе ва да
оства ри про фит и по ред ве ли -
ких ула га ња у раз вој но вих мо -
де ла ко ји се да нас про да ју.
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ПРОДАЈЕМ мотор хонду кул-
тиватор 060/133-66-86. (СМС)

ПРОДАЈЕМ опел вектру Б ка-
раван, 97,бензинац. 063/876-
55-60. (СМС) 

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

ПРОДАЈЕМ сеат ибица 1994.
годиште, дизел 1.9, троја вра-
та, регистрован до јуна 2016,
власник, цена 800 евра, није
фиксна, мотор од голфа трој-
ка. 063/123-59-35. (214713)

ПРОДАЈЕМ вектру 2001. го-
диште, власник. 063/811-18-
52. (214753)

ОПЕЛ астра караван, 1.6, 16 В,
бензин, плин, 1996, 1.200
евра. 062/847-34-83. (214790)

ПЕЖО 106, 1.1, бензин, одли-
чан, одјављен, цена 680 евра.
066/460-288. (214802)

ПОЛО 1.0,1991, бензин +
плин. 064/240-67-56. 

НИСАН микра, 1.0, истиче ре-
гистрација, мотор лош, цена
225 евра. 066/460-288.
(214802)

ОПЕЛ астра Ф караван, 1997.
годиште, клима, четири зим-
ске гуме, 1.100 евра, договор.
066/460-288. (214802)

ФИЈАТ стило 1.9 ДТД, 2002,
први власник, децембар 2016.
065/263-28-78. (214849)

ТОМОС аутоматик, 1987. годи-
ште, одличан, трајно регистрован,
230 евра. 064/171-22-13. (214846)

ПРОДАЈЕМ заставу 101, 1987.
годиште, регистрован, плин,
270 евра. 063/319-772.
(215003)

ОПЕЛ зафира, 2002. годиште,
седам седишта, дизел, у до-
бром стању, регистрован.
063/823-29-61. (214967

СИТРОЕН ксара 19 Д, 2002. годи-
ште, караван, одлично стање,
власник. 061/246-40-42. (214941)

ПРОДАЈЕМ заставу 10, 2006.
годиште, као нов. 060/347-70-
77. (214948)

РЕНО меган, 1.5 ДЦИ, 2003.
годиште, одличан, сервисна
књига, регистрован до окто-
бра. 062/886-97-30. (214957)

СЕАТ ибица 2004. годиште, 3
В, 2.500 евра, одлична, на име
купца. 063/777-98-20. (214896)

КИА proced, 1.4, 2009. годи-
ште, прешла 75.000 км, први
власник. 065/242-51-82.
(214894)

ФИЈАТ мултипла, метан, до
2019, екстра, 2.100 евра, реги-
строван. 063/823-10-13.
(214854)

ФОРД ескорт 1.8 дизел, 1998.
годиште, одличан, 950 евра,
замена. 063/823-10-13.
(214854)

ПРОДАЈЕМ култиватор ИМТ
506 са прикључцима. Тел.
063/830-54-17. (214979)

НИСАН примера, караван,
1997. годиште, бензинац,
управо регистрован. 065/333-
55-25. (215007)

СУПЕР голф караван, 1.9 ТД,
1996, бордо металик, 1.550
евра, замена. 064/051-51-61.
(215020)

ТОЈОТА корола 1.9 Д, петора
врата, клима, подизачи, у од-
личном стању, власник зад-
њих осам година. 063/211-
115. (215068)

КОМБИ рено трафик 2.5 ди-
зел, 1990. годиште, нереги-
строван, 700 евра. 063/879-03-
55. (215078)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,  2003/4, пе-
тора врата, купљен у „Делти”,
власник. 064/130-36-02.
(215048)

ШКОДА фабија 1.4, 2008, вла-
сник, у екстра стању, све од
опреме. 064/130-36-02.
(215048)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007, троје
врата, атестиран плин, вла-
сник. 064/130-36-02. (215048)

ВЕКТРА 2.0 и, 1989. годиште,
лимузина, плин, алу-фелне,
регистрован, одлично стање.
066/123-646. (215047)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ, 2008,
2/3 врата, перфектан, 3.500
евра. 062/207-505. (215032)

РИО караван 2002, прва боја,
фабричко стање, прешла
94.726, клима, 1.950 евра.
065/809-11-83. (215021)

ПЕЖО 206, 1.1, бензин, 2002,
3 В, на име купца, 1.750 евра.
064/929-86-17. (215097)

ГОЛФ 5, 2005, 3 В, 1.4 Б, фул
опрема, одличан, 4.400.
064/310-43-49. (215097)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 – 500 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(214805)

КУПУЈЕМ томос аутоматике,
не старије од 1987. 064/171-
22-13. (214846)

КУПУЈЕМ кола у било ком
стању од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05. (214867)

КУПУЈЕМ све врсте возила до
3.000 евра, исплата одмах.
065/809-11-83. (215021)

КУПУЈЕМ раковице 60, 65, 76,
и продајем све врсте кабина
од раковице. 061/189-24-19.
(214688)

КУЛТИВАТОР ИМТ 506, при-
колица и фреза. Тел. 064/901-
10-72, повољно. (214786)

СЕТВОСПРЕМАЧ, ИМТ 2,9 м,
дупла витла, расипач ђубрива,
2 тоне, носећи. 063/864-12-14.
(215044)

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

Продајем два ТВ самсунг, ри-
сивер, музичка линија, камера
сони. 064/248-39-26. (СМС).

КИНО ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм
и све врсте видео касета ква-
литетно преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(214735)

ЗАМРЗИВАЧ беко, вертикални,
као нов, 300 л, сандучар 300 л,
ЛТХ. 060/521-93-40. (214716)

ТВ половни из увоза – 37, 55,
66, 72. 348-975, 066/348-975.
(214852)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, замр-
зивач, веш-машину, половне
делове горење, ЕИ. Мића,
013/346-790, 064/129-73-60.
(215018

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и
половни делови од веш-маши-
на. Тел. 252-05-10, 063/703-
76-07. (215025)

ПОВОЉНО, веш-машина ин-
десит, 50 евра, ардо 100 евра.
064/123-17-88, 354-852.
(215061)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
шпорет, повољно, откуп неис-
правних веш-машина, фрижи-
дера. 060/180-02-83. (215083)

КАНОН, дигитална камера,
MV 800, цена 150 евра, ТАМ
штадлер котао – 110 евра.
063/700-10-02. (214902)

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

ДРВО за ложење, повољно, ба-
грем, буква, цер. 061/320-28-
02. (212480)

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

БАГРЕМОВА и церова дрва на
продају. 060/603-32-32.
(213497)
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ПОТРАЖЊА 
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ПРАСИЋИ и јагањци на про-
дају, услужно печење на дрва,
ражањ. 064/997-79-09.
(214045)

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

АЛУМИНИЈУМСКА ограда,
алуминијумска врата полов-
на, АЛ ПВЦ столарија.
063/801-84-76, 065/801-84-76.
(214564)

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

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

ПРОДАЈЕМ крмачу 250 кг,
две назимице, повољно. 617-
512, Омољица. (4650)

ТУЧАНА пећ „алфа плам”,
стара Пазова, уљани радија-
тор, шпорет смедеревац.
061/462-71-94. (214684)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто на раз-
влачење са шест столица, пуно
дрво и трокрилна витрина.
064/558-95-40. (214693)

ПРЕОСТАЛО огревно дрво бу-
ква, багрем, цер. 061/624-19-
84. (214702)

ПРОДАЈЕМ очувану кухињу и
фрижидер. 063/706-16-65.
(214736)

ПРОДАЈЕМ калемљене кајси-
је, орахе, бурад храстова, но-
ва, култиватор нов, дизел.
064/456-05-85. (214797)

РАДНИ сто, фотеље, алуми-
нијумска врата, прозори, дво-
сед, стаклени сточић.
064/512-67-27. (214775)

ПРОДАЈЕМ половна, добро
очувана дрвена хармоника
врата. Тел. 064/370-74-93,
069/222-55-77. (214747)

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 шиваћу машину
„багат”.Тел. 318-167. (214836)

АЛУМИНИЈУМСКА врата,
распродаја, врата су нова, 100
евра. 064/247-77-69. (214838)

ПРОДАЈЕМ моторну тестеру,
веш-машину, мали бојлер, ме-
њач аудија. 631-291, 064/822-
96-82. (214849)

СТОЛАРСКА машина, ауто-
приколица, храстова, улазна
врата, храстов  регал. 065/263-
28-78. (214849)

ПРОДАЈЕМ четвороделни ре-
гал, очуван. Тел. 063/160-64-
15. (214844)

ПЕТ ШОП „Гарфилд”, све за
ваше кућне љубимце, код Зе-
лене пијаце, Кочина 4.
(214841)

БРИКЕТ, висококалоричан
еколошки огрев од храста и
букве, преостале количине.
061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер марке беко и замр-
зивач сандучар 210 л, марке
ЛТХ. 064/366-57-87. (214977)

ПРОДАЈЕМ регал, комоду за
ТВ, клавирну хармонику велт-
мајстер. 063/763-91-98.
(214989)

МИКРОТАЛАСНА, судо-ма-
шина, фрижидер, судопера с
радним 

висећим, двосед, регал, комо-
де, ормани, писаћи столови,
шиваћа багат, теписи, креве-
тац, стубна полица. Тел.
063/861-82-66. (214991)

ВИТРИНЕ, гардербони орман,
кухињски радни део, висећи
сто. 064/157-97-07, 063/874-
57-56. (214989)

ВЕШ-МАШИНА, немачка, те-
левизор валтхам, 20 евра.
065/586-01-41. (214954)

ПРОДАЈЕМ комплет опрему
за ресторан брзе хране, висо-
ког квалитета. 064/999-64-30.
(214959)

ФРИЖИДЕР, сто, клупе, ел.
мотор, разводну кутију, старе
пегле, шах сатови, ципеле, па-
тике, каишеви. 064/635-77-42.
(214907)

ТРОСЕД, двосед, три јоги душе-
ка, ламелни паркет. Тел.
064/197-44-64. (214900)

ПРОДАЈЕМ замрзивач санду-
чар, 211 л, исправан и лепо
очуван. Тел. 013/320-920.
(214835)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаран-
ција. 063/760-52-31. (214893)

ПРОДАЈЕМ струњаче за фит-
нес, две нове блажујке, краљи-
ца пећ. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (214865)

БРИКЕТ буков 600 динара
џак, исплатив, достава, прео-
стала количина. 064/482-65-
53, 372-072. (2124879)

ПРОДАЈЕМ букова дрва, ба-
гремове сеченице. „Топлина”.
063/364-310. (215016)

ПРОДАЈЕМ квалитетне столи-
це, трпезаријско-канцелариј-
ске. 061/110-98-10, 346-279.
(215058)

ПРОДАЈЕМ шампоњеру, хау-
бу, сто за масажу. 060/043-52-
98. (215059)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушилице,
фрижидери, замрзивачи, ЛЦД
ТВ из Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (215062)

ТОПЛОТНЕ геотермалне пум-
пе свих величина (70 – 400
м2). 062/118-26-81(215076)

ЈАБУКА за ракаију, продајем.
Тел. 063/740-82-19. (215046)

ПОВОЉНО продајем половну
опрему за кокошке носиље.
013/304-719. (215035)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
(215042)

ПРОДАЈЕМ половну столари-
ју јефтино. Тел. 063/836-37-
29. (215027)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јагањце,
дебеле свиње и крмаче, услуга
клања, достава. 060/322-47-
42. (215022)

ЦИГЛА нова 8,5 динара/ко-
мад, 10.000 комада. 061/269-
82-13. (215102)

ПИЛИЋИ и ћурке на продају,
уређени, кућна достава.
065/410-97-34. (215108)

ПРАСИЋИ, свиње, слама на
продају, могућност клања.
Мића, 064/303-28-68.
(2151089

ПРАСАД, меснату и овас про-
дајем. 060/444-55-01. (215112)

ВЕШ-МАШИНА, ТВ, кауч,
француски лежај, кухињски
елементи, сточић. 064/245-
22-77. (215117)

КУПУЈЕМ очувано половно
покућство, исправан алат, ку-
хиње и остало. 066/900-79-04.
214708)

КУПУЈЕМ белу технику, веш-
машине, фрижидере, замрзи-
ваче, старе славине, каблове,
акумулаторе. 060/521-93-40.
(214754)

КУПУЈЕМ очувано половно
покућство, исправан алат, ку-
хиње и остало. 066/900-79-04.
(214708)

КУПУЈЕМ белу технику, веш-
машине, фрижидере, замрзи-
ваче, старе славине, каблове,
акумулато9ре. 060/521-93-40.
(214754)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77. (214803)

КУПУЈЕМ: старински наме-
штај, слике, стари новац, пен-
кала, сатове, есцајге, старе
лутке, играчке, старо поккућ-
ство. 335-930, 063/705-18-18.
(214977)

КУПУЈЕМ старе: сатове, но-
вац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквитете.
011/233-35-01, 064/265-82-98.
(214968)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, веш-ма-
шине, замрзиваче, телевизо-
ре, долазимо. 061/322-04-94.
(215069)

КУПУЈЕМО обојене метале,
замрзиваче, шпорете,  веш-
машине, телевизоре и остало.
064/484-13-76. (215069)

КУПУЈЕМО гвожђе, шпорете,
акумулаторе, веш-машине,
фрижидере, телевизоре, алу-
минијум. 061/206-26-24.
(215069)

КУПУЈЕМ акумулаторе, веш-
машине, замрзиваче, гвожђе,
алуминијум, телеивзоре и до-
лазим. 061/321-77-93.
(215069)

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ ланац земље у Ла-
пу, трећа дуж од Надела.
064/113-47-76. (214630)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Панчева, преко пута Зелене
пијаце, на углу Кочине и Змај
Јовине. Кућа се састоји од ста-
рог и новог дела. 065/504-22-
33. (214699)

ПРОДАЈЕМ две њиве на Ја-
бучком путу и плац 10 ари код
„Пивашевића”. Може преко
рачуна. 060/353-99-10.
(214705)

КУЋА, 80 м2 са плацем 6,5
ари, Козарачка 110 (стара).
064/007-84-63. (214689)

ПРОДАЈЕМ кућу 138 м2, Гор-
њи град, Маргита. 060/728-46-
02. (214675)

ПЛАЦ са локацијском дозво-
лом за изградњу зграде на новој
Миси. 064/260-05-34. (214720)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, Пе-
листерска, преко пруге.  Тел.
063/815-89-40. (214742)

КУЋА, стара Миса, реновира-
на, 58 м2 + додатне простори-
је, укњижена, 4 ара, 38.000
евра. 063/735-73-39.
(214732)

КУЋА на продају, Србијанска
55, и издајем локал, Војвођан-
ска 85, Панчево. 064/651-16-
22. (214749)

КУЋА на миси, четири етаже,
ЦГ, локал, гаража, двориште.
064/163-04-59. (214775)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари. Пре-
спанска 15, замена. 063/307-
674. (214756)

ПРОДАЈЕМ плац код Стовари-
шта „Тмушић”, 4 ара, нова
Миса. 064/959-42-79. (214782)

ПРОДАЈЕМ кућу са плацем од
14 ари, у Улици Светозара Ми-
летића85-а. 065/519-36-31.
(214808

ПРОДАЈЕМ њиву у Лапу, 61
ар, то.бр. 12283, 5.300 евра.
064/528-68-80. (214810)

КАЧАРЕВО, кућа на продају,
5,5 ари плаца. 063/694-451.
(214842)

ШВАПСКА кућа на Бавани-
штанском путу, 84, помоћни
објекат 54, договор. 065/561-
01-50. (214844)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за ма-
њи, Панчево – центар, или Бе-
оград, Земун. 063/856-74-02.
(214853)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари са ку-
ћом, повољно. Танаска Раји-
ћа. 063/215-844. (214932)

НОВА МИСА, велики избор
нових кућа. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)

НОВА МИСА, плац 6
ари,12.500. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)

ПЛАЦ од 7 ари, власник, 1/1,
код Козарачке старе. 061/246-
40-42. (214942)

БАВАНИШТАНСКИ, нова
двособна, 67 м2, 5 ари, 34.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
214985)

ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари, ренови-
рана, 18.000, договор. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. 214985)

ДЕБЕЉАЧА, трособна ренови-
рана, 90 м2, 5,7 ари, 23.500.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
214985)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44
ара, Војлоvица, дозвољена
градња. 064/256-35-40.
(214932)

ДЕО куће, почетак Стрели-
шта, укњижено, замена.
064/952-19-80. (214944)

КУЋА, Јовице Безуљевића 12-
а, на продају, усељива, са гре-
јањем. 062/967-66-45.
(214945)

ШИРИ центар, грађевински
плац, 52 ара. 063/389-972.
(214946)

КОТЕЖ 1, кућа на 3.3 ара,
38.000; центар на 4 ара,
48.000.  (396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (214940)

ТЕСЛА, кућа две стамбене је-
динице, 4 ара, 65.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-91-
48. (214940)

ДОЛОВО, сређена кућа, 16
ари, 19.000, Омољица на 7
ари, 18.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214940)

ПРОДАЈЕ се плац 34 ара, Ку-
дељарски насип, код Родића.
Тел. 060/351-96-41. (214952)

ВРШАЦ, стара камена кућа,
поред Хотела „Вила Брег”, 6
ари, 20.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)

ПЛАЦ поред Баваништанског
пута, 7 ари, ограђен. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-05-
71. (и)

ЊИВУ 38 ари, продајем, по-
годну за баштоване, 10 метара
од канала, 100 метара од ас-
фалта, насеља Ковачица.
013/662-422, 063/708-27-92.
(214864)

ПРОДАЈЕМ две куће, на
истом плацу, у Војловици, са
воћњаком. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (214865)

ХИТНО продајем 17,5 ари на
Баванишанском путу, са ви-
кендицом, воћњаком, по-
моћним објектом. Звати по-
сле 18 сати, 013/320-011.
(214880)

УКЊИЖЕНА кућа, 14 ари гра-
ђевинског плаца, урађена кон-
верзија. Тел. 064/665-89-64.
(214870)

БАНАТСКО НОВО СЕЛО, 16
ари, хитно, 11.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00. (214918)

ЦРЕПАЈА, стара кућа и плац,
25 ари, повољно. 063/240-784.
(214909)
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ПРОДАЈЕМ кућу у Банијској
од 73 м2, на 14 ари плаца.
063/269-499. (214911)

ПРОДАЈЕМ плац у насељу
Младост, ширине 6 метара,
Хумска 39. 063/330-609.
(214916)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 70 м2,
22 ара, 29.000; Баваништан-
ски пут, 50 м2, 10 ари, 35.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(214918)

ЦЕНТАР, 100 м2, 3,7 ари,
48.000; 80 м2, 5 ари, 55.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(214918)

МИСА, 140 м2, три стана, 3
ара, 48.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (214918)

МАРГИТА, 80 м2, 3 ара,
29.000, одмах усељива. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(214918)

БАЊА ВРУЈЦИ, продајем/ме-
њам спрат куће, 104 м2, за
стан, локал. 064/438-12-35.
(214901)

КУЋА, ВОЈЛОВИЦА, са вели-
ким плацем, баштом, могућа
замена за стан. 064/237-93-95,
066/509-17-01. (214898)

ДВА ланца земље Лап, и плац
Баваништански пут, 12 ари.
064/867-48-11. (214897)

ТОПОЛА, 82 м2, 7 ари, 27.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (214892)

КУЋА, Тесла, Стеријина ули-
ца, продаја, замена за стан ве-
ће квадратуре, уз договор.
Власник. 063/227-693.
(214890)

ПРОДАЈЕМ плац,Миса, дозво-
љена градња. 060/766-23-36.
(214899)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру гра-
да, повољно, вреди погледати.
063/756-06-04. (214905)

ПРОДАЈЕМ плац на почетку
Пелистерске улице, 5 ари са
легализованим објектом или 3

ара без објекта, на плацу град-
ска и техничка вода, струја,
телефон, гас, кишна и фекал-
на канализација, дозвољена
градња. Може замена за стан.
064/266-84-91. (214934)

КОТЕЖ Милорадовић, преле-
па шестособна кућа, 270 м2,
2.5 ара, 12.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

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

ХИТНО, Старчево, двособна
усељива, 66.000, 3,3 ара,
15.000. (398), „Кров”, 060/683-
10-64. (и)

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

ДВА плаца, Новосељански
пут, сваки 13ари, 13.000 евра
и 7.000 евра. 061/685-88-03.
(215004)

КУЋА 288 м2, са одвојеним
етажама, укњижена, 65.000
евра, нова Миса. Власник,
064/123-14-13. (214996)

СТАРА МИСА, новија кућа,
замена/продаја, 330 м2, 6 ари,
70.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(214994)

СТРЕЛИШЕ, 140 м2, 2 ара,
46.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(214994)

ТЕСЛА, нова кућа, 139 м2, 1.5
ар, 95.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(214994)

КУЋА са два локала, Георги
Димитрова, код Турске главе,
161 м2, 2 ара, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/668-
89-15. (214994)

КУЋА са улице, 120 м2, 5 ари,
45.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(214994)

МИСА, продајем поткровље,
100 м2, са свим прикључцима,
власница. 065/333-55-25.
(215007)

ПРОДАЈЕМ ексклузивну кућу
са две стамбене јединице, ши-
ри центар. 066/937-00-13.
(215019)

КУЋА на продају, Алексе
Шантића 4, Панчево. 063/864-
12-14. (215044)

КУЋА сређена, центар, 100 м2,
3 ара, 49.000 евра. 061/685-
88-03. (215004)

КУЋА на продају код школе
„Свети Сава”, амбуланта, по-
шта. 063/824-63-51, 373-154.
(215031)

ПРОДАЈЕМ пољопривредно
земљиште у Јабуци, 26 ари, на
Тамишу. 069/737-478.
(2150799

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ/ИЗДА-
ЈЕМ кућу, повољно. 062/886-
91-50, 063/774-99-81. 

ПЛАЦ у Старчеву, 10 ари, Ма-
тије Гупца 80 и 8 ари на изла-
ску из Старчева, може замена.
065/656-56-52. (215064)

ПАНЧЕВО, Миса, Козарачка,
нова кућа 138 м2 бруто, укњи-
жено, комплет завршена, од-
мах усељива, 1/1 власник.
063/637-673. (215071)

ПРОДАЈЕМ 18 ари плаца, са
викендицом. 063/865-80-06.
(215089)

КУЋА 120 м2, усељива са 6.5
ари палца + помони објек-
ти,1/1, нова Миса, Козарачка,
могућа замена за јефтинију
кућу на селу, разно, 29.000.
061/269-82-13. (215002)

КАРАУЛА, плац 10 ари, вода,
струја, 1/1, Рибарска 2, 30.000
евра. 061/269-82-13. (215102)

КУЋА, центар, 3 ара, за инве-
ститора, сусинв нститора, до-
звољена градња, П+3+ПК.
060/765-66-60. (215103)

МАКСИМА ГОРКОГ кућа, на 7
ари, 75.000. (396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (4650)

ХИТНО дворишни, до улице,
13.500; Самачки, I, 18,5,
13.000. (67),  „Милка М”,
063/744-28-66. (215124)

ОМОЉИЦА, 48 + 52, 4.67,
16.500, Дебељача, нова, пре-
лепа, 26.000. (67),  „Милка М”,
063/744-28-66. (215124)

КУЋА, Миса, 120 м2, хитно,
усељива, близу Спортског.
(67),  „Милка М”, 063/744-28-
66. (215124)

ПЛАЦ 8 ари, 8.500 евра, 40 х
20 м. Новосељански пут б.б.
064/808-72-50. (215120)

ПРОДАЈЕМ стан дворишни,
шири центар, све ново, хитно,
14.600. 066/451-890. (СМС)

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕСЛА, стан 45 + Т, II/IV, без
лифта; 1.5 ТА, укњижен, про-
мењене струјне и водоводне
инсталације, усељив, прода-
јем. 063/826-97-09. (253),
„Економик”, 063/826-97-09.
(214690)

СТАН 62 м2, потпуно сређен,
на Стрелишту, власник.
066/004-787. (214720)

СТАН, Тесла, 78 м2, трособан,
први спрат, ЦГ, клима, СББ,
кухиња, плакари, 49.000. Вла-
сник. 063/235-175. (214724)

ПРОДАЈЕМ стан 32 м2 на Ко-
тежу 2, V спрат. 060/070-80-
84. (214800)

ПРОДАЈЕМ стан на новој Ми-
си, 39 м2, укњижен, власник,
приземље. 063/727-76-29.
(214781)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрели-
шту. 064/170-57-10, 065/824-
39-44. (2314745)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ две ма-
ње куће за  мањи стан, допла-
та. 064/986-21-74. (214746)

ТРОСОБАН стан, 74 м2, I
спрат, центар, грејање, Сода-
ра, власник. Тел. 064/616-47-
67. (214748)

ЈЕДНОИПОСОБАН, строги
центар, II, ЦГ, клима, без ула-
гања. 063/871-77-13. (214767)

КОТЕЖ 2, двоипособан, V
спрат, власник, одмах усељив.
064/931-20-38. (214737)

СТАН 108 м2, II спрат, нов, са
гаражом, М. Обреновића 19,
изнад ProCredit банке.
062/670-219. (214770)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двосо-
бан стан, Котеж 1, за мањи
једнособан. Власник. 063/765-
83-10. (214744)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште, 35
+ 5 м2, I спрат, ТА, Марина
Држића 7/10. 066/952-42-19.
(214728)

ТЕСЛА, трособан, IV спрат,
без лифта, ЦГ, сређен, усељив.
331-079. (214743)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел. 064/267-71-
74. (214727)

СТАН, нова Миса, 60 м2, код
основне школе, власник,
укњижено, 27.000 евра. Дого-
вор уз сав намештај и југа. Од-
мах усељив. 063/756-15-82.
(214820)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, ТА, V,  без посредни-
ка. Тел. 063/867-58-19.
214821)

ЦЕНТАР, леп дворишни, сре-
ђен, 40 м2, 20.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-05-
71. (и)

ДВОИПОСОБАН, Котеж, дво-
страно орјентисан, 65 м2 + те-
раса. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, 38 +
4 м2, ЦГ, 24.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)
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ЦЕНТАР, двоипиособан, 64
м2, две терасе, 40.000. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-05-
71. (и)

ТРОИПОСОБАН, I спрат, ЦГ,
Котеж, управо реновиран –
оба купатила, столарија, пар-
кет, молерски радови, прода-
јем/мењам. 345-534, 064/246-
05-71. (и)

ЦЕНТАР, улични део, 100 м2,
30.000; 56 м2, 25.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(2149198)

КОТЕЖ 2, 63 м2, I, комплетно
реновиран, 38.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.  (2149198)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 40
м2, 28.000; двособан, 52 м2,
28.000. (394), „Гоца”, 063/899-
77-00.  (2149198)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, 19.000;
60 м2, двособан, 30.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(2149198)

НОВОГРАДЊА, Маргита, 60
м2, 57 м2, 102 м2, 600 евра.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(2149198)

ЦЕНТАР, 45 м2, 24.000; двосо-
бан 90 м2, трособан 43.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(2149198)

ЦЕНТАР, 110 м2, трособан,
68.000. (394), „Гоца”, 063/899-
77-00.  (2149198)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 71 м2, трособан,
45.000. (394), „Гоца”, 063/899-
77-00.  (2149198)

ТЕСЛА, 52 м2, двособан,
24.000; 68 м2, двоипособан,
32.000. (394), „Гоца”, 063/899-
77-00.  (2149198)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
намештен, одличан, 27.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (214904)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2, наме-
штен, ЕГ, 30.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-20.
(214904)

КОТЕЖ, двособан, 49 м2,
31.500;  65 м2, 35.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (214904)

ТЕСЛА, 43 м2, једноипособан,
леп, тераса, 25.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (214904)

КОТЕЖ 2, продајем трособан
стан, III спрат, може и замена
за једноипособан или двосо-
бан у центру, уз договор.
062/280-087. (214889)

КОТЕЖ 1, 42 м2, три собе, те-
раса, реновиран, 28.000.
063/808-95-53. (214980)

САМАЧКИ, гарсоњера, 17 м2,
10.000. (300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52. (214892)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2,
VII, ЦГ, 22.500. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-52.
(214892)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 61 м2,
IV, ЦГ, лифт, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (214892)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2, III, ЦГ, 21.500. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-52.
(214892)

КОТЕЖ 1, двособан, сређен,
50 м2, I, ЦГ, 32.000. 300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (214892)

КОТЕЖ 1, двособан, сређен,
50 м2, V, ЦГ, лифт, 26.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (214892)

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2, ЦГ,
лифт, 26.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(214892)

ВОЈЛОВИЦА, двособан, 51 м2,
ТА, тераса, 18.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (214892)

ДАЈЕМ стан од 70 м2, за дожи-
вотно издржавање, пензио-
нерка. 063/830-21-47.
(214987)

ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА, двосо-
бан, 62 м2, ВП, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

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

ЦЕНТАР, прелеп салонски,
дворишни трособан, 81 м2,
свој део дворишта, 33.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ЦЕНТАР, Карађорђева, једно-
ипособан, 40 м2, XI, 27.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-901.
(214985)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2, ТА,
25.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (214985)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2,
I, тераса, 24.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (214985)

СОДАРА, одличан двоипосо-
бан, 67 м2, V, 33.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (214985)

КОТЕЖ 2, једнособан, 39 м2, V,
19.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (214985)

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2, V,
26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (214985)

СТРОГИ центар, добра град-
ња, дворишни, 15 м2, 9.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(214985)

МИСА, Конструкторова згра-
да, 46 м2, једнособан, I, 26.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-901.
(214985)

ПРОДАЈЕМ стан, 40 м2, рено-
виран, нова Миса, 17.500
евра. 064/668-97-77. (214964)

ПРОДАЈЕ се стан 84 м2, И.
Курјачког 6-а,50.000. 314-353,
062/841-34-05. (214969)

СТРЕЛИШТЕ, одличан двосо-
бан 60 м2, 29.500, ЦГ, лифт,
СББ, вреди погледати.
064/242-11-28. (214970)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у Са-
мачком, Синђелићева.
064/440-35-42. (214911)

СТАН на продају, центар, 52
м2, власник. 064/074-68-84.
(214927)

ПРОДАЈЕМ стан, новоградња,
63 м2, високо приземље, енер-
гетски пасош, Карађорђева
98. 065/812-48-55. (214930)

ДВОСОБАН, 56 м2 + тераса, V,
ЦГ, сређен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)

КОТЕЖ 2, двособан, 64 м2, ЦГ,
31.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)

КОТЕЖ 2, двособан, 50 м2, ЦГ,
30.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)

КОТЕЖ 1, 75 м2, V, ЦГ, сређен,
45.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
35 м2, ЦГ, 22.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(214939)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2, I, ЦГ,
33.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (214939)

СТАН, 53 м2, ЦГ, ВП, тераса 8
м2, сређен, продајем/мењам за
једнособан, уз доплату,
33.000, Содара. 064/075-97-
46. (214941)

СТРЕЛИШТЕ, 90 м2, четворо-
собан, IV, ЦГ, 55.000. (071),
„Самиго инвест”, 062/886-56-
09. (21494)

НОВА МИСА, 58 м2, III, ЕГ,
26.000. (071), „Самиго ин-
вест”, 062/886-56-09.
(21494)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, I, ЦГ,
28.000. (071), „Самиго ин-
вест”, 062/886-56-09.
(21494)

ЦЕНТАР, стамбено-пословно,
84 м2, 62.000. (071), „Самиго
инвест”, 062/886-56-09.
(21494)

ПОТКРОВЉЕ, 50 м2, IV спрат,
Стрелиште, повољно, договор.
063/598-820, 013/361-339.
(214947)

СОДАРА, ВП, 54 м2, 28.000, 62
м2, 35.000; 74 м2, IV 45.000, I,
83 м2, II, 45.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214940)

ПРОДАЈЕ се стан 45 м2, насе-
ље Нови свет, и гаража. Тел.
060/351-96-41. (214952)

СТАН, 46 м2, строги центар,
приземље. 013/352-517, звати
од 15 до 17 сати. (214955)

ПРОДАЈЕМ трособан комфо-
ран стан у строгом центру
Панчева. Тел. 064/954-68-01.
(214958)

СТАН, Вука Караџића 6, 58 м2,
преко пута Гимназије, строги
центар. 064/651-17-78.
(214963)

ТЕСЛА, 52 м2, IV спрат,
24.500, власник, договор.
061/132-11-18. (214953)

СОДАРА, Доситејева, 83 м2, I,
ЦГ, 58.000. (396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (214940)

КОТЕЖ 2, 61 м2, сређен,
38.000; 65 м2, 38.000, и ду-
плекс 78 м2, 37.500. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-91-
48. (214940)

ТЕСЛА, 54 м2, ВП, сређен,
35.000; IV, 54 м2, 24.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-91-
48. (214940)
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СТАРА ПОШТА, 55 + 6 м2, I,
ЦГ, 42.000. (396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (214940)

СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА, 40
м2, 25.000, договор; Котеж 1,
26 м2, 17.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(214940)

САЛОНАЦ, 114 м2, 67.000; 86
м2, 42.000, велики избор дво-
ришних станова. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-91-
48. (214940)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, V,
лифт, 32 м2, ЦГ, 19.000. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/800-
44-30. (214998

ТЕСЛА, једнособан, II, 28 м2,
ЦГ, 17.500.(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(214998

ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 44 м2,
ВР, ЕГ, 23.000.   (320), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-44-
30. (214998)

МАРГИТА, нов двоипсобан, I,
54 м2, гас, 38.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-44-
30. (214998)

ЦЕНТАР, двособан, II, 57 м2,
ЦГ, 35.500. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(214998)

КОТЕЖ 2, четворособан, 80
м2, ЦГ, VII, 48.000. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/800-
44-30. (214998)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, II, 28 м2,
ЦГ, реновиран, 21.000. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/800-
44-30. (214998)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2, тера-
са, ЦГ, ВПР, 30.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-89-
15. (214999)

ТЕСЛА, једноипособан, 42 м2,
ЦГ, III, 25.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(214999)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2, те-
раса, ЦГ, IV, 30.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/668-
89-15. (214999)

TЕСЛА, двособан, I, TA, 54 м2,
28.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(214999)

ЦЕНТАР, двоипособан, 65 м2,
XII, ЦГ, 45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(214999)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 19 м2,
ЦГ, XIII, 13.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(214999)

КОТЕЖ 2, четворособан, 92
м2, ЦГ, III, 65.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-89-
15. (214999)

ТЕСЛА, трособан, 74 м2, ЦГ, III,
45.000. (238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. (214999)

ПРОДАЈЕМ апартмане на Ко-
паонику. 061/531-29-00.
(215059)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан
стан, Вељка Влаховића 12,
укњижен, власник, ЦГ, V
спрат, усељив одмах, 43.500
евра. 063/164-61-52. (215083)

ЛЕП стан, Тесла, 44 м2, I
спрат, реновиран, поред пија-
це. 064/423-31-43, 231-95-50.
(215070)

СТРОГИ центар, 35 м2, Кара-
ђорђева 2-а, изнад банке Ин-
теза, VI спрат, ЦГ. 064/114-
23-39. ((215072)

МЕЊАМ стан од 70 м2, за ма-
њи. 063/830-21-47. (214987)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ, Котеж
1, двособан стан, Ослобођења,
сређен, може за незавршену
кућу. 064/218-15-72. (215028)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2, IV,
ЦГ, 31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (215000)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32
м2, V, ЦГ, 19.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (215000)

КОТЕЖ 1, двособан, 53 м2, IV,
ЦГ, усељив, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (215000)

СТРОГИ центар, 57 м2, IV. ЦГ,
лифт, 45.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (215000)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2, III,
TA, 23.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(215000)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
I, ЦГ, 27.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (215000)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2, II,
ЦГ, усељив, 38.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (215000)

КОТЕЖ 2, двоипоисобан, 70 м2,
III, ЦГ, 41.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (215000)

ПЕНЗИОНЕРИ, нудим дои-
вотно издржавање, по најпо-
вољнијим условима. Ваше ме-
сечне рачуне плаћамо ми.
061/324-40-85. (215010)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ стан, 35
м2, Котеж 1, ниско приземље,
ЦГ. 063/354-278. (215009)

КОТЕЖ 1, двособан, 59, I, до-
говор, Котеж 2, двособан, 59,
VI, 29.000. (338), „Јанковић”,
348-025.(215017)

ЦАРА ЛАЗАРА, улично, 35,
11.000; Стрелиште, двоипо-
собан, 55, 31.000. (338), „Јан-
ковић”, 348-025.(215017)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан,
шири центар, хитно. 066/937-
00-13. (215019)

ЦЕНТАР, двособан, 45 м2, по-
лунамештен стан. Контакт
063/693-944, 063/313-844. (ф)

ТЕСЛА, двоипособан, други
спрат, ЦГ, две терасе, дво-
стран, подрум. 069/176-08-57.
(215129)

ПРОДАЈЕМ, Содара, 64 м2,
Котеж 1, 55 м2. 064/235-34-51,
063/103-22-06. (215088)

СТАН, 39 м2, нов, усељив, III
спрат, нова Миса, Приморска,
19.000 евра. 061/269-82-13.
(2151023)

ЦЕНТАР града, 271 м2, М.
Горког 10, I спрат, пентахаус
+ поткровље, договор, разно,
130.000 евра. 061/269-82-13.
(215102)

НОВ, први спрат, 107 м2, две
терасе, 10 + 15 м2, три собе,
паркет, ПВЦ столарија, алу-
роло мреже, 0,7 ари травњак,
690 евра са ПДВ-ом. 060/765-
66-60. (215103)
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НОВИ свет, други спрат, пот-
кровље 49 м2 и 45 м2, у изград-
њи, усељење за 70 дана, може
и сива фаза. 060/765-66-60.
(215103)

ДВОСОБАН, Стрелиште, 52,
VII, 22.500; Котеж, 53, IV,
28.000. (67),  „Милка М”,
063/744-28-66. (215124)

МАРГИТА, ПР, нов, 18.500;
Тесла, I, лукс, тераса. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(215124)

ТЕСЛА, 61 м2, IV, 33.000; Мар-
гита, 64, нов, 40.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(215124)

СТАН на продају, Котеж 1, 57
м2, власник. 060/314-19-98.
(4650)

КОТЕЖ 2, двособан, комплет-
но сређен, 44 м2, поткровље,
22.000 евра. 061/685-88-03.
(215004)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део куће
за адаптацију. 064/218-15-72.
(215028)

ИЗДАЈЕМ стан, 47 м2, Котеж
2, ЦГ, клима, договор.
062/271-124. (СМС)

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

ИЗДАЈЕМ, стан 47 м2, Котеж
2, ЦГ, клима, договор.
062/271-124. (СМС)

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

ИЗДАЈЕМ једнособан ненаме-
штен стан на Тесли. 064/200-
42-67 (СМС)

ИЗДАЈЕМ кућу. Тел. 616-024,
(2123522)

ГАРСОЊЕРА, намештена, ТА
грејање, код Стоматолошког
факултета. 064/386-55-96.
(213674)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, лепо
сређен, Кикиндска, Котеж 2,
интернет. 063/265-314.
(213973)

КОД БОЛНИЦЕ издајем наме-
штену гарсоњеру, самцу, 70
евра. 065/353-07-57. (214359)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Ко-
теж 2, одмах усељив. 063/721-
65-13. (214683)

ГАРСОЊЕРА, ненамештена,
сређена, Котеж 2 код Градске
гараже. Први спрат, гледа на
парк. 063/514-360. (214677)

ПРАЗАН трособан стан, Стре-
лиште, четврти спрат, лифт,
грејање. 063/351-766. (214709)

ИЗДАЈЕМ двособан, Котеж 2,
ЦГ, високо приземље, затворена
тераса. 064/208-91-21. 214739)

ИЗДАЈЕМ једнособан комфо-
ран намештен стан на Тесли.
069/507-08-88, 066/520-25-65.
(214729)

НОВ лукс стан, 60 м2, ново-
градња, Светозара Милетића
91-в, повољно. 063/773-59-41.
(214730)

ТЕСЛА, издајем једнособан,
намештен стан,  ЦГ. 063/805-
00-07. (214731)

ИЗДАЈЕМ мању засебну кућу,
намештену, на дуже. 064/986-
21-74. (214746)

НЕНАМЕШТЕН једноипосо-
бан стан, Котеж 1, код апотеке
„Фабег”. Тел. 064/370-74-93,
069/222-55-77. (214747)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Тесли, ЦГ, клима. 061/690-14-
25. (214760)

ИЗДАЈЕМ два дворишна на-
мештена једнособна стана,
комфор, Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (214761)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен дворишни стан, 60 евра,
сопствено грејање, Миса.
066/373-521. (2147669

ГАРСОЊЕРА, центар, први
спрат, зграда, централно гре-
јање, повољно. Тел. 064/992-
91-61. (214768)

ИЗДАЈЕМ опремљен стан на
Стрелишту, 48 м2. Тел.
064/129-04-92. (214798)

ИЗДАЈЕ се намештена соба,
Котеж 2.Тел. 518-321,
064/908-02-94. (214787)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,
употреба кухиње и купатила.
013/321-408. (214796)

СОДАРА, трособан, комплет-
но намештен, ЦГ, телефон,
погодно за самце или студен-
те. Звати после 15 сати.
066/301-031. (214777)

ИЗДАЈЕМ мању засебну кућу,
намештену, на дуже. 064/986-
21-74. (214746)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 13, ТА,
намештен, дворишни, 46 м2.
064/172-52-51. (214825)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, изнад СДК. 063/422-024.
(214824)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан код Турске главе, I
спрат, ТА. 063/422-024. (214824)

ИЗДАЈЕМ комфорну собу,
употреба кухиње и купатила.
069/103-53-28. (214804)

ИЗДАЈЕМ двособан лукс стан,
полунамештен, празан, у згра-
ди, Миса, амбуланта. 063/874-
71-12. (214812)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненаме-
штен стан на Тесли, 41 м2.
064/137-92-61. (214813)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан са
централним грејањем, на
Стрелишту, близу „Авив пар-
ка”. 060/541-75-93. (214829)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
празан, леп, велик, нова Миса.
013/373-027, 062/161-48-74.
(214850)

КОТЕЖ 1, издајем стан, 60 м2,
IX спрат, лифт, Ослобођења.,
063/163-52-05. (214842)

СТАН 40 м2, ЦГ, телефон, кли-
ма, интернет, ново. Тел. 313-
576, 062/965-95-07. (214910)

ИЗДАЈЕ се намештена соба с
купатилом у центру. 063/761-
03-56.  (214912)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан. 066/209-400.
(214915)

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан и стан на Котежу 2.
063/498-981. (214917)

ИЗДАЈЕМ одличну гарсоњеру
у центру, ТА. 312-189,
063/775-84-53. (214886)

СТАН на Тесли за издавање,
45 м2, телефон. 064/263-54-
92. (214891)

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан стан на Содари. 013/377-
148, 064/502-89-32. (214893)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Стрели-
ште, центар, ЦГ, полунаме-
штену, повољно. 064/635-77-
42. (214907)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан, Дунавска, Содара,
на дуже. 013/362-094,
060/144-85-80. (214881)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан
стан. 062/431-774, 013/355-
575. (214869)

МАЊИ једнособан намештен
стан, 80 евра, Максима Горког
96. 060/517-82-53. (214874)

ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, 33
м2, Ул.Милоша Обреновића
57. Тел. 063/116-83-51.
(215001)

СОДАРА, намештен, двособан
мањи, централно. 060/147-38-
33. (214981)

СТАН, Тесла, двособан, пра-
зан са центрланим грејањем,
високо приземље. 060/335-59-
73. (214990)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан на новој Миси. 061/303-
32-80. (214976)

ДВОИОПОСОБАН стан, јеф-
тино, пензионерима + двори-
ште + шупа. Старчево, главни
пут. 064/058-59-96. (214928)

ИЗДАЈЕМ намештен дупелкс,
80 м2, на Тесли. 063/330-754.
(214929)

ИЗДАЈЕМ празан стан од 100
м2, у центру града. 063/334-
430. (214929)

ИЗДАЈЕ се једнособан стан на
Котежу, звати пре подне.
062/187-97-62. (214932)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у стро-
гом центру. 062/345-958.
(214938)

ЦЕНТАР, Николе Тесле, 40 м2,
I,  празан, 110 евра. 064/385-
31-15, „Перфект”, 064/385-31-
15. (215011

ПОВОЉНО издајем наме-
штен једнособан стан, ужи
центар. 063/810-92-39.
(215014)

„САМИГО ИНВЕСТ” некрет-
нине, потражује некретнине
за куповину и издавање.
(071), 062/886-56-09.
(214946)

НАМЕШТЕН двособан стан,
55 м2, Содара, ЦГ, интерфон,
каблоска. 065/451-29-15. (и)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, ком-
плетно намештен, Тесла, близу
„Авива”. 062/600-365, 064/482-
18-14. (215030)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан код Црне мачке. 061/298-
66-85. (215023)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, Кра-
љевића Марка. Тел. 065/831-
56-38.(215091)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
шири центар, клима, централ-
но грејање, кабловска.
063/809-34-18. (215092)

ИЗДАЈЕМ прелеп стан у стро-
гом центру, Карађорђева 15,
на четвртом спрату, стан је
комплетно намештен, две собе
+ кухиња + ходник + купатило,
паркет, клима, центрАлно, ин-
тернет, видео надзор, стан има
око 50 м2, издаје се на дужи пе-
риод. 064/370-79-47. (215094)

ИЗДАЈЕМ полунамештен једно-
ипособан сан на Тесли, ТА гре-
јање. 064/193-18-93. (215096)

НАМЕШЕН једнособан стан,
30 м2, ТА, код Хотела „Та-
миш”, 70 евраа. 064/122-48-
07. (215099)

СОДАРА, стан за издавање.
064/925-98-14. (215100)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, наме-
штена, Котеж 1, зграда. Хит-
но. 063/717-12-79. (215085)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан у згради, телефон, цен-
трално грејање. 060/030-11-
62. (215080)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,
употреба кухиње, купатила,
Тесла, женској особи. Повољ-
но. 061/132-11-18. (215060)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
стан. Тел. 355-815, 062/887-
17-55. (215066)

СТАН, центар, намештен, 50
м2, нова градња, клима, интер-
нет, грејање. 063/776-16-77.
(215068)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан, пра-
зан, Стрелиште. 013/311-071.
(215040)

ДВОСОБАН, 62 м2 + тераса,
празан, III спрат, нова Миса.
063/319-133. (215033)

ИЗДАЈЕМ двоипособан наме-
штен стан. 063/319-705.
(215043)

ХИТНО потребна гарсоњера.
066/929-50-04. (215129)

ИЗДАЈЕМ велику собу, зграда,
употреба кухиње, купатила,
центар, повољно. 061/654-03-
60. (215116)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру на Котежу 1.
064/420-77-46. (215123)

ИЗДАЈЕМ двособан  ненаме-
штен стан у центру Стрели-
шта, III спрат. 064/124-48-15.
(215113)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли са
централним грејањем.
064/883-80-56. (215105)

ХИТНО потребна гарсоњера.
066/929-50-04. (215129)

ИЗДАЈЕМ велику собу, зграда,
употреба кухиње, купатила,
центар. Повољно. 061/654-03-
60. (215116)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру на Котежу 1.
064/420-77-46. (215123)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан у центру Стрели-
шта, III спрат. Тел. 064/124-
48-15. (25113)

ИЗДАЈЕМ стан на  Тесли са
центрланим грејањем.
064/883-80-56. (215105) 

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

ЛОКАЛ у центру, близу Мак-
сија, 18 м2, излог, клима, изо-
лован, повољно. Гратис први
месец за младе предузетнике.
063/752-04-00. (214692)

ИЗДАЈЕМ локале у центру
Стрелишта, од 39 и 81 м2. Тел.
064/267-71-74. (214727)

ИЗДАЈЕМ ексклузиван локал
Његошева, радионицу Кара-
ђорђева. 064/994-13-16.
(214776)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, Кара-
ђорђева 33. 346-448. (214680)

ЛОКАЛ на продају, 29 м2, Син-
ђелићева 15, 13.000 евра. Мо-
гућност издавања. 063/265-
457. (214830)

ИЗДАЈЕМ нов локал, Кочина
4, код Зелене пијаце, одмах
усељив. 063/617-421. (214840)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локале
у центру,ТА. 063/775-84-53,
312-189. (214886)

ИЗДАЈЕМ локал 38 м2, могуће
проширење, код пијаце, близина
школе. 060/351-03-56. (214895)

ИЗДАЈЕМ локал, Св. Све 67,
била апотека, ЦГ, интернет.
064/668-87-38. (214920)

ЛОКАЛ за издавање, преко пу-
та Диспанзера, 15 м2. 064/231-
07-33. (214919)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, 70
м2, погодан за школе, креатив-
не радионице, изнајмљивање
по дану. 063/846-37-29.
(214951)

ИЗДАЈЕМ локал из два нивоа
130 м2, (бивша пекара Тара,
Војводе Радомира Путника 29.
063/278-250. (214913)

ИЗДАЈЕМ локале 12 и 25 м2, у
дворишту, Војводе Радомира
Путника 29.063/278-250.
(214913)

ИЗДАЈЕМ више канцелариј-
ских простора, АМЦ „Звезда”.
063/278-250. (214913)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, по-
вољно. 064/850-70-69. (214861)

ПРОДАЈЕМ локал 70 м2, нови-
ја градња, Цара Душана 36.
064/387-93-05. (215082)

ИЗДАЈЕМ магацин, 200 м2,
шлеперски прилаз. 061/139-
28-10. (215086)

ИЗДАЈЕМ локал, леп светао, с
великим излогом, паркинг.
060/151-20-46. (215053)

ПРОДАЈЕМ или издајем лока-
ле у центру, 24 и 29 м2.
064/143-52-98. (215059)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
450 и 800 м2, висина 4 м.
061/531-29-00. (215059)

ЛОКАЛ 70 и 40 м2, за ордина-
цију, канцеларију, близу цен-
тра. 063/751-07-79. (215122)

ПРИЗЕМЉЕ, ТЦ „Трубач”, 22
м2, продајем, екстра. Тел.
063/751-07-79. (215122)

МАГАЦИНСКА зграда, 500 м2,
продајем, Новосељански пут,
повољно, хитно. 062/105-20-
12. (215090)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач”. 064/370-79-
47. (215094)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Анти-
ка” потребни радници са иску-
ством, доћи лично. Стевана
Шупљикца 77. (214534)

ЗАВАРИВАЊЕ алуминијума и
прохрома ТИГ поступком.
064/244-42-19. (214696)

АУТО-ПЕРИОНИЦА тражи
перача за прање камиона.
064/244-42-19. (214696)

ПОТРЕБНА радница за  шиве-
ње на ендлерици са искуством.
064/127-57-01. (214792)

ПОТРЕБНЕ раднице у продаји
и у кухињи за ресторан у
„Авив парку” - „Пилећи ду-
ћан”. 013/377-230, 064/643-
41-22. (214973)

КАФЕ „Петица”, потребна де-
војка за рад, са искуством, код
Аутобуске станице. 064/997-
70-09. (214908)

КАФЕ „Фламинго”, тражи де-
војку за рад, са искуством.
069/364-10-04. (214872)

СТУДИЈУ за едукацију „Нико-
лада” из Ковина потребан
професор немачког језика.
064/342-28-22. (215056)

ПОТРЕБАН ортак за отварање
салона за масажу. 061/531-29-
00. (215059)

ПИЦЕРИЈИ потребни радни-
ци у кухињи. 062/195-21-19.
(215075)

ПОТРЕБНА радница за рад у
месари. 063/362-427.
(215114)

ПОТРЕБНЕ девојке од 20 – 26.
година за рад са децом. Звати
од 10 сати. 013/316-914 или
062/840-05-22. (215050)

ПОТРЕБАН ортак у фризер-
ском салону. 060/043-52-98.
(215054)

ПОТРЕБАН конобар, шанкер
„Наргила” бару. В. Р. Путника
29, Панчево. 064/272-11-14.
(215087)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни
пица-мајстори и раднице на
палачинкари. 062/339-279.
(215095)

ПИЦЕРИЈИ „Мива” потребна
радница. Доћи лично у Б. Јо-
вановића 68. (214931)

ЧАСОВИ статистке и рачуно-
водства студентима. Профе-
сорке. 064/206-30-25. (СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панче-
во, машински сечемо влажне
зидове, гаранција. 060/691-
01-13. 

МЕДИЦИНСКЕ сестре, дава-
ње терапије, купање и нега бо-
лесника. 063/737-59-60.
(214021)

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (213976)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, по-
правка и лакирање паркета.
064/341-79-60, 065/341-79-60.
(214479)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ
радови, оправка и израда ме-
талних конструкција: ограда,
капија, гелендера, степени-
шта, гаража, варење прозора.
061/204-83-36. (214404)

ВОДОИНСТАЛАЕР, уградња,
одржавање, воде, канализаци-
је, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
((213992)

ПОПРАВЉАМ кровове, зида-
ње, малтерисање, бетонирање.
064/248-89-68. (214679)

ОБАРАЊЕ стабла, кошење ко-
рова, вађење пањева, ископи,
утовари и друго. 060/035-47-
40. (2147119

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења кућа, бетонирање,
разбијање бетона, утовари,
одношење непотребних ства-
ри, итд. 064/122-69-78.
(214711)

СТРУЧНО орезивање воћака.
060/431-52-70. (214716)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојле-
ра, шпорета, разводних табли,
индикатора, инсталација.
064/310-44-88, Мића.
(214715)

РАЗНЕ физичке послове ради-
мо: ископи, премештање ства-
ри, шут и остало. 065/600-05-
30. (214722)

ПРОФЕСИОНАЛНА неговате-
љица негује старе, болесне, не-
покретне, поуздано, супер по-
вољно. 060/366-63-69. (214737)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправ-
ке и остале радове.Тел.
062/118-27-72, 064/511-13-21.
(2147949

ЧАСОВИ математике и физи-
ке за основну и средњу школу.
064/651-17-51. (214748)

ТРАЖИМ посао за рад у ре-
сторану као помоћни кувар.
063/499-196. (214757)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове телеви-
зора. 064/437-64-33. (214763)

НЕМАЧКИ и енглески, прево-
дилац, тражи посао.  Тел. 317-
411, 069/317-41-11. (214764)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне,
венецијанери, комарници,
уграђујем поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00. 

ПОПРАВКА, столарија, брава-
рија, санитарије, монтирање
бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-80-74.
(214711)

ПОПРАВЉАМ кровове, зида-
ње, малтерисање, бетонирање.
064/248-89-68. (214679)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућ-
ност месечног плаћања, про-
фесор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(214823)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс, обраде око прозора, пла-
ћање на рате. 063/893-39-94.
(214809)

ЧАСОВИ физике и хемије.
062/880-99-34. (214811)

ТЕЛЕВИЗОРЕ и мониторе по-
прављам, долазим на адресу.
065/990-40-40. (214822)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце и средњошколце. По-
вољно. 061/360-49-74.
(214817)

СРПСКИ, часови, припрема
пријемних за средње школе и
факултете. 064/462-37-64.
(214828)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, из-
раде инсталација, индикато-
ри, бојлери, купатила, ТА.
062/271-661, 061/132-85-43.
(214833)

КЕРАМИЧАР, Далибор, по-
знати мајстор с дугогоди-
шњим искуством. 063/191-69-
75. (214835)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 013/351-
073, 064/157-20-03. (215012)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња канализације, адаптације
купатила, сервис, одмах, по-
вољно. 377-930, 064/586-85-
39. (214837)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправ-
ка старе, уградња нове инста-
лације, машинска одгушења,
санитарија. 062/382-394.
(214839)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(215051)

ПРЕВОЗ ствари и робе пик-
апом комбијем или камио-
ном, селидбе са монтажом и
демонтажом. Дејан, 061/626-
14-50, 065/440-97-00.
(215012)

РОЛЕТНЕ, венецијанери, тра-
касте, комарници. Тел.
065/337-04-09. (214985)

СВЕ врсте физичких послова:
утовар/истовар робе, селидбе,
сечење, цепање дрва, копање,
одвоз шута и старог и непо-
требног намештаја. Чишћење
подрума, тавана и шупа и сви
слични послови. Дејан.
065/440-97-00, 061/626-14-50,
341-571. (215012)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(214914)

ПОПРАВКА кровова и мањи
грађевински радови, поправка
лежајева. 064/866-25-76,
060/027-65-31. (214960)

ТАПЕТАР који пресволачи на-
мештај, с искуством, тражим
посао. 064/120-77-64.
(2`15005)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фар-
бање столарије, демит фасаде,
чисто, квалитетно, повољно.
063/864-67-16, 061/157-88-76.
„Кречко”. (215041)

МАСЕРКА, релакс, парцијал-
на, антицелулит. Тел.
062/817-17-31. (215039)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим кипером до
два кубика. 065/334-23-38.
(215002)

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, капије, руко-
хвати, роштиљи, ситне по-
правке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле. (214997)

РЕЗИДБА воћа, професионал-
но, дипл. инж.  воћарства. Тел.
065/337-04-09. (214985)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, адап-
тирање, реновирање кровова,
демит фасаде, кречење.
063/865-80-49. (214974)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, по-
уздано, повољно. 063/318-780.
(214975)

ЧАСОВИ енглеског језика за
све узрасте, припрема за пола-
гање пријемног испита.
064/190-14-17. (214965)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
јефтино, 21 година искуства.
013/251-78-97, 063/782-51-48.
(214925)

МАНИКИР, изливање нокти-
ју, гратис професионално па-
ковање за руке (парафин-ма-
релица). 063/745-82-18.
(215106

РАДИМО са вашом децом
(дневно), све предмете за
основну школу. 063/325-380.
(215130)

МАТЕМАТИКА, часови,при-
према за пријемни. 064/944-
50-01. (215123)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, гипс, изолација, лами-
нат, повољно. 013/372-247,
060/037-22-47. (215098)

ДУБИНСКО прање намештаја,
тепиха, душека, унутрашњо-
сти аутомобила. 361-474,
060/361-47-41, Наташа.
(215109)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење па-
њева, фрезирање баште, крче-
ње и кошење. 064/196-17-32.
(215111)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, већ од 700 динара, услуга
селидбе пикапом, комбијем
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-
536, 063/253-028, 064/444-66-
74. bomboncicb@gmail.com-
, www.selidbepancevo-boris.se-
r.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 вашег
намештаја, могућност склади-
штења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-boris.se-
r.rs.(Ф)

СЕЛИДБЕ станова, локала, ку-
ћа, магацина, екипа радника,
све по вашој жељи, за фирме
специјални попусти, беспла-
тан долазак и процена посла
од 0 до 24 сата, за вас радимо
и недељом. Изаберите најбо-
ље. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
b o m b o n c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-boris.se-
r.rs.(Ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе – Бо-
рис – већ од 700 динара, с
пик-апом, комбијима, камио-
нима, екипа радника, монти-
рање, демонтирање, паковање
ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја,
селите се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m -
, www.selidbepancevo-boris.se-
r.rs.(Ф)

ВЛАГА! Решите се влаге зау-
век. Машинско сечење зидова,
постављање домаћег кондора
В3,В4. руски кондор. 20 годи-
на успесног рада!
Тел.062/427-614. (СМС)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим и великим ки-
пером 064/664-85-31,
013/342-338. (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. (214059)

БАЛТОКАД када, обнова гла-
зуре, пластифицирање, 28 го-
дина с вама, гаранција.
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 договор.
063/193-22-29, 013/366-843.
(213125)

ПОВОЉНО, превоз робе, се-
лидбе комбијем, цена по дого-
вору. 064/147-14-77, 013/311-
514. (214229)

ПРЕВОЗ грађевинског мате-
ријала и шута камионом до 10
тона, најповољније у граду.
333-311. (214621)

СЗР „МАКИ”, паркет, поста-
вљање паркета, хобловање,
полирање и лакирање. Дугого-
дишње искуство. Мајстор из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (214685)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ња, судопере, купатила, адап-
тације, замене, поправке, од-
мах. 331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (214449)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ње купатила, 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. (214710)

КИРБИ, дубинско усисавање,
прање тепиха, намештаја, Ми-
ки, Тибор. 258-30-62, 065/329-
49-07. (212500)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, с рад-
ницима или без. Најповољније
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)

ОДВОЗ шута, чишћење подру-
ма, тавана, магацина кипе-
ром. 064/144-88-44. (ф)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камио-
ном, радници, повољно. Вук.
013/365-051, 064/176-91-85,
063/278-117. (214785)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима-уре-
ђаја. Овлашћени сервис „Фри-
го Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (214791)

ДУБИНСКО усисавање, прање
кревета, мебла, 15 година ис-
куства. 013/334-034, 063/839-
75-93. (214795)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ње купатила, канализације, за-
мена вирбли, баТерија, венти-
ла, све за воду, 0-24 сата. До-
лазим одмах. Пензионерима
екстра попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/317-26-33.
(214755)

СЕРВИС телевизора, продаја
половних, монтирање ТВ ан-
тена, сателита, електричар,
ауто-електричар. 063/800-01-
96. (214757)

РОЛЕТНЕ, венецијанери, ко-
марници, тракасте завесе, из-
рада, монтажа, поправка.
063/775-96-08, 013/353-923.
(214816)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, повољ-
но. Проверите. 061/141-38-02,
013/251-28-53. (214834)

ПРЕВОЗИМ мањим кипером,
повољно, песак, шљунак, сеја-
нац, ризлу, одвозим шут.
064/354-69-94. (215049)

ТЕПИХ сервис, дубинско пра-
ње тепиха, превоз бесплатан.
302-820, 064/129-63-79.
(214950)

РОЈАЛ МГ, уградња, поправ-
ка: ролетне, венецијанери,
тракасте, римске, панелне,
роло, зебра завесе, хармо-вра-
та, туш-кабине, комарници,
тенде, роло-заштитна врата.
Горан, 013/351-498, 063/816-
20-98. (214961)

РОЛО НАЈ вам нуди поправ-
ку, уградњу ролетни, венеци-
јанера, тракастих завеса, ро-
ло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата (че-
личних, заштитних), тенди.
Ми смо најквалитетнији, с
највећом гаранцијом. Прове-
рите. 013/344-594, 063/894-
21-80. (215015)

„ПЕРФЕКТ”, фасаде, зидање,
малтерисање, глетовање, кре-
чење, керамика, ламинати,
кровови. 063/122-14-39.
(215057)

ОВЛАШЋЕНИ сервис, по-
правке: веш-машина, фрижи-
дера, бојлера, шпорета, елек-
троинсталација, гаранција.
060/180-02-83. (215613)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, шпорете, бојлере,
климе, поправљамо са овере-
ном гаранцијом. „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-68-05.
(215102)

ТВ сервис „Плус”, поправка
телевизора, монитора, даљин-
ских. Д. Туцовића 28. 353-463.
(215104)

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

УСТУПАМ два гробна места
на Старом гробљу. 064/271-
58-12. (214721)

ПЕНЗИОНЕР, виталан, ситуи-
ран без обавеза жели познан-
ство женске особе средњих го-
дина. 064/520-67-06. (214751)

ТРАЖИМ слободну жену од
60 -75 година. Лето да прово-
димо по бањама, зими у Пан-
чеву, све о мом трошку.
013/365-346. (214780)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство од 5. до 8. разре-
да ОШ „Бранко Радичевић”,
на име Дејан Сич. (214807)

ТРАЖИМ девојку или жену до
45 година, за седмодневни од-
мор у бањи, уз договор.
062/302-703. (214692)

ТРАЖИМ жену до 55 година
за помоћ у кући, чишћење,
прање уз бесплатно станова-
ње. 064/437-63-59. (215073)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно. 063/709-
44-97. (214753)

ШУШАЊ, Сутоморе, пун пан-
сион с превозом, рате до пола-
ска. 064/193-15-92.
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С тугом и поштовањем опростили смо се од наше

Мице. Отишла је пут бескраја дугогодишња чла-

ница нашег хора и клуба. Остаће сећање на же-

ну дивног гласа и доброг човека

МИЛИЦА БАКАЈИЋ

Почивај у миру. 

Памтиће те чланови ансамбла „Златна јесен” 

и Клуба за одрасла и стара лица
(45/214847)

Опраштам се од тебе

РАДОВАН ТРАЈКОВИЋ
„Тражио си снагу, и Бог ти је дао потешкоће које су те оснажиле.

Тражио си мудрост, и Бог ти је дао проблеме које је требало решити.

Тражио си богатство, и Бог ти је дао мозак и тело  да можеш радити.

Тражио си храброст, и  Бог ти је дао препреке које је требало савладати.

Тражио си љубав, и Бог ти је дао људе којима је требало помоћи.

Тражио си услуге, и Бог ти је дао прилике.

Ниси добио ништа од оног што си тражио,

Али добио си све што ти је требало.”

МАРИА

(34/214793)

23. фебруара 2016. напустила нас је наша мала

драга

ЗВЕЗДАНА ЈУРИЦА

Сахрана је обављена 24. фебруара 2016. на гро-

бљу у Војловици.

Твоја крила су била спремна, али наша срца нису.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Неутешне породице ЈУРИЦА и ЕМБЕЛИ
(76/46

Прерано си нас напу-

стила анђеле наш. По-

чивај у миру

ЗВЕЗДАНА 

ЈУРИЦА

Тетка ИРЕНА, АЊА 

и ТИЈАНА

(78/214921)

Последњи поздрав на-

шој најсјајнијој звездици

ЗВЕЗДАНИ

ЈУРИЦИ

од куме ЈАСНЕ и кума

ЗОРАНА

(79/214922)

На небу је засијала јед-

на звезда, наша мила 

ЗВЕЗДАНА 

ЈУРИЦА

Нека те анђели чувају.

Тетка ЗИТА, теча ЂУСИ,

ЛАУРА и ВИКТОР

(80/214923)

Последњи поздрав нај-

дражој

ЗВЕЗДАНИ ЈУРИЦИ
од МАЈЕ ДРНДАРСКИ 

с породицом

(81/214924)

23. фебруара 2016. престало је да куца мало ср-

це великог борца

ЗВЕЗДАНЕ ЈУРИЦЕ

Поносни смо што смо били један мали део твог

кратког живота.

Деца, тренери, родитељи и пријатељи 

Џудо клуба „Динамо” Панчево
(98/214992)

ЗВЕЗДАНА 

ЈУРИЦА

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима, звездице

наша.

Последњи поздрав од

тетке ЈЕЛЕНЕ, МИЉАНА,

УРОША и АНЂЕЛЕ

(99/214993)

Последњи поздрав на-

шој најдражој Звездици

од породице ЈОВАНОВ

(100/214993)

Последњи поздрав 

ЗВЕЗДАНИ ЈУРИЦИ
Заувек ћеш бити у мом

срцу.

Бака КАТИЦА

(101/(214993)

Последњи поздрав унуци

ЗВЕЗДАНИ
од деда ЈОВАНА

(107/215034)

ЗВЕЗДАНА ЈУРИЦА
Последњи поздрав 

од породица БОРБАШ, 
КОМАНОВ 

и МИЛАДИНОВИЋ

(110/215045)

Последњи поздрав

ЗВЕЗДАНИ

од ЈОВАНКЕ, ЗОРАНА 

и РАНКА

(112/215055)

Тужна срца јављамо свим рођацима и познаницима да је у 88. го-

дини преминула наша драга

НЕВЕНКА ФИЛИПОВ

Сахрана је обављена 25. фебруара 2016, у 16 сати, на Православ-

ном гробљу.

Ожалошћени: деца, унуци и остала родбина

(114/215067)

Обавештавамо родбину, пријатеље и познанике да је 19. фебруара

2016. године преминула

СЛАВИЦА МОЈИН 
рођ. Ракић

27. IX 1951 – 19. II 2016.

Последњи поздрав од супруга МИЛАНА, ћерке БИЉАНЕ, 

зета ЗОРАНА, сина ДУШАНА, снајке ЦЕЦЕ и унука МАРКА, 

ЕМИЛИЈЕ, МАРИНЕ и ДУЊЕ

(83/214934)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ 

МОЈИН

рођ. Ракић

27. IX 1951 – 19. II 2016.

од девера ЗОРАНА, 

МАРИЈЕ, БОШКА 

и ЈЕЛЕНЕ

(84/214934)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ
МОЈИН

ДЕСА, МИЛКА 
и ГОРАН ВЕКЕЦКИ

(24/214762)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ

од брата ИЛИЈЕ, 

снаје АНЕ

и њихове породице

(111/215054)

Напустила нас је мила

наша

ЗВЕЗДАНА 
ЈУРИЦА

Искрено саучествујемо
у болу породица ЈУРИ-
ЦА и ЕМБЕЛИ.

МАКИ, ЏАНЕ, 
МИЛОШ, СТЕФАН 

и МИРА

(119/25110)

Последњи поздрав дра-
гој стрини

СЛАВИЦИ 
МОЈИН

од ЈЕЦЕ с породицом
(125/215126)

Последњи поздрав тетка

СЛАВИЦИ
од САШЕ, ЛЕЛЕ, 

ОЉЕ и ОГИЈА

(128/215132)

Последњи поздрав се-

стри

НЕВЕНИ

од брата МИЛЕ и снаје

КЕКЕ КРЕЦУЉ

Почивај у миру!

(127/215131)

Последњи поздрав анђелу

ЗВЕЗДАНИ

ЈУРИЦИ

од њеног ДРАМЛИЈЕ,

ЖИВАДИНКЕ, ГОЦЕ и

МИРЕ

(134/4650)

ДАНИЦА 

ЈОВАНОВ

Добри људи се не забо-

рављају.

ДАНИЦА, РАНКО, 

ЈАСМИНА и ЈЕЛЕНА

(129/215135)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

Последњи поздрав дра-

гом тати

ВОЈИСЛАВУ

АРСЕНИЈЕВИЋУ

1938–2016.

Ћерка ОЛИВЕРА

(7/214700)

12. фебруара 2016. пре-

минуо је наш

ИШТВАН 

ЈАНОШ

1932–2016.

Полагање урне биће у

суботу, 27. фебруара, у

11 сати, на Старом пра-

вославном гробљу у

Панчеву.

Породица ЈАНОШ

(28/214779)

Последњи поздрав дра-

гом куму

ИШТВАНУ 

ЈАНОШУ

НАДА и НЕНА БРАДИЋ

(29/214779)

После тешке болести преминуо је наш

ПЕТАР ГАИЋ
1960–2016.

Наш вољени отац и супруг преминуо је 21. фе-

бруара 2016.

Ожалошћени: супруга МАРИЈА, синови 

ТИХОМИР и ИЛИЈА, снаје ДАНИЈЕЛА и СЛАЂА

и унук ЛАЗАР
(49/214857)

Последњи поздрав сину и брату

АЛЕКСАНДРУ СТАНИМИРОВУ

који се 18. фебруара 2016. преселио у вечност.

Наша туга је неизмерна.

Почивај у миру.

Воле те твоји: мајка ЛЕЛА и брат ЖИКА

(52/214863)

АЛЕКСАНДАР 

СТАНИМИРОВ

Анђеле наш, код анђела си се преселио.

Нека те они чувају.

Воле те: баба КАТИЦА и ујак ЗЛАТКО

(53/214863)

Прерано је отишла једна младост и до-

брота. Напустио нас је наш вољени брата-

нац и брат

АЛЕКСАНДАР САША 

СТАНИМИРОВ
1982–2016.

Много је заједничких успомена да те веч-

но волимо и да те никад не заборавимо.

Тета, БАНЕ и НАДА

(56/21486198

Последњи поздрав комшији

БОЖИДАРУ 
НЕШКОВИЋУ

Станари зграде  у 
Д. Петровића Шанета 3

(63/214877)

АНТОН НЕЧОВ

1928–2016.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ожалошћене: ћерке

ИЛОНКА и ДОНКА 

с породицама

(68/214888)

Последњи поздрав куму

БРАНКУ 

НИКОЛАЈЕВИЋУ

од породице КАРАВЛА
(82/214926)

20. фебруара 2016. преминуо је

БРАНИСЛАВ НИКОЛАЈЕВИЋ
1937–2016.

Заувек ће остати у нашим срцима.

Супруга ВЕРА и брат РАДИВОЈ с породицом

(86/214937)

Последњи поздрав

БРАНКУ НИКОЛАЈЕВИЋУ
добром човеку и пријатељу. Успомену на њега чуваће

ГОЦА, НЕНА, СТЕЈА, МИЛАН и МАРКО

(116/215088)

Последњи поздрав нашем

САЛЕТУ

од његових другара: ГЛИГЕ, САЛЕТА,

ВАЉЧЕТА и ЛЕСКЕ

(118/215093)

Последњи поздрав драгом деверу, стрицу и деди

ДРАГОЉУБУ 

ПЕКОВИЋУ

од снаје РАДЕ с породицом
(15/214723)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

ДРАГОЉУБУ

ПЕКОВИЋУ 

ПЕКИ

Породица 

БУГАРИНОВИЋ

(40/2148189

19. фебруара 2016, у 78. години преминуо је наш

вољени супруг и отац

ДРАГОЉУБ ПЕКОВИЋ
1938–2016.

Вечно ожалошћени: супруга ЕВА, ћерка ВАЊА

и син ВЛАДИМИР с породицама
(41/214819)

Последњи поздрав дра-

гом брату

ЛАЗАРУ 

ЧЕНЕЈСКОМ

1949–2016.

Отишао си, а бол и туга

остају вечно.

Од сестре СЕЈЕ и зета

МИЛЕТА.

(108/215037)

21. фебруара 2016. пре-

минуо је наш драги

ЛАЗАР 

ЧЕНЕЈСКИ
1949–2016.

Отишао си, а бол и туга

за тобом остају вечно.

Ожалошћени: супруга

РАДМИЛА и син 

СРЂАН

(109/215038)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Три године бола

АЛЕКСАНДАР

СТАМЕНКОВИЋ

Много нам недостајеш.

Твоји: баба СРБИНКА,

деда МИЛОМИР 

и ујка ДРАГАН

(95/214983)

Трогодишњи помен

АЛЕКСАНДАР АЦА 
СТАМЕНКОВИЋ

2013–2016.
Утехе нема, заборав не постоји за оне који те
искрено воле.
А за нас постоје само сузе, туга и неизбрисив
бол. 

Сека, мама, тата, баба и деда
(96/204982)

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ ВУЈКОВИЋ
28. II 1998 – 28. II 2016.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Син ДУШАН и супруга САЊА

(103/215008)

Сећање на нашег воље-

ног

БРАНИСЛАВА

НОВИЧИЋА

27. II 1997 – 27. II 2016.

Заувек ћеш остати 

у срцима маме 

МИЛОДАРКЕ и сестре

ВИОЛЕТЕ с породицом

(105/215016)

МИЛУША ЈОВАНОВИЋ
2001–2016.

Недостајеш нам.

ЦАЛЕ и КРСТА ЈОВАНОВИЋ

(117/215081)

Наш вољени

ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ДЕДА

напустио нас је 20. фебруара 2016.

Поносни смо што смо те имали, а тужни јер смо те изгу-

били.

Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији
(89/214966)

Последњи поздрав  брату

ПЕТРУ ПЕТРОВИЋУ
1948–2016.

Бићеш заувек у нашим срцима.

Брат ЛИЛЕ и сестра АНИЦА с породицама
(90/214967)

Последњи поздрав зету

ПЕТРУ ПЕТРОВИЋУ
1948–2016.

Бићеш заувек у нашим срцима.

ДРАМЛИЈА с породицом
(91/214968

Последњи поздрав нашем вољеном другу

ЕРВИНУ ПАЛУ

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Твоје Удружење „На пола пута”

(85/214935)

Преминуо је наш

ЕРВИН ПАЛ

Чуваће га у срцу 

његови другари 

с родитељима 

из Удружења МНРО

Панчево

(113/215064)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 22.

фебруара 2016. године, у 29. години преминуо наш драги

ЕРВИН ПАЛ

Ожалошћени: мајка МАГДАЛЕНА, сестра МОНИКА, брат 

КРИСТИЈАН, деда ДЕЖЕ, бака РОЗИ, баба КАТИЦА, тетке МАРТА

и ГИЗЕЛА с породицама, браћа ЗОЛИ и РОБИ и стрина ЕРЖЕБЕТ

(115215074)

Последњи поздрав дра-

гом

ЕРВИНУ ПАЛУ

од колектива пекаре

„Арома”

(120/215115)

Велика је туга и невери-

ца за нашим

ЕРВИНОМ

Породице СИНГЕР, 

ПОПОВИЋ и МИТИЋ

121/215118)

ЕРВИНУ

последњи поздрав 

од ЗАГЕ

(122/215118

26. фебруара навршава се пет година откада смо

остали без наше драге

МЕЛАНИЈЕ КОВАЧЕВИЋ
рођ. Србуљ

26. II 2011 – 26. II 2016.

Време пролази, сећања не бледе. Празнина је

вечна. С лепим успоменама чувамо те у срцу.

Твоји: супруг СВЕТИСЛАВ, ћерке ЗОРИЦА 

и ДРАГАНА с децом
(123/215121)

Последњи поздрав дра-

гом

ЕРВИНУ

од кумова ПЕШИЋ

(124/215125)

ЕРВИН ПАЛ

Ко некад у осам, кад

улицом кренеш и свра-

тиш у наш дом...

То је оно што живи у на-

ма, сада, и увек!

Породица ФРАНЦ

(126/215127)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним

данима осим средом.

АНЂЕЛКО
СТАНЧУЛ ЂЕЛА

1946–2014.
Тешко је живети без те-
бе. Тужан ће нам бити
сваки 28. фебруар, јер
подсећа на вечни раста-
нак с тобом.

Неутешни: супруга 
МИЛЕНА, син ГОРАН 

и ћерка МАЈА 
с породицама

(22/214748)
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ЈОВАН ЏИВЏАНОВСКИ
1. III 1992 – 1. III 2016.

Остајеш увек у нашим срцима.

Твоји: ЗОРИЦА, ИВАН и СЛАВКО с породицама

(48/214856)

29. фебруара 2016, у 11 сати, обележићемо четрдесето-

дневни помен нашој

ЈЕЛЕНИ  ВИЛОТИЋ
Заувек ће остати у нашем срцу и мислима.

С љубављу породица
(54/214866)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР 

АНДРИЋ

27. II 2009 – 27. II 2016.

Наша те љубав и вечна

туга чувају од заборава.

Твоја вољена породица

(55/214868)

У суботу, 27. фебруара, у 12 сати, на Но-
вом гробљу одржаћемо годишњи помен
нашем вољеном

ДРАГАНУ КОВАЧЕВИЋУ
СУЛИ

1967–2015.

Много нам недостајеш...

Још увек очекујемо да се однекуд поја-
виш. Тешко је без тебе. Боли! Волимо те.

Воле те бескрајно твоји: супруга БИЉАНА
и деца НАТАША, МАРКО и СИНИША

(58/214874)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

КОВАЧЕВИЋ

Заувек у нашим срцима.

Твоји: ујкини ЗЛАТАН

и МИЛА с породицом

(59/214874)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН 

КОВАЧЕВИЋ

Увек ћеш нам недоста-

јати.

Породица КОНЕСКИ

(60/214874)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

КОВАЧЕВИЋ

Чувам успомену на те-

бе.

Твоја ташта ЛИНА

(61/214871)

Нашем драгом

ДРАГАНУ 

КОВАЧЕВИЋУ

СУЛИ

Остало је много туге

што ниси с нама, али за-

увек ћеш бити у нашим

срцима...

Воле те АЦА и ПЕЂА,

ГОЈЛЕ и ТАЊА

(62/214876

ДРАГАН 

КОВАЧЕВИЋ

Пролазе дани, прошла

је и година, али не про-

ђе ни један дан да ниси

у нашим срцима и ми-

слима.

Твоји: МОКИ, ВЕРКА 

и ЈАЦА

(66/214884)

СЕЋАЊЕ

ЂЕРЂ 

КЕРЕКЕШ

25. II 1996 – 25. II 2016.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Супруга АНА, ћерке

МАРИЈА и ОЉА 

с породицама

(70/214898)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ МИЋИЋ
2008–2016.

Породица

(71/214903)

МИРЈАНА

ИЛИЋ

Сећање на тебе чуваће-

мо с поштовањем и љу-

бављу.

Супруг: НЕВЕНКО, син

МАРКО

и снаја ДРАГАНА

(72/214906)

МИРЈАНА

ИЛИЋ

Пролази време, али ту-

га и бол заувек остају.

Ћерка МАРИЈАНА, зет

ДАРКО и унука НИНА

(73/214906)

МИРЈАНА

ИЛИЋ

Увек си с нама, у нашим

мислима, срцима, не за-

борављамо те.

Твоји: НЕНАД, ЈЕЛЕНА

и СТЕФАН

(74/214906)

МИРЈАНА

ИЛИЋ

С тугом и поносом чува-

мо те од заборава.

Свекар, свекрва, ВОЈА,

ЈОВАНКА, ВОЈИНА 

и НИКОЛА

(75214906)

28. фебруара навршава-

ју се две године

СТОЈАДИН

СТОЈИЉКОВИЋ

ЛЕЈА

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(25/214765)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН 

ПЕТРОВСКИ

26. II 2009 – 26. II 2016.

Увек си у нашим срци-

ма и мислима.

Твоје сестре МИЛИЦА

и ЉУБИЦА

с породицом

(10/214712)

СЛОБОДАН

ПЕТРОВСКИ

2009–2016.

Снаја МИЛИЦА с децом

(33/214789)

СТАНА 

РИСТЕВСКИ

рођ. Војновић

Мајко наша, успомена

на тебе остаће заувек у

нашим срцима. Тужно

је без тебе.

Твоје ћерке МИЛКИЦА

и МИРА с породицама

(94/214978)

Навршава се осамнаест година како с нама није наш вољени

ГОРАН РАДОЈЧИЋ

Недостајеш нам.

Син ЖАРКО и супруга МИЛОЈКА

(97/214988)

Помен драгом сину, брату, деверу и стрицу

ГОРАНУ РАДОЈЧИЋУ
1968–1998.

Туга и бол остају залеђени у срцима на-

шим, сећање на тебе и љубав према теби

никада неће нестати.

Воле те твоји заувек: мајка МИЛИЦА,

брат БОГОЉУБ, снаја ЉУБИЦА, братић

БОЈАН и братаница САЊА

(44/214843)

Десетогодишњи помен нашем

СЛАВОЉУБУ 

ИСАИЛОВИЋУ
4. IV 1956 – 1. III 2006.

С тугом и поштовањем породица

(104/215013)

СЕЋАЊЕ
Навршава се једанаест
година откако нас је на-
пустила

ЉИЉАНА 

МАРКОВИЋ
1. III 2005 – 1. III 2016.

Остаћеш у нашем сећа-

њу вечно.

Отављен у тузи тата

МИРКО

(106/215029)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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СЕЋАЊЕ

2007–2016.

СРБОСЛАВ БАТА БЕБА

У нашим мислима и срцу остаћеш заувек, ника-

да те нећемо заборавити.

Твоји: супруга АЛЕКСАНДРА, син МИОДРАГ,

унуке МИЛИЦА и ДРАГАНА и снаја НАДА
(6/214690)

СЕЋАЊЕ

29. фебруара навршавају се четири године отка-

да није с нама наш драги отац и деда

РИСТА ПАВКОВИЋ
2012–2016.

Пуно успомена носимо у нашим срцима, вечно

ћемо те памтити.

Твоји најмилији
(8/214701)

Навршава се шест месеци откад није с нама наш

драги супруг, отац и деда

ДРАГОМИР МИХАЈЛОВИЋ
У суботу, 27. фебруара 2016. године, у 11.30, у

Успенској цркви у Панчеву, даваћемо полугоди-

шњи помен.

Време пролази, а бол у срцима остаје. 

Његови најмилији: МАРГИТА, 

МАРИЈАНА и ИГОР
(21/214741)

УРОШ БОЖИЋ

1. III 2007 – 1. III 2016.

Прошло је девет годи-

на, нисмо те заборави-

ли. Остајеш у нашим ср-

цима.

Твоја ЈУЦА и синови 

с породицама

(23/2147589)

Прошло је тужних шест

месеци откако ниси с

нама

СВЕТОЗАР 
ЦИЦУЉ
1951–2015.

Душа и даље боли...
Супруга ЗДРАВКА, син

ИВАН и ћерка 
СЛАЂАНА с породицама

(26/214772)

Шестомесечни помен

ДЕНИСУ 

КЕРЕКЕШУ 

ДЕКИЈУ

Твоја доброта, твоја ду-

ша и твој лик остаће

нам заувек у срцима!

Био си јединствен и

остаћеш.

Сестра АДРИЈАНА 

с породицом, тетка

ХИЛДА с породицом 

и бака ЕРЖИКА

(30/214789)

Шестомесечни помен

ДЕНИСУ 

КЕРЕКЕШУ 

ДЕКИЈУ
Остаћеш вечно с нама и

нека те анђели чувају.

Памтићемо те заувек.

Породице ВОЈВОДИЋ 

и ГРОЗДАНОВИЋ

(31/2147849

У  суботу, 27. фебруара

2016. даваћемо полуго-

дишњи  помен нашој

РАДОЈКИ

ХАЛАСОВ

Ожалошћени супруг

ПАВЛЕ с породицом

(35/214799)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу,
27. фебруара 2016, у 11 сати, на Старом православном
гробљу, обележити шестомесечни помен

БРАНКО ОГЊЕНОВИЋ
1957–2015.

Породица
(36/214801)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА СТЕФАНОВИЋ
25. II 2014 – 25. II 2016.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син МЛАДЕН с породицом

(37/214806)

МИРА 

СТАНКОВИЋ

27. II 2009 – 27. II 2016.

И после седам година с

љубављу и поштовањем

чувамо успомене на тебе.

Твоји: мама, тата 

и сестре с породицама

(38/214814)

Шест тужних месеци
без тебе

СТАНИША 
АНЂЕЛКОВИЋ

Бескрајно нам недоста-
јеш. Заувек ћеш живети
у нашем срцу и мислима.

Твоји најмилији: 
супруга МИРЈАНА, син

ДЕЈАН и ћерка 
ДАНИЈЕЛА 

с породицама
(39/214815)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН ПЕРИН

2013–2016.

Време пролази, а туга

остаје.

Твоји: ДАНА, САШКА 

и МИРА с породицом

(42/214826)

Десет година туге и бола откад није с нама наша

вољена и незаборављена ћерка

СЛОБОДАНКА БОБА ШАРАЦ
рођ. Боснић

Живеће вечно у нашим срцима.

Родитељи: мајка МИРЈАНА, отац ДАНЕ, баба

МИЛАНКА и сестра ДАНИЈЕЛА с породицом
(2/214887)

3. марта 2016. године навршава се девет година како

није с нама наша драга

МИРЈАНА МИШКОВИЋ
Заувек у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији
(43/214838)

Прошло је три године

МИРКО РАДОМИРОВИЋ

Ниједно време не може избрисати бол и сећање

на тебе.

Остаћеш с нама док постојимо.

Твоје: МИЛЕНА, БОЈАНА и БИЉА
(50/214861)

МИРКО РАДОМИРОВИЋ

28. фебруара биће три године без твог погледа,

осмеха...

Туга не престаје, а празнина све већа.

Сестре ЖИЖА и ЦОЦА с породицама
(51/214860)

Ових дана навршава се година откада се наш

ГОЈКО ЛАЗИЋ

преселио у вечност.

Наша љубав остаће вечна према теби.

Породица ЛАЗИЋ
(77/214911)

Сећање на драгог течу и зета

ГОЈКА ЛАЗИЋА
2. III 2015  – 2. III 2016.

Породица КРСТИЋ

(88/21495)

26. фебруара 2016. биће две године како је пре-

минула моја драга

ДРАГОСЛАВА БОЖИЋ

Време пролази, а и даље ми много недостајеш.

Твоја НИНА
(92/214971)

Прошла је тужна година откад није с нама наша

мајка и бака

ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ
1941–2015.

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: син НОВАК  и ћерка СЛАЂАНА 

с породицама
(59/214894)

СЕЋАЊЕ

ПАВЛЕ 

ВУЧКОВИЋ

1. III 2011 – 1. III 2016.

из Долова

Године пролазе, а Ти

нам све више недоста-

јеш.

Твоји најмилији: РАДА,

РАДОЈЕ и МИЉКА

(46/214850)

Шестомесечни помен

СТАНИШИ 

АНЂЕЛКОВИЋУ

Много нам недостајеш.

Твоје сестре РАЈНА 

и БОРКА

(47/214855)

Драга наша

ДАДО

Чувају те од заборава

твоји: БАТА, РАДА, 

ВЕЦА и ЈАЦА 

с породицама

(102/21500)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Прошло је десет година

од смрти нашег вољеног

ЈОСИФА 
МАГОЧИЈА

2006–2016.
Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Твоја породица: 
МАГОЧИ, ТАВИЋ,

МИЛЕР, БЕЛИЋ 
и БОЖИНОВСКИ

(1/214686)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕ 
МАРИНКОВИЋ

1998–2016.
Остаћеш увек у нашем
срцу.

Син МИЛЕ, снаја 
МИЛИЦА, унука 
ЖАКЛИНА, унук 

НЕНАД, снаја МАЈА и
праунуци ОГЊЕН 

и НЕВЕНА
(3/214694)

СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНА 

РЕТИГ
рођ. Максимовић

22. II 2006 – 22. II 2016.

Прошло је десет тужних

година откада си оти-

шла, али остала си веч-

но да живиш у мом срцу.

Сестра МИРА

(4/214695)

22. фебруара 2016. на-

вршава се тужна година

откад није с нама наш

НИКОЛА 

МАРТИНОВИЋ

1950–2015–2016.

За утеху остају сећања и

вечна туга за тобом.

Супруга РОСА, ћерке

ДАНИЈЕЛА и ЈЕЛИЦА 

с породицом

(5/214699)

25. фебруара навршава се десет година од смрти

наше драге

др КИРЕ ПАРЧЕТИЋ
рођ. Флегински

Прошла је деценија а њена благост, мудрост, не-

жна словенска душа живе и греју и даље, иако

није с нама.

Њени: ЉИЉАНА, МАРИЈА, ОЛГА и МАРКО
(9/214706)

У суботу, 27. фебруара 2016, дајемо четрдесет

дана нашој драгој

АНЂЕЛИЈИ ПОПОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка НАТАША 

и син ДЕЈАН с породицом
(11/214714)

Прошло је годину дана
откад нисте с  нама, али
из срца никад

МИКЉИН

ЉИЉАНА
и

ЉУБОМИР
Ваша деца: син НЕНАД

и ћерка ЖЕЉАНА

(12/214717)

Годишњи помен

РАДОВАН 

ЖИВАНОВИЋ

2015–2016.

Нећемо дозволити да

будеш заборављен, јер

само заборављени нису

ни постојали.

Време које је прошло

није умањило нашу ту-

гу. Недостајеш пуно.

Супруга ЈАСМИНА 

и синови НЕНАД и

ПРЕДРАГ с породицама

(13/214716)

Једногодишњи помен

драгом зету, течи и деди

РАДОВАНУ
ЖИВАНОВИЋУ
Сећање на тебе чуваће-
мо с пуно љубави и по-
штовања.

Твоји: свастика 
РУЖИЦА, МАРИНА,

ДУШАН, САША 
и ТЕОДОРА

(14/214719)

Прошло је пет година откако није с нама наш

МИТАР СТОЈКОВИЋ

Супруга МИЛЕВКА, син НЕБОЈША, ћерка 

НАТАША, снаја АЛЕКСАНДРА и унучад 

АНДРИЈАНА, АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН
(16/214725)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР ВЛАДА РАЈКОВИЋ
2003–2016.

Време није лек, већ тиха патња и вечна рана.

Твоји: мама, тата и сестра
(17/214726)

Сећање на драгог оца

ЗАВИШУ 

ЛАЛИЋА
1. III 2004 – 1. III 2016.

С љубављу 

и поштовањем: син

МИЛАН ЛАЛИЋ 

и ћерка МИРЈАНА 

ДИМИТРОВСКИ

с породицама

(18/214733)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

КОСТАДИН                   СПАСЕ                           ПЕЦА                             ВАСА

1986–2016. 1997–2016. 25. II 2016.                                   1977–2016.

Родитељи наши, браћо наша, никада вас заборавити не можемо. ЛАЗАР и МИРКО с породицама

(19/214737)

СЕЋАЊЕ

ЛИДИЈА 

ВЕЉКОВИЋ

1. III 2000 – 1. III 2016.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Супруг ПРЕДРАГ, 

ћерка БОЈАНА 

и син НИКОЛА

(20/214739)

Вечнаја памјат

ВЕРИЦА                    ПЕТАР
1911–1960–2016.                 1903–1981–2016.

С љубављу и поштовањем син 
МИЛУТИН БИКАР с породицом

(27/214774)

ПОМЕН

ТЕОФИЛОВИЋ

ИВКО                        МИЛКА
2015–2016. 2000–2016.

Ваши најмилији
(32/214788)

СЕЋАЊЕ

ПЕТРЕ 

ФИЛИПОВСКИ

2001–2016.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Супруга СМИЉАНА 

и син НЕНАД 

с породицом

(57/214873)

БУГАРИН

КОСТА                   ЗЛАТА
2006–2016.                        2015–2016.

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на вас.
Ћерка и син с породицама

(87/214949)

Сећање на драгу маму и баку

КОСАНУ ЋИРКОВИЋ
2. III 2014 – 2. III 2016.

Оставила си трагове који се не бришу и до-

броту која се памти, кроз најлепше успо-

мене које болно подсећају на љубав и па-

жњу коју смо твојим одласком изгубили.

Твоји: син МИЛОЈИЦА, снајка ЛЕНА,

унук ВАСИЛИЈЕ и унука НИКОЛИНА

ЋИРКОВИЋ

(64/2148829

Сећање на драгу маму и баку

КОСАНУ ЋИРКОВИЋ
Време пролази, а туга, бол и празнина остају заувек.

Твоја ћерка ЖЕЉКА с породицом

(65/214882)

У суботу, 27. фебруара

даваћемо годишњи по-

мен нашем драгом

РАДОВИНУ

ЋИРОВИЋУ

Остаћеш заувек у на-

шем срцу и нашим се-

ћањима.

Супруга РУЖА, 

породице ЖУГИЋ 

и ТРИФУНОВИЋ

(67/214887)

Мојој мајци, ташти, баки и прабаки поводом

годишњице смрти

МИРОСЛАВИ ШАЈИЋ
1926–2015.

С љубављу, поносом и поштовањем што смо те
имали, чувамо успомену на тебе, твој лик, до-
броту и љубав коју си нам даривала. Знала си ко-
лико те волимо, али никада нећеш сазнати ко-
лико нам недостајеш.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја ћерка ЈАСМИНА, зет МИЛИНКО, унуке
СТАША, МАЈА и ВИШЊА, зетови РОБЕРТ,

МИЛАН и БОБАН, праунуци 
ДАВИД, ФИЛИП, МАРИО, 

АЊА, МОМА, УНА и ЛАНА

(93/214972)
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, на основу члана 14.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају студије о

процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, дана 22. 02. 2016. го-

дине, донео је решење о обиму и садржају Студије о

процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Ре-

конструкција система за предгревање шарже на по-

стројењу С-300 Каталитички реформинг, на к. п. бр.

3545 к. о. Војловица СО Панчево.

Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад Блок „Пре-

рада”, Улица Народног фронта бр. 12.

Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја

на животну средину за предметни пројекат може се до-

бити на увид радним данима од 10 до 14 сати у просто-

ријама Покрајинског секретаријата за урбанизам, гра-

дитељство и заштиту животне средине, Булевар Михај-

ла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр.

39)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објављивања

овог обавештења.

АД „ВОЈВОДИНА” – у стечају , 26232 СТАРЧЕВО, Панчевачки пут 10

телефон: 013/631-069; факс: 013/631-108;

МБ 08047740; ПИБ 100591159; рачун: 205-228029-45

ОГЛАШАВА
издавање у закуп пољопривредног земљишта 

јавним прикупљањем писaних понуда

Предмет издавања у закуп – целина 1

Пољопривредно земљиште,  укупне површине 63 ха, 00 а, 50 м�, стање пољопривредног земљишта – изорано (зим-

ско орање 30 цм), претходна култура пшеница, као једна целина која обухвата следеће катастарско подручје:

1. КО Старчево – Катастарске парцеле бр: део 5818/52; део 5818/53; 6664/2; 6664/1; 6662; 6660/3; 6711; 5828/33;

5693; 5694; 5826/20; 5828/38; 5386; 5371; 5397; 5293; 5145/1; 5828/39; 3982/3; 3982/2; 3982/1; 3981/2; 3981/1; 3980;

3979; 3978/4; 3978/3; 3978/2; 3978/1; 3977; 3976; 3975; 3973; 3972; 3971; 3970; 3969; 3968; 3967; 

2. КО Панчево – Катастарске парцеле бр: 15168 

Предмет издавања у закуп – целина 2

Пољопривредно земљиште,  укупне површине 198 ха, 14 а, 48 м�, стање пољопривредног земљишта – неизорано,

претходна култура пшеница, као једна целина која обухвата следеће катастарско подручје:

1. КО Старчево – Катастарске парцеле бр:  део 5818/53; део 7072; 7743; 7744; 7181; 7177; 7176; 7174; 7172; 7171;

7170; 7169; 7168; 7165; 7164; 7162; 7075; 7076; 7077; 7078; 7079; 7080; 7082; 7083; 7084; 7085; 7086; 7088; 7090;

7091; 7093; 7558; 7543; 7535; 7679; 7685; 7437; 7448; 7455; 3961; 3960; 3959; 3957; 3954; 3953; 3952; 3951; 3950;

3949; 3948; 3947; 5103; 6714; део 5818/52

Предмет издавања у закуп – целина 3

Пољопривредно земљиште,  укупне површине 295 ха,13 а, 56м�, стање пољопривредног земљишта – засејана меркан-

тилна пшеница, као једна целина која обухвата следеће катастарско подручје:

1. КО Старчево – Катастарске парцеле бр:  део 7072; 7745/1; 7745/3; 7746; 7747; 7748/1; 7748/2; 7749; 7750; 7753;

7755; 7756; 7757; 7759; 7762; 7763; 7767/1; 7768; 7771; 7776/2; 7779; 7780; 7784; 7787; 7788; 7790; 7791; 7792; 7796;

7740; 7738; 7735; 7733; 7728; 7212; 7209; 7207; 7206; 7202; 7199; 7196;  7860; 7857; 7854; 7852; 6806; 6808; 6809;

6811; 6813; 6814; 6815; 6816; 6818/1; 6819; 6820; 6821; 6822; 6823; 6824; 6825; 6826; 6827; 6829/1; 6829/4; 6830;

6831; 6832; 6834; 6835; 6837; 6838; 6839; 6840; 6841; 6842; 6843; 6844; 4232; 4238; 4286; 4285, 4283; 6946; 6945;

6944; 6941; 6938/1; 6937; 6927; 6919; 6915; 6912; 6911; 6910; 6908/1; 6907; 6906; 6905; 6903/1; 6899; 6893; 6891;

6889/2; 6889/1; 6887; 6886; 6885; 6881; 6908/1; 6952/1;  6952/3; 6946; 7175; 7233; 7239; 7275; 7276; 7277; 7286; 7287;

7288; 7300; 7367; 7379; 7408; 7491; 7494; 7535; 7615; 7679; 7700; 7730; 7731;7732

Право на учешће у поступку издавања у закуп јавним прикупљањем понуда имају сва правна и физичка лица која:

1. Преузму код стечајног дужника документацију за учешће у поступку издавања пољопривредног земљишта у закуп

(образац пријаве за учешће и образац изјаве о губитку права на повраћај депозита (контакт телефон 013/631-069) ;

2. Уплате депозит у износу од: 140.000,00  динара за целину 1, 400.000,00 динара за целину 2 и 1.400.000,00 дина-

ра за целину 3 на текући рачун стечајног дужника број: 205 - 0000000228029 - 45, који се води код „Комерцијалне

банке” а. д.,  најкасније до 01.03.2016;

3. Потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део документације сачињене за по-

требе издавања пољопривредног земљишта у закуп.

Пољопривредно земљиште из овог огласа издаје се у закуп у виђеном стању, и закупац се не може позивати на ње-

гове физичке недостатке.

Закуп се уговара на одређено време до 01. 11. 2016 године.

Закупнина се плаћа авансно у целости по потписивању уговора за цео период закупа, умањена за већ уплаћени депозит. 

Након уплате депозита, а најкасније до 01. 03. 2016. године, потенцијални закупци, ради правовремене евиденци-

је, морају предати поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника: попуњен образац пријаве за учешће,

доказ о уплати депозита, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних су-

бјеката и ОП образац (ако се као потенцијални закупац пријављује правно лице), овлашћење за заступање, уколико

отварању достављених понуда присуствује пуномоћник или законски заступник (за правна лица).

Крајњи рок за достављање понуда је 02. 03. 2016. године, до 11 сати. Прихватају се искључиво понуде у запечаће-

ној коверти са назнаком на коверти 

ПИСМЕНА ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЦЕЛИНА____ –  АД „ВОЈВОДИНА” у стечају,

Старчево, Панчевачки пут бр.10 – НЕ ОТВАРАТИ.

Минимално прихватљива понуда износа закупнине је:

- За закуп целине 1 - 26.000,00 динара по хектару. 

- За закуп целине 2 - 21.000,00 динара по хектару. 

- За закуп целине 3 - 48.000,00 динара по хектару. 

Понуде се достављају на следећу адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Београд,

Теразије 23, трећи спрат, канцеларија 314. 

Отварање понуда биће одржано дана 02. 03. 2016. године, у 11.15, (15 минута по истеку времена за достављање по-

нуда), у сали 301, у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Београд, Тера-

зије 23, трећи спрат.

Запечаћена коверта са понудом доставља се лично и треба да садржи:

– пријаву за учешће потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице;

– доказ о уплати депозита;

– безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи и на коју се целину односи (дина-

ри/хектар);

– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;

– овлашћење за заступање, уколико отварању понуда не присуствује понуђач лично;

– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као понуђач јавља правно лице;

Понуда мора да буде јасна, недвосмислена, читко исписана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

Понуде са варијантама нису дозвољене. Све понуде се достављају на српском језику. Непотпуне и неуредне пону-

де, као и понуде које садрже услов неће се узимати у рaзматрање.

Потенцијални закупци могу дати понуду за све три понуђене целине закупа (свака целина посебна понуда), а

могу и посебно само за неку од целина.

На самом отварању понуда стечајни управник ће дати могућност понуђачима да побољшају иницијалне пону-

де, до 3 пута, кроз писано побољшање понуда.

Учесницима који нису стекли статус закупца или другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од 8 дана,

од дана проглашења најбољег понуђача. Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом

о губитку права на повраћај депозита.

Порезе и трошкове (водног доприноса, пољарине, као и друге зависне трошкове који терете имовине која је

предмет закупа) који произлазе из закљученог уговора о закупу у целости, сноси закупац.

Одбор поверилаца даје сагласност на закључење уговора о закупу са најбољим понуђачем.

Уговор о закупу пољопривредног земљишта закључује се у року од 3 радна дана од дана пријема сагласности од-

бора поверилаца.

Закуподавац није у обавези да прихвати ни једну достављену понуду и не сноси никакве обавезе према понуђачима.

Oвлашћено лице: повереник, Зоран Миловановић, контакт телефон 064/816-10-74.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

за избор у звање и заснивање радног односа на одређе-

но време и то:

– једног  АСИСТЕНТА за ужу научну област  

КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

- завршен стоматолошки факултет, студент доктор-

ских студија и просечна оцена током претходних сту-

дија најмање 8 (осам), као и остали услови предвиђени

Законом о високом образовању („Сл. гласник Републи-

ке Србије” бр. 76/2005) и Статутом Стоматолошког Фа-

култета.

Са изабраним лицима засноваће се радни однос на пе-

риод од три (3) године.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености

услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам) да-

на, од дана објављивања конкурса, на адресу: Стоматоло-

шки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-

фон: 013/235-12-92.

Акционарско друштво „Feromont oprema”
из Панчева, Ул. Скадарска бр. 77, 

позива заинтересоване, да се пријаве 

на оглас, за послове:

1. Оператер на CNC борверку – 2 извршиоца, са ис-

куством од најмање три године, на пословима машин-

ске обраде на CNC машинама, са пробним радом од

два месеца. 

Школска спрема: средња или виша стручна спрема ма-

шинске струке. За изабране кандиате биће организова-

на посебна обука на CNC борверку.

Оглас је отворен до 20. марта 2016. године. Заинте-

ресовани треба да поднесу пријаву са Curriculum vitae,

на адресу: „Feromont oprema” a. d. 26000 Панчево, Ска-

дарска 77, или на e-mail: office@feromontoprema.rs.

Информације на тел. 013/331-277 od 8 до 15 сати.



Од несагледиве је важности
да деца са ових простора про-
воде што више времена на чи-
стом ваздуху. У том погледу
годинама се као најомиљенија
дестинација издваја туристич-
ко место Дивчибаре, где по-
стоји панчевачко одмарали-
ште. Генерације основаца про-
воде део најхладнијег годи-
шњег доба у предивном зимзе-
леном амбијенту, а тамо су се
од краја новембра до средине
фебруара, поред осталих, на-
шли и ученици из Омољице,

Новог Села, Иванова и Кача-
рева.

Захваљујући томе што Град
регресира боравак деце у од-
маралишту којим управља ЈП
Дирекција за изградњу и уре-
ђење Панчева, цена је доступ-
на сваком родитељском џепу.

Тих недељу дана на плани-
ни Маљен, између Ваљева и
Мионице, за малишане пред-
ставља време када могу много
да науче о природи, али и да
уживају у дружењу и забави.
Поред наставе и шетњи, за

њих су свакодневно организо-
вани спортски турнири и
„дивчибарска” такмичења као
што су „Игре без граница”,
„Слагалица”, „Поетска ствара-
оница”...

Будући да је здравствена
заштита добро организована,
није било случајева озбиљни-
јег разболевања, а многе по-
хвале за љубазност, услу-
жност и чистоћу упућене су
помоћном особљу. По квали-
тету ни кухиња није заостаја-
ла, јер је ученицима и настав-
ницима понудила квалитетан
и разноврстан мени, па чак и
изненађења у виду торти и
палачинки за оне који су про-
слављали рођендане.

Све то је допринело да се
деца врате кућама препуна не-
заборавних утисака, освежена
и спремна за учење и рад.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
Петак, 26. фебруар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор -
га ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не -
де ље би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва -
ње, од но сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним
по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Цица
Маца пронађена прошле го-
дине с тешким повредама
потпуно се опоравила након
помоћи коју су јој указали
наши хумани суграђани.

Цица је стара око три године
и веома воли да се мази, а
навикла је на обављање нужде
у песку и на живот у стану.

Тражи удомитеље који ће је
волети цео живот. Стерили-
зација је обезбеђена.

Слаткиши
Две преслатке куце оште-
њене су пре око два месеца,
током хладних дана, и збри-
нуте су код једне наше су-
грађанке. Жути је мужјак, а
црнка женкица.

Навикнути су на живот
у дворишту, али будући
да ће бити нижег раста, могу се држати и у кући.
Улепшајте живот себи и спасите један мали живот.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ОДР ЖА НА ДВА ДЕ СЕТ ДЕ ВЕ ТА „СЛА НИ НИ ЈА ДА”

СВЕТ СКИ ПРА ЗНИК ГУР МАН ЛУ КА
По два де сет де ве ти пут су љу -
би те љи до брог за ло га ја са свих
ме ри ди ја на има ли је дин стве ну
при ли ку да у „нај ма сни јем” се -
лу на пла не ти ужи ва ју у нео до -
љи вим уку си ма и ми ри си ма, а
мо гло се и сва шта ви де ти.

Док су, по оби ча ју, ха лу за -
по се ли ве ли ки ин ду стри јал ци,
на по љу – од пла тоа у цен тру
па све до, мал те не, ула за у се -
ло – сво је ме сне пре ра ђе ви не
и дру ге ру ко тво ри не из ло жи -
ли су ма ли про из во ђа чи.

А би ло је че га год ти ду ша
иште.

Уо ста лом, као и увек на
„Свет ској сла ни ни ја ди”...

Два де сет де ве та „Свет ска сла -
ни ни ја да” одр жа на је од 18. до
21. фе бру а ра, уз при су ство де -
се ти на хи ља да гур ма на при -
спе лих с ра зних стра на.

По бе ди ла ма ла Ива на
Ма ни фе ста ци ја је зва нич но
отво ре на у че твр так у ло кал ној
ха ли, а не ду го за тим про гла -
ше ни су нај бо љи у че ти ри ка -
те го ри је. Ме ђу ви ше сто ти на
при спе лих узо ра ка у ка те го ри -
ји ин ду стриј ске сла ни не пр ва
је би ла вој ло вач ка ме са ра
„Бур јан”, ис пред пан че вач ког
„Пла вог Ду на ва” и ско ре но -
вач ког „Па па”; по бед нич ку за -
нат ску про из вео је Ми тар Ма -
рић из Мач ка та, та ко зва ну
нај де бљу Мом чи ло Кне же вић
из Цре па је, а за сла ни ну од
ман гу ли це на гра ђен је Ка ча -
ре вац Ми ле Фи ли пов ски.

За нај бо љу до ма ћу сла ни ну
про гла ше на је она ко ја је при -
ја вље на на име ма ле Ива не
Трај ков ске из Ка ча ре ва (дру го
и тре ће ме сто су за у зе ли ње ни
су гра ђа ни Ву ка шин Ву ко вић и
Жељ ко Ве ли нов ски). На рав но,
тај спе ци ја ли тет је при пре мио
њен отац Го ран (42), ко ји уз га -

При ре ђе на су и не из бе жна
га стро над ме та ња. У спре ма њу
свињ ског па при ка ша три јум -
фо вао је тим ку ли на ра из Сеф -
ке ри на „Та та и си но ви”, док је
у ку ва њу сла ни нар ског па су ља
по бе дио „Учи тељ”, тач ни је
Бра на Јо ва но вић из Пан че ва.

Пет сто штан до ва
Што се са мог то ка два де сет
де ве те „Сла ни ни ја де” ти че,
би ло је баш она ко ка ко тре ба
да бу де – и за гу шу и за ду шу.
У пре во ду, би ло је то ли ко то га,
пре све га, за љу би те ље гур -
ман лу ка, али и за оне скло не
ва ша р ском про во ду. С дру ге
стра не, по ред штан до ва са
сла ни ном, чвар ци ма, ко ба си -
ца ма, швар глом и дру гим
„шпе ци ја ма”, све ви ше је из -
ла га ча из дру гих обла сти – од
ет но-гру па и удру же ња же на,
ви на ра и цве ћа ра па до ра зних
при ме ње них умет ни ка...

Чу ве на ка ча ре вач ка ма ни фе -
ста ци ја и ове го ди не је при ву -
кла огро ман број љу ди, што је

отво ри ло про стор сва ком ко је
имао шта да по ну ди. Пре ко
пет сто из ла га ча ну ди ло је по се -
ти о ци ма све – од игле до ло ко -
мо ти ве. Це не су па да ле из да на
у дан, па је по след њег да на би -
ло по до ста ак циј ских по ну да.

Без об зи ра на све ве ћу кри -
зу, пре ма про це ни ор га ни за то -
ра, го сти ју је све ви ше. Они су -
здр жа ни ји сма тра ју да је два -
де се так хи ља да љу ди про де -
фи ло ва ло глав ном ка ча ре вач -
ком штраф том, а „сме ли ји”
твр де да је тај број пе то стру ко
ве ћи. И ако је про се чан из нос
нов ца ко ји ти бе ло свет ски
гур ма ни по тро ше око пет хи -
ља да ди на ра, то би у нај го рој
ва ри јан ти зна чи ло да је у „нај -
ма сни је” се ло сти гло око ми -
ли он евра.

Сто га не тре ба да чу ди што
све ви ше Ка ча ре ва ца, али и
мно гих дру гих, до жи вља ва ју
„Сла ни ни ја ду” као јед ну од
рет ких при ли ка да по пра ве
свој кућ ни бу џет.

ја не ко ли ко сви ња са мо за
соп стве не по тре бе. Ин те ре -
сант но је да се пр ви пут при ја -
вио за над ме та ње, тек по што
му је то са ве то ва ла упра во че -
тво ро го ди шња ћер ка, и то док
су се „ма сти ли” оми ље ним
спе ци ја ли те том.

– Сла ни на од сви ње те шке
250 ки ло гра ма од ле жа ла је у
са ла му ри три не де ље. По том
се је дан дан це ди ла у пу шни -
ци, а де вет да на смо ис под ње
ло жи ли ти ху ва тру. Ива на је
све вре ме би ла са мном, што
не тре ба да чу ди јер сла ни ну
про сто обо жа ва, и то у ком би -
на ци ји с мле ве ним па ра дај зом
– на вео је Трај ков ски.

Пред сед ник жи ри ја Ми лан
Бал тић, про фе сор на Ве те ри -
нар ском фа кул те ту у Бе о гра -
ду, уче ство вао је у оце њи ва њу
још пре че тврт ве ка. Ка да је
реч о по ме ну том из бо ру, он је
на вео да је по бед нич ка до ма ћа
сла ни на би ла пот пу но са зре ла,

сла на та ман ко ли ко тре ба и да
се про сто то пи ла у усти ма.

– Код до ма ће сла ни не по -
треб но је да се про из во ђа чи
при др жа ва ју ста рих тех но ло -
ги ја, да су сви ње углав ном те -
же од сто пе де сет ки ло гра ма,
као и да је та сла ни на ма ње
ме сна та од ин ду стриј ске. Иа ко

се не кад ми сли ло да су ма сти
биљ ног по ре кла здра ви је, ми -
шље ња струч ња ка се по след -
њих го ди на ме ња ју у ко рист
жи во тињ ских ма сти. Та ко је,
ка да се узме у об зир од нос ма -
сних ки се ли на, свињ ска маст
три пу та ис прав ни ја од сун цо -
кре то ве – на гла сио је Бал тић.

ОСНОВЦИ ЗИМОВАЛИ У ПРИРОДИ

Дивчибаре – рај за децу

Весела екипица кулинара

Сланина Иване Трајковски
најбоља домаћа
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Златна медаља и за
тим сениора 

СД „Панчево 1813”
најбројнија у Новом
Саду

У Новом Саду је прошлог ви-
кенда одржано Првенство Вој-
водине у гађању из ваздушног
оружја по А-програму. Конку-
ренција на ватреној линији би-
ла је веома јака, јер су се окупи-
ли најбољи стрелци у нашој по-
крајини, а љубитеље овог спор-
та у нашем граду посебно може
да радује податак да је СД
„Панчево 1813” био најбројни-
ји, као и да је једини клуб који
је имао представнике у свим
дисциплинама, у обе категори-
је, и појединачно и екипно.

Наши суграђани су пости-
гли изванредне резултате и
још једном су потврдили да
заузимају сам врх овог спорта
у Војводини и Србији. Надме-
тање у Новом Саду је уједно
било и квалификационо так-
мичење за државно првенство
које ће бити одржано 12. и 13.

марта у Крагујевцу. СД „Пан-
чево 1813” ће, наравно, имати
своје представнике, који ће
покушати да се и из срца Шу-
мадије врате с трофејима.

Екипа сениора из нашега
града је у Новом Саду убе-

дљиво освојила прво место,
док је подмлађени тим сени-
орки заузео друго место. Ју-
ниорке су се такође окитиле
сребрним одличјем, а јунио-
ри су зарадили бронзану ме-
даљу.

Јунак Првенства Војводине
био је Дејан Пешић, који је с
594 круга освојио титулу шам-
пиона у сениорској конкурен-
цији. У истој категорији Тијана
Коларик је зарадила бронзано
одличје с 389 кругова, док се
Габријел Даутовић пласирао
на четврто место с 587 кругова.
Исидора Стојановић се окити-
ла сребром у надметању јуни-
орки (389 кругова), Ђорђе Јов-
чевић је био пети (573), док је

Марија Алексић била пета у ју-
ниорској и седма у сениорској
конкуренцији (386 кругова).
Одлично су пуцали и: Ивана
Виславски (381), Бојана Нико-
лић (370), Анастасија Грујоски
(358), Вукашин Јосиповић
(566), Давид Даутовић (559) и
Никола Адвигов (547 кругова).

Сви чланови Стрељачке
дружине „Панчево 1813” за-
служују похвале за приказано
у Новом Саду, али поред шам-
пиона Дејана Пешића и оста-
лих освајача трофеја, свакако
треба истаћи и Ђорђа Јовчеви-
ћа, који се надметао у гађању
и из пушке и из пиштоља, као
и најмлађу учесницу Марију
Алексић.

У Бу гар ској је про шлог ви кен -
да одр жан ве ли ки ме ђу на род -
ни тур нир у те квон ду, на ко јем
су од лич не ре зул та те оства ри -
ли и на ши су гра ђа ни.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
Ми ња Бо јо вић је осво ји ла
нај сјај ни је од лич је. Зо ра на
Пе три чић и Ми ли ца Не дел -
ков ски за слу жи ле су сре бр не
ме да ље, док су се Јо ва на Јо -
ва но вић, Ла ра Бо кун и Раст -
ко До ста нић оки ти ли брон за -
ма. Иа ко су од лич но ра ди ли,
овог пу та су без тро фе ја оста -
ли Не ма ња Јо ва но вић и Лу ка
Ба бић.

За пан че вач ке те квон ди сте је
над ме та ње у Бу гар ској би ло са -
мо увод у још јед ну се зо ну ко ја
ће би ти пре пу на ис ку ше ња,
иза зо ва и ве ли ких так ми че ња.
Као и увек, тре ба оче ки ва ти да
ће на ши су гра ђа ни ус пе ти да се
из бо ре за уче шћа на бал кан -
ским, европ ским и свет ским
шам пи о на ти ма.

Сви за ин те ре со ва ни клин ци
ко ји би же ле ли да тре ни ра ју
те квон до, де таљ ни је ин фор -
ма ци је мо гу до би ти по не дељ -
ком, сре дом и пет ком, од 19
до 22.30, у клу бу на Те сли (из -
над ки не ске роб не ку ће).

После једнонедељне паузе
због играња финалног тур-
нира Купа Радивоја Кораћа
идућег викенда се наставља
првенствена трка за бодове у
Кошаркашкој лиги Србије.
Мала пауза у шампионату је
добродошла тиму који пред-
води Бојан Јовичић, како би
се што боље припремио за
наредна искушења. Пред ко-
шаркашима Тамиша је го-
стовање у Јагодини и мегдан
са истоименим домаћином.
Овај меч се игра у недељу,
28. фебруара.

У Првој српској лиги је од-
играно 17. коло. Крис-крос
је гостовао у Црвенки, где је
изгубио са 75:69.

– Била је то тешка и при-
лично неквалитетна утакми-
ца. Дворана је била ледена,
судије су толерисале чврсту и
на моменте прљаву игру до-
маћина, мало је ту било ко-
шарке. Лоше смо започели
меч, али успели смо да се вра-
тимо, да уђемо у егал завр-
шницу. Нисмо успели да пре-
окренемо резултат. Опет смо

показали незрелост, али и
мањкавости у поимању тим-
ске игре. Нисмо имали жељу
и чврстину да и поред тешких
услова покажемо да вредимо
– рекао је тренер Крис-кроса
Вук Станимировић.

Кошаркаши Динама не
знају за пораз у Другој срп-
ској лиги. Они су прошлог
викенда, у 12. колу, савлада-
ли Партизан из Шида са
86:81.

 Играли смо добро у свим
сегментима. Момци су испо-
штовали све договоре из
свлачионице, а утакмица је
била таква да је могла да се
пружи шанса свим играчи-
ма. Најважније је да се што
боље уиграмо и спремно до-
чекамо најважније дуеле –
истакао је Ненад Раковац,
тренер Динама.

Већ у понедељак, 22. фе-
бруара, Панчевци су одигра-
ли и одложени меч у Банат-
ском Новом Селу. Динамо је
био неумољив и у том сусре-
ту, па је савладао домаћина
са 92:39.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ГОСТУЈЕ У ЈАГОДИНИ

У Каћу је прошлог викенда
одржано Првенство Војводине
у џуду за кадете. У конкурен-
цији 144 млада борца из три-
десет једног клуба одличне ре-
зултате су остварили и члано-
ви ЏК-а Динамо.

Најуспешнија је била Ан-
дреа Стојадинов, која је освоји-

ла најсјајније одличје. Сребрна
одличја су заслужили Филип
Ринковец и Никола Достић, а
бронзама су се окитили: Анђе-
ла Радуловић, Марина Гаври-
ловић и Вук Кошић.

На Првенству Војводине су
учествовали и чланови ЏК-а
Панчево, међу којима је најза-
паженија била Јована Мило-

шев. Она се окитила бронза-
ном медаљом.

Најмлађи џудисти Динама су
се постигли успех и у Сремској
Митровици.

Златнe медаље су освојили:
Матеја и Марија Стојановски,
Милена и Милица Секуловић,
Милош Ђорђевић, Алекса Ђуро-

вић, Тијана Сто-
јанов, Ђорђе Ја-
кимовски и Фи-
лип Француз.
Сребрна одлич-
ја су зарадили:
Никола Долин-
га, Уна Ембели,
Михајло Шу-
гић, Немања Ју-
рица, Матеја
Зубовић, Ми-
лош Стојано-
вић, Андријана
Кртенић и Вла-
димир Богда-
новски, а брон-

зама су се окитили: Дејан До-
линга, Вукашин Дамњановић,
Никола Мирковић, Гордана Ко-
стић, Јелена Стојановски, Ог-
њен Ђуришић и Петар Мљач.

Чланови ЏК-а Панчево су
учествовали на турниру у Лак-
ташима. Немања Нишић је
освојио злато, а његова сестра
Милица се окитила бронзом.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ОДЛИЧЈА СА СВИХ СТРАНА

МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР У ТЕ КВОН ДУ

ПАН ЧЕВ ЦИ МА ШЕСТ МЕ ДА ЉА
У ор га ни за ци ји Цен -
тра за раз вој ша ха
из Бе о гра да, про -
шлог ви кен да је
одр жан ве ли ки ка -
дет ски тур нир под
на зи вом Ме мо ри -
јал Алек сан дра Са -
ше Цр но бр ње.

То тра ди ци о нал -
но так ми че ње, по -
зна то по бо га тим
на гра да ма за уче -
сни ке, оку пи ло је
око 100 та лен то ва -
них мла дих ша хи -
ста из зе мље и ино -
стран ства, ко ји су
би ли по де ље ни у
три ста ро сне гру пе.
Је ди ни так ми чар из
на шег гра да био је
Мар ко Ми ла но вић, ка дет ски
пр вак Ср би је, а ње гов на ступ
је и овог пу та био убе дљив –
иа ко је уче ство вао у кла си ста -
ри јих од се бе, у де вет пар ти ја
је осво јио свих де вет по е на.
Ти ме је за слу жио пе хар, злат -
ну ме да љу, роб не на гра де, али
и још је дан бес пла тан пан си он
за зва нич но Пр вен ство Ср би је
у ма ју.

Не де љу да на ра ни је во де ћа
ша хов ска шко ла у Ср би ји „Не -
сто ро вић” ор га ни зо ва ла је
Отво ре но пр вен ство. Ту су та -
ко ђе уче ство ва ли так ми ча ри
из це ле зе мље, игра ло се пет
ко ла, а Мар ко је уче ство вао у
кла си две го ди не ста ри јих од
се бе. По но во је у пет пар ти ја
осво јио свих пет по е на и још
јед ном по твр дио сво ју до ми -
на ци ју у ка дет ском ша ху.

КА ДЕТ СКИ ТУР НИ РИ У ША ХУ

МАР КО РУ ШИ РЕ ДОМ

Захваљујући удружењу „Српска Спарта”
и агилности наших суграђана Владимира
Јовановића и Далибора Милутиновића
љубитељи борилачких спортова у нашем
граду и околини имаће прилику да ужи-
вају у недељу, 28. фебруара.

Пред нама је прави борилачки спек-
такл, који ће бити одржан у Хали спорто-
ва на Стрелишту, а посетиоци ће моћи да
виде једанаест врхунских борби у дисци-
плинама ММА и К1.

Како организатори најављују, биће
то најбољи турнир до сада у нашем гра-
ду. Између осталих мајстора у рингу,
очи поклоника борилачких спортова
биће упрте у наше суграђане Огњена

Драгојерца, Александра Терзића, Да-
либора Милутиновића и Владимира
Јовановића.

Меч вечери ће бити ММА дуел између
Данијела Аранђеловића и Владимира Јо-
вановића Марадоне.

Цене улазница износе 400 динара за
трибине и 600 динара за партер, а као и
увек, турнир ће имати хуманитарни карак-
тер, па ће приход од продаје бити упућен
за помоћ Драгану Виторовићу, младом
спортисти из Вршца, који је после тешке
саобраћајне несреће остао парализован,
али је упркос томе основао Удружење па-
раплегичара и квадриплегичара „Пара-
квад ВШ” и посветио се помагању другима.

Борилачки спектакл у Хали спортова
на Стрелишту почиње у 19.30. Овај дога-
ђај не би требало пропустити.

У НЕДЕЉУ, 28. ФЕБРУАРА

КОМБАТ ЧЕЛЕНЏ – ДЕСЕТИ ПУТ

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ГАЂАЊУ ИЗ ВАЗДУШНОГ ОРУЖЈА

ТИТУЛА ДЕЈАНУ ПЕШИЋУ

Рукометаши Динама пола-
ко приводе крају припрем-
ни период. Пролећни део
првенства у Супер Б лиги
почиње 5. марта, а момци
које предводи Иван Петко-
вић до тада ће одиграти још
два контролна меча.

У суботу, 27. фебруара,
„жуто-црни” ће на свом те-
рену, од 10.30, одмерити
снаге с Кикиндом, а права
посластица за све љубитеље

игре с лепљивом лоптом
биће на програму у понеде-
љак, 29. фебруара. Тог дана
ће у Хали спортова на
Стрелишту гостовати ново-
садска Војводина, најбољи
клуб са ових простора,
шампион Србије и учесник
СЕХА лиге, коју предводи
наш суграђанин Никола
Марковић.

Меч с Новосађанима по-
чиње у 20.30.

РУКОМЕТАШИ ДИНАМА ЗАВРШАВАЈУ ПРИПРЕМЕ

„ГЕНЕРАЛКА” С ВОЈВОДИНОМ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Уб: ТЕНТ–ДИНАМО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Инђија: МЛАДОСТ – ОДБОЈКА 013

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Јагодина: ЈАГОДИНА–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ

субота, 15.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО

Шид: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО

Б. Н. Село: БНС–ПИНК

субота, 17 сати

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

ПРВА ЛИГА

Н. Сад: НОВИ САД – БОРАЦ 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Суботица: СПАРТАК 2 – ОДБОЈКА 013 3:2

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Црвенка: ЦРВЕНКА – КРИС КРОС 75:69

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН 86:61

Б. Н. Село: БНС–ДИНАМО 39:92
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Kovacs

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дa2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

ТРОФЕЈИ ИЗ ВАЉЕВА
У оквиру припрема за пред-
стојећа значајна такмичења,
чланови КК-а Младост из на-
шега града су прошлог викен-
да учествовали на турниру у
Ваљеву, где су у конкуренцији
380 бораца из 27 клубова
остварили запажене резултате.

Златне медаље су освојили
Тара Ђурђевић и тим женских
нада у борбама, у саставу: Јо-
вана Новаков, Анђелина Јаре-
дић, Милица Миловановић и
Анастасија Јаредић. Сребрно
одличје у катама заслужила је
Јована Новаков, а бронзама
су се окитили: Анђелина Јаре-
дић и Наталија Гавриловић у
борбама и Тара Ђурђевић у
катама.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„Падали” лични 
рекорди

Одлична увертира 
за нову сезону

У новоотвореној атлетској дво-
рани у Београду прошлог ви-
кенда је одржано Првенство
Србије у атлетици за сениорке
и сениоре. Надметање је било
веома интересантно и квали-
тетно, а чланови АК-а Динамо
успели су да освоје три медаље.

Милош Гашовић је у трци
на 1.500 метара поставио нов
лични рекорд од 4,12 минута
и тако зарадио сребрно од-
личје. И Зорана Барјактаро-
вић је оборила сопствени ре-
корд. Она је деоницу од 60

АТЛЕТСКИ ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У ДВОРАНИ

ТРИ СРЕБРА И ДВЕ БРОНЗЕ ЗА ДИНАМООДЛИЧАН СТАРТ 

КАЈАКАША
Првенство Србије на кајака-
шким ергометрима одржано
је прошлог викенда у Новом
Саду. На том такмичењу је
учествовало 230 такмичара из
19 клубова, а надметали су се
пионири, кадети, јуниори, се-
ниори и ветерани.

Тренер ККК-а Панчево је у
Нови Сад повео 11 чланова тог
клуба, који су постигнутим ре-
зултатима потврдили да је
зимски циклус тренинга ква-
литетно одрађен. У наш град
је стигло чак пет трофеја.

Да ће представљати истин-
ско појачање ККК-у Панчево,
репрезентативка Србије Биља-
на Релић потврдила је осваја-
њем најсјајнијих одличја на
200 и 500 м. Кадет Алекса
Левнајић био је први на 200 м,
док је на деоници од 1.000 м
освојио сребрно одличје. Ка-
деткиња Марија Љубобрато-
вић зарадила је бронзу у
спринтерској дисциплини на
200 м.

На досадашњим првенстви-
ма Србије на кајакашким ер-
гометрима ово је био најуспе-
шнији наступ такмичара ККК-а
Панчево. Сезона је почела на
најбољи могући начин. Ако се
по јутру дан познаје, не треба
сумњати у нове трофеје члано-
ва клуба из нашега града.

ЗЛА ТО ИЗ БОЊ ХА ДА
У ма ђар ском гра ду Боњ ха ду
17. фе бру а ра одр жан је ме ђу -
на род ни атлет ски ми тинг у
дво ра ни, на ко јем је на сту пи -
ло ви ше сто ти на уче сни ка из
ју го и сточ не Евро пе, ко ји су се
над ме та ли у ка те го ри ја ма од
пи о ни ра до се ни о ра.

У кон ку рен ци ји мла ђих пи -
о нир ки Ана Дра го је вић, чла -
ни ца Атлет ског клу ба Та миш
из на ше га гра да, осво ји ла је
злат ну ме да љу у тр ци на 600 м
у из у зет но ја кој кон ку рен ци ји.

Ана Дра го је вић је та ко по -
ка за ла да има ве ли ки по тен -
ци јал, ко ји пре ва зи ла зи окви -
ре на ше зе мље. Из Ср би је је
око 50 атле ти ча ра уче ство ва ло
на овом так ми че њу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

метара истрчала у времену
7,74 секунде, што јој је било
довољно за вицешампионску
титулу. Занимљиво је било
после ове трке. Наиме, одмах
након проласка кроз циљ Зо-
рана је проглашена за побед-
ницу, а славље у редовима
Динама трајало је пуних пет-
наест минута. Онда се с раз-
гласа чуло да је после понов-
ног прегледања фото-фини-
ша трке одлучено да је наша
суграђанка ипак друга, а по-
беда је припала такмичарки
Црвене звезде. Без обзира на
пропуст организатора и го-
рак укус који је свакако
остао, ни Зорана ни било ко у

Утакмицама шеснаестог ко-
ла прошлог викенда је наста-
вљена првенствена трка за
бодове у Првој лиги за одбој-
каше. Екипа старчевачког
Борца је наставила побед-
нички низ, па се и из Новог
Сада вратила са освојена три
бода. Момци које предводи
тренер Драгољуб Стојановић
оправдали су улогу фаворита
и без већих проблема оства-
рили дванаесту првенствену
победу: Нови Сад – Борац
0:3, по сетовима 21:25, 12:25
и 16:25.

У малој сали СПЕНС-а,
пред око 200 љубитеља игре
преко мреже, нешто више уз-
буђења и неизвесности виђено
је само у првом сету. Домаћин
је само на почетку сусрета
успевао да колико-толико па-
рира фавориту из Старчева,

али су Дача Милошевић и ње-
гови саиграчи додали гас када
је требало, па су без већих тр-
завица сет решили у своју ко-
рист.

Победник је тада већ био
одлучен, јер је у наставку меча
играо само један тим – онај из
Старчева. Новосађани нису
имали решење за расположе-

не госте, па је после нешто ви-
ше од сат времена на семафо-
ру стајао резултат 0:3.

Борац је играо у саставу: Га-
врилов, Милетић, Рајковић,
Бојковић, Милошевић, Спасо-
јевић, Милић, Меденица, Си-
мић, Кнежевић, Познић и
Зиндовић.

После ове рунде шампионата
Старчевци и даље заузимају че-
тврто место на табели, а предсто-
јећег викенда неће бити првен-
ствених утакмица због играња
финалног турнира Купа Србије.

Прошлог викенда је старто-
вао други део сезоне у Другој
лиги „Север”. Екипа Одбојке
013 је у првом колу гостовала
у Суботици, где се достојно су-
протставила изразитом фаво-
риту. Панчевке су изгубиле од
Спартака 2 са 3:2, али су успе-
ле да освоје вредан бод.

Девојке које предводи тренер
Иван Радивојевић играле су
максимално ангажовано од са-
мог почетка, а да је било мало
више спортске среће, резултат
је могао да буде и другачији.
Поред већ искусних и стан-
дардних Јоване Марић, Алек-
сандре Петровић, Ање Лало-
вић, Александре Гаић, Ирине
Иричанин и осталих девојака,
запажене су биле и дебитантки-
ње у сениорском саставу Одбој-
ке 013 Николина Митровић и
Светлана Ћирилов.

Наредног викенда Панчевке
гостују у Инђији.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ ПРОШЕТАО КРОЗ НОВИ САД

ПРИЗНАЊЕ БОБАНУ РАДИВОЈЕВИЋУ

У Старој Пазови је прошлог викенда одржано финале Купа

Србије за одбојкашице. Пред почетак утакмице за трофеј

председник Удружења одбојкашких тренера Србије Богдан

Сретеновић уручио је признања најуспешнијим тренерима

млађих категорија у прошлој сезони. 

Између осталих, награђен је и Слободан Радивојевић, бив-

ши тренер кадеткиња и јуниорки Визуре, с којима је освојио

Првенство Србије. Популарни Бобан је од августа прошле го-

дине помоћни тренер Александру Владисављеву у сениор-

ском погону панчевачких „лавица”, али је и тренер млађих

селекција ЖОК-а Динамо, с којима такође има много успеха.

АК-у Динаму не сме да буде
разочаран – титула вицешам-
пиона државе свакако је
успех за дивљење. Свака
част! Штафета клуба из на-
шег града освојила је бронза-
ну медаљу у трци на 4 x 400
метара, а трчали су: Данијел
Козловачки, Петар Ивачко-
вић, Марко Аврамовић и Ми-
лош Гашовић.

То је било прво сениорско
такмичење у новој атлетској
сезони. По свему приказаном,
у АК-у Динамо могу да буду
задовољни урађеним током
припремног периода.

На истом месту је одржано
и Првенство Србије за млађе
јуниоре, на којем је Динамо
зарадио два трофеја.

Анђела Тасић је освојила
друго место у трци на 400 м,
док је Иван Божанић на истој
дистанци био трећи. У трци на
400 м за девојчице пето место
је заузела Сара Аврамовић.
Треба нагласити да су чланови
Динама били млађи од својих
ривала, па зато њихове медаље
још више добијају на значају.
Од њих ове године треба оче-
кивати и прве наступе у репре-
зентацији Србије.

У тркама млађих категорија
Стефана Стоилковић  и Ан-
дреја Божанић заузели су че-
тврта места, а медаље су изгу-
били за десете делове секунде.
Поред оваквих младих такми-
чара АК Динамо не треба да
брине за своју будућност.

Ових дана је врло живо у Фуд-
балском клубу Борац из Стар-
чева. Ради се на све стране, са-
мо пршти... Последњег дана
јануара одржана је и ванредна
скупштина клуба, на којој је
промењен председник.

Дотадашњи први човек Борца
Мирослав Кужет поднео је
оставку, а на његово место јед-
ногласно је изабран Игор Мати-

јашевић. Поред новог председ-
ника, Извршни одбор чине и:
Сретен Јевремовић (потпред-
седник), Милош Филиповић,
Владан Стојчев, Иван Николић,
Витомир Филиповић, Милојица
Ћирковић, Миленко Смиљанић
и Јован Перовановић. Секретар
клуба је Петар Орешковић.

Активно је и на терену.
Шеф стручног штаба Миљан

Блазовић је прозивку прво-
тимаца извршио 13. фебруа-
ра, а тиме су и званично по-
челе припреме за пролећни
део сезоне у Првој јужноба-
натској лиги. Током зимског
периода клуб су напустили
Предраг Марковић, Стеван
Хајдуков и Саша Јовановић,
а нови фудбалери Борца по-
стали су Никола Обрадовић,

Марјан Милојевић и Стеван
Николов.

У првој контролној утакми-
ци Старчевци су у Јабуци по-
бедили домаћу Југославију са
4:1, а у недељу, 28. фебруара,
одмериће снаге са Старим Та-
мишем. Планирано је да „ге-
нералка” буде одиграна 5.
марта, али још увек се не зна
противник.
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Не ра Пе тро вић,
сред њо школ ка:

– С об зи ром на то 
да сам ка жње на, 
нај ве ро ват ни је не ћу
ни куд ићи. Мо жда ћу 
у то ку да на свра ти ти
до „Авив пар ка”, 
а оста так вре ме на 
ћу про ве сти уче ћи.

Мар ти на 
То мља но вић,
гим на зи јал ка:

– То ком ви кен да 
уве че ћу иза ћи 
у ка фић „Град”, 
а пла ни рам и да 
учим за шко лу, као 
и да се од ма рам и
про чи там не ку књи гу.

Те о до ра Ра па јић,
сред њо школ ка:

– За ви кенд пла ни рам
да с дру га ри ца ма 
одем у би о скоп, али 
и на не ку жур ку уве че.
Та ко ђе, мо рам да 
учим би о ло ги ју, 
па ћу то ме по све ти ти
до ста вре ме на.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µД. Исаков ?Д. Кожан

Не мам ти ја вре ме на за то!

Ка да сте по след њи пут по зва ли сво је при ја те ље с ко ји ма сте као

клин ци игра ли ба скет? Зна те ли, без по мо ћи „Феј сбу ка”, где су,

шта ра де, му чи ли их не што? Се ћа те ли се ка ко су то ле пи да ни

би ли док сте под обру чем за јед но са ња ли бу дућ ност?

    Про на ђи те ту ва шу ста ру лоп ту, по зо ви те их. Ис тре би те ко ров

с дра гих успо ме на. Про бај те. Бар је дан ваш при ја тељ че ка крај

те ле фо на, сам...

Али шта ће ре ћи дру ги?!

Ка да сте по след њи пут се ли на љу ља шку? Или ска ку та ли ули цом

као де те? Ка да сте по ку ша ли усна ма ухва ти ти па ху љи це? Ка да

сте се на сме ја ли из свег гла са?

    Се ћа те ли се свог пр вог би ци кла? Пам ти те ли ка ко је то ди ван

без бри жан пе ри од био? За што не би сте ура ди ли не што од на ве -

де ног и по но во сре ли де те у се би? Про бај те, оно вам већ тр чи у

за гр љај!

Па и нас су та ко учи ли!

Сти гли су не ки но ви клин ци, ва ша де ца, ва ши уну ци... Је сте ли

их већ на у чи ли свим пра ви ли ма? Ово смеш, оно не смеш, ова мо

не мо жеш, та мо мо раш, ово је за бра ње но, ова ко оба ве зно, она -

ко ни ка ко! За што? За то! На у чи ли сте их, зна мо.

    А је сте ли им већ по ка за ли ка ко да се ра ду ју жи во ту? Ка ко да

во ле, да бу ду срећ ни? Али на свом при ме ру. Је сте ли? Је сте ли

ствар но?

У знак се ћа ња на јед ног од
нај та лен то ва ни јих пан че -
вач ких му зи ча ра – ро ке ра и
там бу ра ша Оли ве ра Ме са -
ро ша, чи је је плод но ства ра -
ла штво пре осам го ди на
пре ки ну ла те шка бо лест, од
2011. го ди не при ре ђи ва ни
су кон цер ти под на зи вом
„Оли ве ру у част”.

Већ на ред не го ди не до -
шло се на иде ју да се из
истих, пле ме ни тих раз ло га
ор га ни зу је и фе сти вал, што
је, спле том окол но сти, ре а -
ли зо ва но тек про те клог ви -
кен да.

Ма ни фе ста ци ја „Moon-
walk” је у два да на оку пи ла
не а фир ми са не али пер спек -
тив не мла де бен до ве, као и
оне пре ка ље не, и на тај на -
чин про па ги ра ла све оно чи -
ме ро кен рол зра чи –
ква ли тет ну му зи ку, дру же ње
и, на рав но, љу бав.

Фе сти вал је до био на зив по
бен ду „Moonwalkеrs”, чи ји
је спи ри тус мо венс био
упра во Оли вер Ме са рош, а
про ис те као је из кон це ра та
ко је је ини ци рао ње гов уче -
ник Ни ко ла Ан тић из „ПХ
бен да”.

Оли ве ро ва су пру га Не да
је, др же ћи се иде је да пр во
ве че бу де по све ће но не а -
фир ми са ним бен до ви ма,
не де ља ма пред сам до га ђај
па жљи во се лек ти ра ла уче -
сни ке.

– Већ та да сам сте кла не -
по гре шив осе ћај да је реч о
из у зет ним мла дим љу ди ма, а
сним ци ма ко је су сла ли уве -
ри ли су ме у ква ли тет ау тор -
ског ма те ри ја ла. На сту пи
не а фир ми са них са ста ва су
сни мље ни, на мон та жи ма те -
ри ја ла се упра во ра ди и чим
бу де за вр ше но, сним ци ће
би ти по ста вље ни на ин тер не -
ту, а сви уче сни ци ће до би ти
свој при ме рак це-деа. То ће
им, по ред за хвал ни ца, би ти
ма те ри јал ни до каз о уче шћу
на пр вом фе сти ва лу „Moon-
walk” и, на дам се, од скоч на
да ска за да ље ства ра ње – на -
ве ла је Не да Ме са рош.

Те пр ве ве че ри у пе так,
19. фе бру а ра, у дво ра ни
„Апо ло”, упр кос по лу ча сов -
ном за ка шње њу, те кло је све
ка ко је на ја вље но. Је дан за

дру гим ре ђа ли су се до ма ћи
са ста ви – „Reflexi”, „Ко ста и
Ми ле на”, „Са ша и Ми лан”,
„The Sand”, „Про је кат” и
„Мла ди Џек”, као и го сту ју -
ћи бен до ви „Кон тра у дар”,
„Кло тљу ди” и „Фо бос” из
Бе о гра да и „Holloklok” из
Вр шца.

Иа ко су се не ки мла ди
му зи ча ри сти дљи во по пе ли
на би ну, на кон до брих на -
сту па, са ши ро ким осме хом
си шли су с ње, а би ло је и
бен до ва ко ји су пра ши ли
као да су са сце ном сро ђе ни.

У на став ку те ве че ри пред -
ста ви ла се „Цен зу ра”, ко ја је
осам де се тих го ди на ха ра ла
пан че вач ком сце ном, а са да,
на кон то ли ко го ди на, ис по -
ста ви ло се да су чла но ви те
гру пе још увек у од лич ној
кон ди ци ји, па је свир ка за
не за бо рав ло ги чан ре зул тат.
По том је на сту пи ла и са ма
Не да Ме са рош и пре зен то -
ва ла свој про је кат „Пр стен”.
Из ве ла је не ко ли ко ну ме ра
са свог исто и ме ног ал бу ма, а
пра ти ла ју је гру па при ја те -
ља ко ји су на би ну иза шли
го то во без ијед не про бе, што
се ни на ко ји на чин ни је мо -
гло при ме ти ти.

Ве че је окон ча но у ве ли ком
сти лу ка да се по це лој дво ра -
ни раз ли ла не спу та на енер ги -
ја елек тро-ду е та „Transeen”.
На по слет ку, глав ни ак те ри
ове при че, ар ти сти под псе у -
до ни ми ма Рон и Ро ко, по зва -
ли су све при сут не на сце ну,
што су мно ги без ус те за ња
при хва ти ли.

Су бо та, 20. фе бру ар, дру -
го ве че фе сти ва ла „Moon-
walk”, би ла је пред ви ђе на за
ве де те пан че вач ке рок сце -
не. Пр ви је на сце ну иза шао

фе но ме нал ни „Blues Deli-
vers”, а Де ја на, Га ги, Ми ле,
Ра де, Да вор и Смуђ по но во
су фу ри о зно „ис по ру чи ли”
до зу ау тен тич ног блуз-ро ка.
Њих су на стеј џу за ме ни ли
они без чи је ини ци ја ти ве
све га ово га не би ни би ло –
„ПХ бенд”. Је ди на за мер ка
би ла је то што ни су ду же
сви ра ли, а мо жда и хај лајт

ве че ри био је кад се Не ве ни,
Кле ци и дру га ри ма при кљу -
чио вир ту о зни Ба не Глу ва -
ков. Тре ћи и че твр ти по
ре ду сви ра ли су бен до ви

„Ма га цин” и „Вал ха ла”,
пред во ђе ни во кал ним со ли -
сти ма не ствар них мо гућ но -
сти – Са њом и Дра шком.
Пр во из да ње фе сти ва ла
„Moonwalk” за тво рио је по -
ме ну ти Ба не и, за јед но са
Зе ком и Бе лим, као и увек
на пра вио пра ви шоу.

Ре зи ме је да је дво ра на
„Апо ло” би ла пу на обе ве че -

ри, да је би ло и мно го мла -
дих и оних „мла дих у
ду ши”. Тај микс је обо јио
ат мос фе ру у ве дри ну Оли -
ве ро ве ме се чи не, а он је тих
но ћи са свим си гур но, као и
не кад док је сво јом му зи ком
раз га љи вао мно га ср ца, слао
по зи тив не ви бра ци је с не -
ког бо љег ме ста.

За до вољ ни ор га ни за то ри
за хва љу ју на по др шци Гра -
ду Пан че ву, До му омла ди не
и ме диј ским спон зо ри ма и
сви ма по ру чу ју да се не пре -
пу шта ју но вим, сум њи вим
му зич ким та ла си ма, као и
да оба ве зно до ђу на ред не
го ди не.

Не ће по гре ши ти, без
сум ње...

Ј. Фи ли по вић

ОДР ЖАН ПР ВИ ФЕ СТИ ВАЛ „MOONWALK”

ОЛИ ВЕ РО ВА МЕ СЕ ЧИ НА 
ВЕ ДРИ НОМ ОБА СЈА ЛА ГРАД


