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Пред ви ђен за сме штај
500 за тво ре ни ка

По вр ши на од око 24.000
ква драт них ме та ра

– За осам на ест ме се ци у Пан че ву ће
би ти са гра ђен но ви за твор, ко ји ће се
на ла зи ти на ме сту са да шње за твор -
ске еко но ми је на Ба ва ни штан ском
пу ту, а са да шњи за твор у Ње го ше вој
ули ци би ће пре тво рен у му зеј – на ја -
вио је 30. ма ја ми ни стар прав де у
Вла ди Ср би је Ни ко ла Се ла ко вић.

Он је за јед но с гра до на чел ни ком
Пан че ва Са шом Па вло вим, ди рек то -
ром Упра ве за из вр ше ње кри вич них
санк ци ја Ми ла ном Сте во ви ћем и
дру гим ре пу блич ким и град ским
зва нич ни ци ма про гла сио по че так
ра до ва на из град њи но вог за тво ра и
по ло жио ка мен те ме љац.

Се ла ко вић је на гла сио да ће но ви
за твор у Пан че ву би ти гра ђен у скла ду
с нај ви шим стан дар ди ма, да ће тех -
нич ки би ти нај са вре ме ни ји у Ср би ји и
да ће се про сти ра ти на по вр ши ни од
око 24.000 ква драт них ме та ра.

До дао је да ће у ње му би ти сме -
ште но 500 за тво ре ни ка и да ће из -
град ња ко шта ти 23 ми ли о на евра.
Пре ци зи рао је да је Цен трал на
европ ска бан ка обез бе ди ла 18 ми ли -
о на евра, а Вла да Ср би је пет ми ли о -
на. Ми ни стар прав де је по себ но за -
хва лио град ској вла сти у Пан че ву на
то ме што је учи ни ла све да би по мо -
гла по че так из град ње за тво ра.

На гла сио је да ће из град ња но вог
за тво ра до при не ти да љем рас те ре ће -
њу пре тр па них за тво ра у Ср би ји. Ре -
као је да је на ша др жа ва пре три го -
ди не би ла убе дљи во пр ва по то ме у
Евро пи, а да је са да за де сет ме ста
по пра ви ла свој по ло жај и да европ -
ске ин сти ту ци је ви ше не мо гу да јој

„Жељин” победнички
поздрав
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шна и фе кал на ка на ли за ци ја за
објек те у ње го вом са ста ву, од че га ће
има ти ко ри сти сви на ши су гра ђа ни
ко ји жи ве на Ба ва ни штан ском пу ту.
Пре ма ње го вим ре чи ма, под јед на ко
је ва жно и то што ће згра да за тво ра у
Ње го ше вој убу ду ће би ти пре да та
гра ду и пре тво ре на у из ло жбе ни или
му зеј ски про стор.

– На дам се и си гу ран сам да ће но -
ви за твор би ти за вр шен на вре ме јер
је за ње го ву из град њу обез бе ђен сав
нео п хо дан но вац – до дао је Па влов.

Под се ћа мо, но ви за твор у на шем
гра ду би ће гра ђен у скла ду с нај са -
вре ме ни јим стан дар ди ма. Спа да ће у
ка те го ри ју оних с нај ви шим сте пе -
ном обез бе ђе ња и би ће опре мљен
по себ ним си сте ми ма за шти те.

Из ме ђу оста лог, на ула зу ће би ти
по ста вље на нај но ви ја кон тра ди вер -
зи о на вра та с де тек то ри ма за от кри -
ва ње ме та ла, као и не про бој на ста -
кла и ту нел за ске ни ра ње ства ри и
руч ни пре трес. Ин ста ли ра ће се и
спе ци јал ни ин фра цр ве ни сен зо ри и
не ко ли ко сто ти на ка ме ра за над зор
за тво ре ни ка. 

Ком плекс но вог за тво ра у Пан че ву
са сто ја ће се од тро спрат не згра де за
за тво ре ни ке, ку хи ње, управ не згра -
де, при јав ни це, згра де за по се те и
објек та с тех ни ком.

На ме штај ко ји је по тре бан за но ви
за твор (кре ве ти, ду ше ци, сто ло ви,
сто ли це, ор ма ни итд.) на пра ви ће за -
тво ре ни ци у дру гим за тво ри ма у Ср -
би ји, па ће тро шко ви би ти знат но
сма ње ни.

У окви ру но вог за тво ра у Пан че ву
би ће на пра вљен и спорт ски блок за
за тво ре ни ке.

Под се ћа мо, по сто је ћи за твор у
Пан че ву са гра ђен је још у 18. ве ку и
од та да је слу жио за сме штај за тво -
ре ни ка. 

М. Глигорић
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У ПО НЕ ДЕ ЉАК НА БА ВА НИ ШТАН СКОМ ПУ ТУ 

ПО ЧЕ ЛА ИЗ ГРАД ЊА НО ВОГ ЗА ТВО РА
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за ме ра ју на не људ ским усло ви ма у
ко ји ма бо ра ве за тво ре ни ци.

Се ла ко вић је из ја вио да ће се си ту -
а ци ја до дат но по бољ ша ти ка да се из -
гра ди но ви за твор у Кра гу јев цу и ка да
се до гра де, и са мим тим по ве ћа ју, ка -
па ци те ти по сто је ћих за тво ра у Срем -
ској Ми тро ви ци, Ле сков цу и За бе ли и
до дао да у Ср би ји има и дру гих гра -
до ва у ко ји ма су за тво ри у цен тру, али
да ниг де ни је слу чај, као у Пан че ву,
да је за твор у пе шач кој зо ни.

– То би би ло исто као ка да би по -
сто јао за твор у Кнез Ми ха и ло вој ули -
ци у Бе о гра ду – до дао је Се ла ко вић.

У свом обра ћа њу но ви на ри ма он је
из ја вио и да Ми ни стар ство прав де и
Упра ва за из вр ше ње кри вич них санк -
ци ја у по след њих не ко ли ко го ди на
по зи тив но по слу ју и да су вра ти ли
све ду го ве на го ми ла не док су на че лу
тих ин сти ту ци ја би ли љу ди ко је је

по ста ви ла прет ход на Вла да Ср би је, у
ко јој су до ми ни ра ле са да шње опо зи -
ци о не стран ке.

– Ка да смо пре че ти ри го ди не ди -
рек тор Упра ве и ја пре у зе ли ду жно -
сти ко је да нас оба вља мо, ду го ви су
из но си ли ви ше од 980 ми ли о на ди -
на ра. Ми смо ус пе ли да вра ти мо све.
Си стем ко ји да нас во ди мо све ма ње
ко шта др жа ву, а до но си јој све ви ше
нов ца у бу џет. Тре ба ло би да то бу де
циљ сва ко га у јав ном сек то ру – на -
гла сио је Се ла ко вић.

Ина че, у Ср би ји по сто ји 30 за тво -
ра. По след њи пот пу но нов са гра ђен
је у Па дин ској Ске ли 2012. го ди не, а
до кра ја ове го ди не по че ће да се зи да
и за твор у Кра гу јев цу. 

Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов из ја вио је да ће из град ња но вог
за тво ра мно го зна чи ти Пан че ву због
то га што ће се па ра лел но гра ди ти ки -
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зи ра на то сва ког ме се ца оче ку ју да
до би ју пла те. Због та квих је до бро
што ће у вре ме ни ма ко ја до ла зе сва -
ко мо ра ти да се бо ри да би за др жао
рад но ме сто и да се из ме се ца у ме -
сец до ка зу је.

Је ди но што не би ва ља ло, је сте да се
оде у дру гу крај ност, па да се за ла га ње
за флек си бил ни је тр жи ште ра да пре -
тво ри у зло ста вља ње рад ни ка, као што
се то ви де ло на при ме ру ле ско вач ке
фа бри ке „Ју ра”, где се рад ни ци ма ни -
је до зво ља ва ло ни да иду у то а лет.

За па њу ју ће је што су од го вор ни у
тој фа бри ци у то ли кој ме ри кр ши ли
пра ва за по сле них ка да се зна да су
вла сни ци „Ју ре” до би ли од на ше др -
жа ве огро ман но вац на име суб вен -
ци ја да би отво ри ли фа бри ку у Ср -
би ји.

По ра зно је и то да су пла те у Ср би -
ји нај ни же у Евро пи, а да по сло дав -
ци без об зи ра на то оче ку ју од сво јих
рад ни ка мак си мал но за ла га ње на
по слу и до бре ре зул та те. Њих тре ба
под се ти ти да, при ме ра ра ди, на ши
ле ка ри и ме ди цин ске се стре ко ји оду
у Не мач ку та мо при ма ју не ко ли ко
хи ља да евра и да су ме ђу нај бо љи ма,
а да ов де ра де за бед не за ра де.

М. Г.

Бо гат ство Пан че ва
Убр зо, пред чи та о ци ма „Пан чев ца” на ћи ће се ме диј ски про из вод
ка кав у но ви јој исто ри ји но ви нар ства у гра ду ни је ви ђен: мул ти -
је зич ни до да так, на че ти ри је зи ка на ци о нал них за јед ни ца. Овај
про је кат по др жао је Град Пан че во та ко што је на ово го ди шњем
кон кур су за про јект но су фи нан си ра ње из обла сти јав ног ин фор -
ми са ња опре де лио сред ства за ње го ву ре а ли за ци ју. Ра ди се о
осмо стра ном до дат ку на ру мун ском, ма ђар ском, сло вач ком и ма -
ке дон ском, с пре во ди ма на срп ски, ко ји ће из ла зи ти сва ке дру ге
не де ље. 

По по след њем по пи су, на те ри то ри ји гра да Пан че ва од укуп но
123.414 ста нов ни ка, 3,36 од сто је Ма ке до на ца, 2,77 од сто Ма ђа ра,
2,57 од сто Ру му на и 1,15 од сто Сло ва ка. Ста тус и пра ва на ци о -
нал них ма њи на уре ђе ни су за ко ни ма и та ко се слу жбе но упо ре до
са срп ским је зи ком ко ри сте и ма њин ски је зи ци. У на шем ата ру
по сто је три основ не шко ле у ко ји ма је ор га ни зо ва на на ста ва на
на ци о нал ним је зи ци ма: у Ба нат ском Но вом Се лу и До ло ву на ру -
мун ском, а у Вој ло ви ци на ма ђар ском је зи ку. Та мо је и ком плет -
на ад ми ни стра ци ја дво је зич на. Та ши ри на је не што што тре ба га -
ји ти и уна пре ђи ва ти.

Због отво ре но сти пре ма на шим су гра ђан ка ма и су гра ђа ни ма
свих на ци о нал но сти, ре ши ли смо да раз во ју мул ти кул ту рал но сти
да мо про фе си о нал ни до при нос и на овај екс пли ци тан на чин; же -
ли мо да до ступ ност ак ту ел них, тач них и исти ни тих ин фор ма ци -
ја на на ци о нал ним је зи ци ма у ме диј ској сфе ри бу де ве ћа. Све сни
смо чи ње ни це да при пад ни ци ма њин ских гру па го во ре срп ски је -
зик, али сма тра мо да је нео бич но ва жно да се, у сва кој при ли ци,
ра ди на не го ва њу ма тер њих је зи ка. Ве тар у ле ђа ин тер ак ци ји кул -
ту ра на истом про сто ру но си нас ка бо љем ме ђу соб ном ко му ни -
ци ра њу и са рад њи на ви шем ни воу.

Ме ди ји да нас у ве ли кој ме ри ути чу на фор ми ра ње ми шље ња и
ста во ва, али они исто вре ме но усме ра ва ју па жњу гра ђа на на дру -
штве не по ја ве. У том сми слу очи гле дан је не до ста так ин фор ма -
ци ја о на ци о нал ним ма њи на ма, од но сно о њи хо вом иден ти те ту,
кул ту ри и по је дин ци ма ко ји се ис ти чу у број ним обла сти ма. То
мо ра би ти ис пра вље но. Ве ћин ско ста нов ни штво че сто не ма до -
вољ но зна ња и ин фор ма ци ја о за јед нич ким ак тив но сти ма су гра -
ђан ки и су гра ђа на ко ји су при пад ни ци ма њин ских гру па, па је
нео п ход но ис пу ни ти овај пра зан про стор и ти ме олак ша ти ме ђу -
кул тур ни ди ја лог. С дру ге стра не, на ци о нал ним ма њи на ма у ло -
кал ној за јед ни ци не до ступ ни су ме диј ски са др жа ји на њи хо вим
је зи ци ма. За то же ли мо да се бо ље упо зна ју ма њин ске гру пе с ве -
ћин ским ста нов ни штвом, али и ма њин ске гру пе ме ђу соб но. У
вре ме оту ђе ња и за ча у ре но сти на гло бал ном ни воу очу ва ње на ци -
о нал них иден ти те та у мул ти кул ту рал ној сре ди ни по пут на ше мо -
ра по ста ти је дан од при о ри те та дру штва.

Са го вор ни ке ће мо па жљи во би ра ти и во ди ће мо ра чу на о то ме
да кроз при че о на ци о нал ним за јед ни ца ма пред ста ви мо љу де
раз ли чи тог обра зо ва ња и со ци јал ног ста ту са, што ће омо гу ћи ти
да и де при ви ра не гру пе бу ду при сут не. Ова кав при ступ омо гу ћи -
ће чи та о ци ма „Пан чев ца” да се упо зна ју с ра зно ли ко сти ма и
слич но сти ма, ре ци мо, при пад ни ка истог обра зов ног ни воа, а раз -
ли чи те на ци о нал но сти. Пра ти те нас...

Ми Вој во ђа ни по но сни смо на чи ње ни цу да жи ви мо у мул ти -
кул ту рал ној сре ди ни, у ко јој се раз ли чи те а срод не кул ту ре пре -
пли ћу. То је бо гат ство!

ће до би ти од ре ше не ру ке да без ве -
ли ких про бле ма от пу шта ју рад ни ке
ко ји ма ни су за до вољ ни и да уме сто
њих за по шља ва ју дру ге.

Има ће и ве ћу сло бо ду да сма њу ју
пла те, по ве ћа ју рад ну не де љу до 46
са ти и да пре го ва ра ју са син ди ка ти -
ма о од мо ри ма и од ла сци ма на бо ло -
ва ња. Ове про ме не ко је се на ја вљу ју
и у дру гим за пад но е вроп ским др жа -
ва ма обра зла жу се по тре бом да се
тр жи ште ра да и рад не сна ге учи ни
што флек си бил ни јим.

Про ме не се осе ћа ју и у Ср би ји, па
су у по след ње вре ме све че шћи слу -
ча је ви да фир ме ви ше не ан га жу ју
рад ни ке пре ко На ци о нал не слу жбе
за за по шља ва ње, већ се обра ћа ју
ком па ни ја ма за ли зинг рад не сна ге.

С јед не стра не, они ко ји се на та -
кав на чин за по сле, мо ра ју се по ми -
ри ти с тим да ће има ти ми ни мал на
пра ва и не баш ви со ке пла те. Ме ђу -
тим, не ма сум ње шта би они од го во -
ри ли ако би их не ко пи тао да ли би,
на су прот то ме, ви ше во ле ли да и да -
ље бу ду не за по сле ни и без пре би је не
па ре.

Исти ни за во љу, у Ср би ји је ме ђу
за по сле ни ма би ло и још увек има
мно го оних ко ји ма ло ра де, а без об -

Не ма ви ше 
са мо у пра вља ња

Вре ме на ка да је рад но ме сто га ран -
то ва ло ре дов не пла те без об зи ра на
учи нак на по слу и си гур ност до пен -
зи је – да ле ка су про шлост.

Уко ли ко оба до ма пар ла мен та у
Фран цу ској усво је из ме не за ко на о
ра ду и по ред штрај ко ва ко ји ових да -
на по тре са ју ту зе мљу, по сло дав ци

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Преподневна дремка.

У четвртак, 2. јуна, у Градском парку 

Снимио Владимир Ђурђевић

• Тендер је добио најбољи понуђач. Онај који је понудио најбоље 
мито.

• Бело је многе наше породице завило у црно.

• Коњу не прилази са задње стране, бику не прилази с предње 
стране, а будали ни са једне!

• Време пролази, а резултата нема. Изгледа да нам време није 
наклоњено.

• Само слога Србина спасава. Значи, нема нам спаса.

• Шљивовица је лек за све. Једино не лечи алкохолизам.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАШИ ПОЛИТИЧАРИ СЕ ЧВРСТО ДРЖЕ СВОЈИХ ОБЕЋАЊА И

БЕСОМУЧНО ИХ ПОНАВЉАЈУ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 3. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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У ПЕ ТАК СТАР ТУ ЈЕ „КЛА СИК ФЕСТ”

НИ КАД ВИ ШЕ ИЗ ВО ЂА ЧА
Од „Шу бер ти ја де”,
пре ко „Кла си ке уз 
пи во”, до фе но ме нал ног
Вал те ра Аб та

Два кон цер та у 
Ри мо ка то лич кој 
цр кви Св. Кар ла 
Бо ро меј ског

Ше сти ме ђу на род ни фе сти вал
кла сич не ка мер не му зи ке
„Кла сик фест” би ће при ре ђен
од пет ка до не де ље, 3–5. ју на, у
на шем гра ду, а умет нич ки ди -
рек тор ма ни фе ста ци је, као и
ра ни јих го ди на, је сте наш про -
сла вље ни кла ри не ти ста Ог њен
По по вић. Ор га ни за тор фе сти -
ва ла је Кул тур ни цен тар Пан -
че ва, а парт нер Бал кан ска ка -
мер на ака де ми ја.

– Ми слим да ни кад ни смо
има ли ви ше из во ђа ча не го
ове го ди не. То ме по себ но до -
при но се мла ди сим фо ни ча ри
из Бе о гра да. То је је дан фан -
та сти чан ан самбл са ста вљен
пре те жно од сту де на та ФМУ,
ко ји су пу ни ен ту зи ја зма, же -
ље и во ље за вр хун ским сви -
ра њем. Они ће из ве сти ве о ма
зах те ван про грам и би ће их
че тр де сет у Ри мо ка то лич кој
цр кви Св. Кар ла Бо ро меј -
ског. По че так фе сти ва ла по -
све ти ће мо Шу бер ту и то не ће
би ти пр ви пут, јер је он је дан
од нај ве ћих ком по зи то ра, и
за то на ста вља мо „Шу бер ти ја -
де” – ис та као је По по вић на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
30. ма ја.

По ред ова два про гра ма, он
је па жњу пу бли ке усме рио и
на про грам „Кла си ка уз пи во”,
у не де љу, у пре по днев ним са -
ти ма, у ба шти „Дај мон да”, те

квар те та Вал те ра Аб та из но си -
ти сим бо лич них 200 ди на ра.

По ред Гра да Пан че ва, „Кла -
сик фест” је фи нан сиј ски по -
др жа ло и Ми ни стар ство кул -

на кон церт квар те та вр сног
му зи ча ра Вал те ра Аб та.

– Реч је о фан та стич ном ги -
та ри сти из Мин хе на, ко ји је
за вр шио и кла сич ну и џез ака -
де ми ју, али је све вре ме у по -
тра зи за но вим прав ци ма и
иде ја ма. Те шко је опи са ти то
што он сви ра, ту има Ба ха
про же тог фла мен ко рит мо ви -
ма, има џе за, world music-a... –
ре као је По по вић.

Бо бан Та на си је вић, му зич -
ки уред ник Кул тур ног цен тра,
ка же да про грам ко му ни ци ра
са ши ро ком пу бли ком, те да
ће су гра ђа ни би ти у мо гућ но -
сти да от пра те три за ни мљи ва
кон цер та пот пу но бес плат но,
док ће ула зни ца за на ступ

ПО ЧИ ЊУ „ДА НИ ПРО ТЕ ВА СЕ”

Сед ми ца ду хов но сти 
и му зи ке

РЕ ПУ БЛИЧ КА СМО ТРА

Ве ли ки број на гра да

Оку пља ње 4. ју на 
ис пред Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Пан че ва

У окви ру ово го ди шњих „Да на
Вај фер та”, чи је су пра те ће ма -
ни фе ста ци је већ по че ле, а вр -
ху нац ће би ти про гра ми ко ји
ће се одр жа ти 10. и 11. ју на,
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Пан -
че ва је при пре ми ла са др жај
ко ји за слу жу је па жњу свих
Пан че ва ца.

У су бо ту, 4. ју на, од 11 са ти,
ис пред но вих про сто ри ја Ту -
ри стич ке ор га ни за ци је Пан че ва,
ко је се на ла зе на ме сту не ка -
да шњег ре сто ра на „Сне жа на”,
по че ће „Вај фер то ва ту ра”,
шет ња чи ји ће уче сни ци оби ћи
осам по зна тих ме ста у на шем
гра ду ко ја су на не ки на чин
по ве за на са слав ним ин ду стри -
јал цем и до бро тво ром Ђор ђем
Вај фер том.

Ка ко су на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној 31. ма ја
на ја ви ли порт па рол Ту ри стич -
ке ор га ни за ци је Пан че ва Мо -
ни ка Ху сар и ди рек тор ТОП-а
Бра ни слав Ров ча нин, у окви ру
ово го ди шње „Вај фер то ве ту ре”
пред ви ђен је оби ла зак Вај фер -

то ве род не ку ће, Ста ре пи ва ре,
„Сла ви не”, Пре о бра жен ског
хра ма, Цр кве Све те Ане, Ма -
ги стра та, по ро дич не гроб ни це
по ро ди це Вај ферт, као и род не
ку ће Ол ге Сме де ре вац.

Оби ла зак тих ме ста пред во -
ди ће ту ри стич ки во дич ко ји
ће на сто ја ти да оби љем ин -
фор ма ци ја и за ни мљи во сти из
жи во та Ђор ђа Вај фер та учи ни
шет њу што за ни мљи ви јом. Ва -
жно је на по ме ну ти и то да ће

„Вај фер то ва ту ра” од ове го ди -
не по ста ти део ре дов ног про -
гра ма Ту ри стич ке ор га ни за -
ци је Пан че ва.

„Вај фер то ва ру та” је уста но -
вље на про шле го ди не, као са -
став ни део ма ни фе ста ци је
„Да ни Вај фер та”, а ове го ди не
је про ши ре на с ци љем да се
јав но сти скре не па жња на још
не ке зна ме ни те лич но сти Пан -
че ва, као што су Урош Пре дић
и Ол га Сме де ре вац, ко ји су жи -

ве ли и ства ра ли у вре ме Ђор ђа
Вај фер та и с њим са ра ђи ва ли.

– Због то га смо од лу чи ли да
ове го ди не увр сти мо у шет њу
и ку ћу Ол ге Сме де ре вац, у ко -
јој се да нас на ла зи Га ле ри ја
са вре ме не умет но сти, згра ду
Ма ги стра та и Пре о бра жен ску
цр кву, због то га што је у њој
ико но стас ко ји је ура дио Урош
Пре дић – ис та као је Бра ни -
слав Ров ча нин.

Он је до дао да Ту ри стич ка
ор га ни за ци ја Пан че ва пла ни -
ра да се по ве же са слич ним
ор га ни за ци ја ма у Бе о гра ду,
Бо ру и Ко стол цу, срп ским
гра до ви ма у ко ји ма је Ђор ђе
Вај ферт та ко ђе жи вео у јед -
ном пе ри о ду свог жи во та.

Пре ма Ров ча ни но вим ре чи -
ма, циљ је да се сви ма ко ји су
за ин те ре со ва ни за жи вот Ђор -
ђа Вај фер та омо гу ћи да по се те
ме ста у це лој Ср би ји с ко ји ма
је он имао до дир них та ча ка.

Мо ни ка Ху сар је под се ти ла
на про шло го ди шњу „Вај фер -
то ву ру ту” и до да ла да су ути -
сци ње них уче сни ка, уче ни ка
Гим на зи је и но ви на ра бе о -
град ских ме ди ја би ли ви ше
не го по зи тив ни.

М. Г.

ЗА ЉУ БИ ТЕ ЉЕ ОБИ ЛА ЗА КА ЗНА МЕ НИ ТИХ МЕ СТА

Шет ња ста за ма Вај фер та

Не про пу сти те!

Пе так, 3. јун, 20 са ти, Ри мо ка то лич ка цр ква Св. Кар ла Бо -

ро меј ског: „Шу бер ти ја да 2”.

Су бо та, 4. јун, 20 са ти, Ри мо ка то лич ка цр ква Св. Кар ла Бо -

ро меј ског: „Мла ди бе о град ски сим фо ни ча ри”, ди ри гент Ра -

дан Јо ва но вић.

Не де ља, 5. јун, 11 са ти, ба шта „Дај мон да”: „Кла си ка уз пи -

во” – ан самбл Бал кан ске ка мер не ака де ми је.

Не де ља, 5. јун, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: квар тет

Вал те ра Аб та – кла си ка/џез /фла мен ко.

Удру же ње же на „Омољ чан -
ке” ће у свом ме сту у су бо ту,
4. ју на, од 15 са ти, при ре ди -
ти ма ни фе ста ци ју под на зи -
вом „Омо љич ки ет но-ба зар”.

По ред до ма ћи на, том при -
ли ком ће се оку пи ти ор га ни -
за ци је из де сет окол них на -
се ље них ме ста – Бре стов ца,
Ива но ва, Стар че ва, До ло ва,
Ба нат ског Но вог Се ла, Гло -
го ња, Ка ча ре ва и Опо ва, а
штан до ве ће има ти и пан че -

вач ка удру же ња „Па нон ке” и
„Пан чев ке”.

Вред не и кре а тив не да ме
ће на омо љич ком пла тоу
при ка за ти сво је ру ко тво ри не
– од хе кле ра ја, пре ко де ку -
па жа, до уку сних до ма ћих
спе ци ја ли те та.

НА РЕД НЕ СРЕ ДЕ

Омо љич ки ет но-ба зар

У пор ти Све то у спен ског хра -
ма у не де љу, 5. ју на, у 19 са -
ти, по че ће тра ди ци о нал на
јед но не дељ на ма ни фе ста ци -
ја „Да ни про те Ва се”. До га -
ђај се од ви ја под по кро ви -
тељ ством Гра да Панчевa и
Српскe православнe црквенe
општ инe Цен тар, а ре а ли зу је
се у са рад њи с фе сти ва лом
БУ ДИ и хо ром ПСЦПД-а.
Ау тор ка про гра ма је мр Ве ра
Ца ри на. У слу ча ју ки ше про -
гра ми ће се одр жа ва ти у
Све то у спен ском хра му.

ПРО ГРАМ ФЕ СТИ ВА ЛА

Не де ља, 5. јун, 19 са ти:
КОН ЦЕРТ ДЕЧ ЈИХ ХО РО -
ВА. На сту па ју: Деч ји хор
Пан че вач ког срп ског цр кве -
ног пе вач ког дру штва, ди ри -
гент Бор ја на Стра жме ште -

ров, и хор де ча ка „Ор ли ћи”
из Зе ле но гра да (Ру си ја), ди -
ри гент Ан дреј Чер ње цов.

Че твр так, 9. јун, 19 са ти: МУ -
ЗИ КА ЈЕ ИГРА Ве ре Ми лан -
ко вић. Уче ству је Деч ји хор
Пан че вач ког срп ског цр кве -
ног пе вач ког дру штва, ди ри -
гент Бор ја на Стра жме ште ров,
уз кла вир ску са рад њу Ане
Ми ла то вић. Сле ди пред ста -
вља ње књи ге Зо ра на Ду шко -
ви ћа „Шта са њам и шта ми се
до га ђа”, а о књи зи ће го во ри -
ти Ви о ле та Бла га, Не ма ња Ро -
тар и Ми ло ван Лу кић.

Не де ља, 12. јун, 9.30: ЛИ -
ТУР ГИ ЈА И ПО МЕН ПРО ТИ
ВА СИ ЖИВ КО ВИ ЋУ. Уче -
ству ју све штен ство и хор
Све то у спен ског хра ма.

Д. М.

Један од прошлогодишњих концерата

ту ре РС, што до не кле го во ри о
ре но меу ко ји та ма ни фе ста ци -
ја има на кул тур ној сце ни Ср -
би је.

Д. Мла де но вић

По ла зни ци пан че вач ког Ре -
ги о нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” осво ји ли
су ве ли ки број на гра да и
при зна ња на 59. ре пу блич -
ком так ми че њу уче ни ка Ср -
би је у ис тра жи вач ким ра до -
ви ма.

Два де сет де вет уче ни ка из
Пан че ва, Ки кин де, Но вог
Са да и Ши да, из 14 основ них

и сред њих шко ла, бра ни ло је
на уч но и стра жи вач ке ра до ве
из ен гле ског је зи ка, ма те ма -
ти ке, ин фор ма ти ке, за шти те
жи вот не сре ди не, хе ми је, ге -
о гра фи је, пси хо ло ги је, срп -
ског је зи ка и књи жев но сти.
Осво је на је два де сет јед на
на гра да – три пр ва, осам
дру гих и де сет тре ћих ме ста.

З. Ст.

При ли ком обе ле жа ва ња Да -
на сло вен ске пи сме но сти,
24. ма ја, у Град ској би бли о -
те ци је про мо ви сан 28. број
ча со пи са „Чи та ли ште” и
отво ре на је из ло жба сли ка
на ше су гра ђан ке Сла ђа не
Ди нић Ђор ђе вић. Уред ник
„Чи та ли шта” Го ран Тра и -
ло вић по себ но је скре нуо
па жњу на тек сто ве о ком па -
ра тив ном и ин тер на ци о -
нал ном у би бли о те кар ству,
по том на при чу о Бли ском
ис то ку као ко лев ци би бли о -
те кар ства, те на текст о си -
сте му јав них би бли о те ка у
Хју сто ну.

По ред из у зет ног ква ли -
те та, по след њи број обе ле -
жи ће и ру жна чи ње ни ца да
су у ње го вом фи нан си ра њу
из о ста ла сред ства из По -
кра ји не и Ре пу бли ке (остао
је са мо но вац од Гра да и
прет плат ни ка). Ка ко је об -
ја снио Тра и ло вић, лист је
из бро ја у број све ква ли -
тет ни ји и има ста тус ча со -
пи са од на ци о нал ног зна -
ча ја, а фи нан сиј ска по моћ
је из о ста ла због ад ми ни -
стра тив них зач ко љи ца и
нео бич них кри те ри ју ма
кон кур са за фи нан си ра ње
пе ри о ди ке. Д. М.

НО ВИ БРОЈ ЧА СО ПИ СА О БИ БЛИ О ТЕ КАР СТВУ

Не фер од нос пре ма
„Чи та ли шту”

Пан че вач ки Цр ве ни крст је и
ове го ди не на ста вио ле пу тра -
ди ци ју до де љи ва ња па ке ти ћа
ро ди те љи ма бе ба ро ђе них од
8. до 15. ма ја, ка да се обе ле -
жа ва не де ља те ор га ни за ци је.

За хва љу ју ћи то ме, на скром -
ној све ча но сти одр жа ној 1. ју -
на у про сто ри ја ма Цр ве ног кр -
ста па ке ти ће са бе би-опре мом
су до би ле ма ме и та те 36 бу ду -

ћих ста нов ни ка на шег гра да,
ко ли ко их је за се дам да на у
ма ју ове го ди не угле да ло свет у
пан че вач ком по ро ди ли шту.

Ва жно је ре ћи и то да су се
за па ке ти ће за јед нич ки по -
бри ну ле ор га ни за ци је Цр ве -
ног кр ста Пан че ва и Вој во ди -
не, а охра бру је то што их је ове
го ди не по де ље но ви ше не го
пре два на ест ме се ци.

Циљ ове ак ци је Цр ве ног кр -
ста је по др шка свим мла ди ма
ко ји за же ле да има ју по том -
ство у овим те шким вре ме ни -
ма, као и сти му ланс ве ћем на -
та ли те ту у Ср би ји.

Да за то и те ка ко има раз ло -
га, све до че дра ма тич на упо зо -
ре ња де мо гра фа да је број но во -
ро ђе не де це већ го ди на ма дра -
стич но ни зак, а да је, на су прот

то ме, ви ше стру ко ве ћи број
умр лих. Због то га и ни је чуд но
то што Ср би ја ва жи за јед ну од
нај ста ри јих европ ских на ци ја. 

Пре ма ре чи ма др Ми ла на
Ко вја ни ћа, пред сед ни ка пан -
че вач ког Цр ве ног кр ста, ова
ак ци ја те ор га ни за ци је му је
нај дра жа, јер се њо ме по ма же
нај мла ђи ма и њи хо вим ро ди -
те љи ма. М. Г.

И ОВЕ ГО ДИ НЕ СПРО ВЕ ДЕ НА ЛЕ ПА АК ЦИ ЈА ЦР ВЕ НОГ КР СТА

По др шка на та ли те ту и но во пе че ним ро ди те љи ма
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Не ко ли ко чла но ва би рач ких
од бо ра ко ји су де жу ра ли на
гла сач ким ме сти ма на ло -
кал ним, по кра јин ским и
пар ла мен тар ним из бо ри ма,
одр жа ним 24. апри ла, за себ -
но се обра ти ло ре дак ци ји
„Пан чев ца” са же љом да са -
зна ју ка да ће им би ти ис пла -
ће не днев ни це.

На и ме, на шим су гра ђа -
ни ма ко ји су же ле ли да
оста ну ано ним ни, ре че но
је да ће им но вац би ти
упла ћен на те ку ћи ра чун

ка да Ре пу блич ка и По кра -
јин ска из бор на ко ми си ја
про сле де сред ства град -
ским упра ва ма. Они су се
обра ти ли и пред став ни ци -
ма стра на ка, ко ји су им
ре кли да не рас по ла жу
ни ка квим кон крет ним ин -
фор ма ци ја ма у ве зи с на -
кна да ма.

С об зи ром на
то да је од из -
бо ра про шло
ви ше од ме сец
да на, овим по -
во дом смо
кон так ти ра ли
с Ми ло ра дом
Ми ли ће ви ћем,
н а  ч е л  н и  к о м
Град ске упра ве
Пан че во. Он је
за наш лист из -
ја вио да је Ре -
пу бли ка ло -
кал ној са мо у -
пра ви про сле -
ди ла сред ства
кра јем про шле
не де ље и да је
ис пла та нов ча -

них на кна да од мах по че ла.
Пре ма ње го вим ре чи ма,

днев ни це се ис пла ћу ју сук -
це сив но и до са да је тре ћи ни
чла но ва би рач ких од бо ра но -
вац ле гао на те ку ћи ра чун.

Он је овим пу тем апе ло -
вао на све ко ји још увек ни -
су до ста ви ли број те ку ћег
ра чу на да то ура де у Се кре -
та ри ја ту за фи нан си је у
Град ској упра ви.

Град ски од бор По кре та „До -
ста је би ло” под се тио је да је
пре не ко ли ко ме се ци скре -
нуо па жњу јав но сти и из ра -
зио сум њу да ће АТП за де си -
ти суд би на Апо те ке.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 1. ју -
на, Ва ња Фран цуз, члан ГО
По кре та, из ја вио је:

– Не тран спа рен тан и не -
са ве стан рад, и про ме на чак
тро ји це ди рек то ра до ве ли су
до то га да АТП ни је ра дио у
скла ду с пла ни ра ним ак тив -
но сти ма, као и да ни је у ста -
њу да фи нан си ра те ку ће по -
сло ва ње.

Он је ка зао и да је тим по -
во дом за ме ник гра до на чел -
ни ка Пре драг Жив ко вић ре -
као да ће ре ба лан сом бу џе та
Град фи нан сиј ски по мо ћи
том пред у зе ћу, али да ни је
пре ци зи рао на ко ји на чин и
у ко јој ме ри.

Фран цуз је ис та као и да су
АТП на кон јед но го ди шње
кон со ли да ци је и на бав ке но -
вих ау то бу са, од ко јих се
оче ки ва ло да ће сма њи ти
тро шко ве по сло ва ња, за де -
си ли но ви про бле ми и да је
јав на тај на да се ра чу ни за
го ри во го ми ла ју.

– Од кључ не ва жно сти је
спро во ђе ње тран спа рент ног
ра да. Сто га зах те ва мо од

ру ко вод ства АТП-а да об ја -
вљу је де таљ но из вр ше ње бу -
џе та с пу ном ана ли ти ком,
број за по сле них, би о гра фи -
је свих ру ко во ди ла ца, из вр -
шних ме на џе ра, ди рек то ра,
на чел ни ка, чла но ва управ -
них и над зор них од бо ра.
Та ко ђе, јав но би тре ба ло са -
оп шти ти по пис имо ви не и
про це ну ње не вред но сти по
свим став ка ма, по пис ду го -
ва ња и по тра жи ва ња, по пис
свих суд ских пред ме та ко ји
су у то ку са ак тив ном и па -
сив ном ле ги ти ма ци јом
пред свим су до ви ма, као и
сва ки управ ни акт – ис та као
је Фран цуз.

Он је на гла сио да се По -
крет за ла же и за јав но об ја -
вљи ва ње свих уго во ра ко је
пот пи су је АТП, за си сте ма -
ти за ци ју рад них ме ста и
квар тал но ме ре ње по сло ва -
ња, до дав ши да све јав не на -
бав ке тре ба да се об ја вљу ју
на сај ту тог пред у зе ћа, укљу -
чу ју ћи и раз ло ге и усло ве
ко ји мо ра ју да бу ду обра зло -
же ни.

По крет „До ста је би ло”
сма тра да тре нут но ру ко вод -
ство АТП-а не ма кон кре тан
план и не мо же да одр жи
пред у зе ће рен та бил ним, а
да је пот пу на тран спа рент -
ност кључ за уво ђе ње ре да.
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ПО ЧЕ ЛА ИС ПЛА ТА ДНЕВ НИ ЦА 

ЧЛА НО ВИ МА БИ РАЧ КИХ ОД БО РА

Че ка ло се ду же 
од ме сец да на

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Не са ве стан рад 
ру ко вод ства АТП-а

Срп ски по крет Две ри са оп -
штио је да је по чет ком ма ја ове
го ди не свим основ ним шко ла -
ма сти гао до пис Ми ни стар ства
про све те у ко јем се на во ди да
ће бес плат не уџ бе ни ке мо ћи да
до би ју ис кљу чи во уче ни ци чи -
ји су ро ди те љи ко ри сни ци нов -
ча не со ци јал не по мо ћи, а да
де ца из дру гих по ро ди ца не ће
има ти то пра во.

На кон фе рен ци ји за но ви на -
ре одр жа ној у пе так, 27. ма ја,
Ви о ле та Бла га, члан Срп ског
по кре та Две ри, из ја ви ла је:

– На и ме, до ско ра су по ро -
ди це с ви ше де це мо гле да до -
би ја ју бес плат не уџ бе ни ке, а
то ви ше ни је мо гу ће. Це не ћи
да је по ро дич на де кла ра ци ја
те мељ со ци јал не по ли ти ке
Две ри, на шем град ском од бо -
ру обра ти ли су се ро ди те љи
ко ји има ју ви ше по то ма ка, ка -
ко би смо ука за ли на не пра -
вед ност та кве од лу ке.

ГО По кре та на гла сио је да
Град Кру ше вац де ци обез бе ђу -
је бес плат не књи ге уко ли ко их
је тро је из јед не по ро ди це, а да
би ло кал на са мо у пра ва Пан -
че ва, с об зи ром на то да има
је дан од нај ве ћих бу џе та у др -
жа ви, мо ра ла да про на ђе на -
чин да се ђа ци ма из ви шеч ла -
них по ро ди ца по кло не уџ бе -
ни ци.

– Упу ћу је мо по зив Град -
ском ве ћу да по ка же истин ску
со ли дар ност и љу бав пре ма
по том ству, а сма тра мо и да у
шко ла ма тре ба да се ску пља ју
по лов ни уџ бе ни ци ка ко би се
по кла ња ли сле де ћим ге не ра -
ци ја ма – ка за ла је Ви о ле та
Бла га.

Она је на гла си ла да у Ср би -
ји го ди шње умре 30.000 ста -
нов ни ка ви ше не го што се ро -
ди и да се са мо де кла ра тив но
по ка зу је бри га због фе но ме на
бе ле ку ге, а да се не чи ни ни -
шта ка ко би се олак шао со ци -
јал ни по ло жај по ро ди ца ма с
ви ше де це.

– Ис по ста ви ло се и да је
при ча о из гла са ва њу за ко на

ко јим би се по мо гло мај ка ма с
тро је де це пу тем на кна де са мо
је дан по пу ли стич ки чин, без
на ме ре да бу де ре а ли зо ван –
ис та кла је Ви о ле та Бла га.

Ре кла је и да пре ма по да ци -
ма Ре пу блич ког за во да за ста -
ти сти ку у Ср би ји по сто ји
100.000 по ро ди ца с тро је де це,
16.000 са по че тво ро и са мо
5.264 са по пе то ро де це.

Две ри ис ти чу ка ко је сва ка од
тих по ро ди ца све сна оба ве за с ко -
ји ма се су о ча ва због од лу ке да има
ви ше по то ма ка, ме ђу тим на во де и
ка ко би од го вор на дру штва, а по -
го то во она с ни ским на та ли те том,
мо ра ла да им по мог ну.

– Не до вољ но раз у ме ва ње
око ли не је још је дан про блем

с ко јим се су о ча ва ју ви шеч -
ла не по ро ди це. Су сре ћу се са
отво ре ним не по што ва њем и
пре ба ци ва њем. Оне не же ле
са жа ље ње, већ по моћ др жа ве.
Мно ги ма су пу на уста при ча
о ра зним угро же ним ка те го -
ри ја ма ста нов ни штва, а ова -
кве по ро ди це оста ју на мар -
ги ни ин те ре со ва ња ра зних
ин сти ту ци ја, ме ди ја, као и бо -
ра ца за људ ска пра ва – ре кла
је Ви о ле та Бла га.

Ни ко ла Вра чар, отац пе то -
ро де це, овом при ли ком је ка -
зао да је ње гов син Ве се лин
Вра чар, уче ник сед мог раз ре -
да Основ не шко ле „Бран ко
Ра ди че вић”, осво јио пр во ме -
сто на Ре пу блич ком так ми че -
њу из исто ри је, одр жа ном 22.
ма ја у Ива њи ци.

– Сма трам да ни је у ре ду
што са мо ко ри сни ци нов ча не
со ци јал не по мо ћи има ју пра -
во на ове по год но сти. Тре нут -
но је тро је од пе то ро мо је де це
у основ ној шко ли и за нас су
то ве ли ки тро шко ви – под ву -
као је Вра чар.

Ро берт Кри во ку ћа, отац ше -
сто ро де це, ис та као је ка ко му
сме та ли це мер је др жа ве, јер се
с јед не стра не пред ста вља про -
блем бе ле ку ге, а с дру ге се ни -
шта не пред у зи ма по том пи -
та њу.

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

По мо ћи по ро ди ца ма с ви ше де це

РАЗГОВОРИ С НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА

НАЈВАЖНИЈЕ РАДИТИ У ИНТЕРЕСУ 
ПАНЧЕВАЦА

Неопходно привући
инвестиције

Смањити судске
таксе

У Народној скупштини Репу-
блике Србије засигурно су ме-
ста обезбедили Жељко Сушец
и Душан Борковић из Српске
напредне странке, Мариника
Тепић из Лиге социјалдемо-
крата Војводине и Петар Јојић
из редова Српске радикалне
странке.

Тим поводом смо разговара-
ли са Сушецом и Јојићем о
њиховом посланичком дела-
њу, као и о плановима и про-
грамима који се тичу Панчева.

Жељко Сушец је изјавио за
„Панчевац” да ће у свом тре-
ћем мандату поново радити у
интересу свих грађана Србије
и саме државе.

– Залагаћемо се и доносиће-
мо системске законе који при-
ближавају Србију Европској
унији и који ће пре свега бити
у интересу грађана – казао је
Сушец.

Он је овом приликом иста-
као да је најбитније да „Петро-

де, с циљем привредног под-
стицаја.

– Од 2000. до 2012. године
све власти пре СНС-а су само
затварале радна места и људи
су остајали на улици. Трудићу
се да помогнем градоначелни-
ку и да поред домаћих инве-
ститора привучем и стране,
који су преко потребни нашем
граду – подвукао је Сушец.

Петар Јојић је казао да му је
ово шести мандат, а да је у
свим претходним његово зала-
гање за Панчево било непре-
кидно. Као највећи проблем
истакао је стање Интерног
одељења болнице и Апотеке.
Рекао је да ће истражити како
је дошло до мањка од скоро
две милијарде динара у Апоте-
ци и којим странкама припа-
дају директори који су долазили
из других градова. Сматра и да
је неопходно да се у области
здравства смањи администра-
ција.

– Поред тога, тражићу пре-
ко Скупштине кроз посла-
ничка питања да се испита
када је нова депонија почела
да се гради, колико је кошта-
ла и колико је пара узео сва-
ки извођач. Према мојим са-
знањима, утрошено је око 20
милиона евра, депонија је
три пута отварана и неопход-
но је да знамо где су украде-
ни материјал, машине, фоли-
ја и око 20.000 кубика шљун-
ка – изјавио је Јојић.

Он је нагласио да ће се анга-
жовати да се државно пољо-
привредно земљиште јавно да-
је у закуп и да републичка и
општинска пољопривредна
инспекција врше надзор и кон-
тролу, како би се знало ко га
узима у најам, а ко га користи.

Додао је како је жалосно
што је у последње време насту-
пила инфлација фалсифико-
ваних диплома и истакао како
се томе мора стати на пут.

Као значајно спорно питање
Јојић је издвојио високе суд-
ске таксе, које грађани често
не могу да плате, и обећао да
ће се бавити и решавањем тог
проблема.

хемија” не оде у стечај, пре
свега због наших суграђана ко-
ји су запослени у њој. Додао је
како је у претходном сазиву
био део скупштинске већине
која је изгласала предлог Владе
и Министарства привреде да
„Петрохемија” уђе у групу од
17 заштићених предузећа која
су на „финансијском бајпасу”
буџета Републике Србије.

– Важно је и економски и
привредно развијати Панчево.
Очекујем да ће и представни-
ци опозиционих странака који
живе на територији нашег гра-
да бити конструктивни у На-
родној скупштини, јер је она
највиши стуб законодавног те-
ла. Тамо мора да се ради, а не
да се гледају боје политичких
странака. Најбитније је делати
у интересу свог народа – рекао
је Сушец.

Рекао је да ће се, иако Пан-
чево више нема еколошких
проблема као раније, залагати
за привлачење разних проје-
ката које финансирају мини-
старства грађевине и привре-
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Због све уче ста ли јих са о бра ћај них
не сре ћа, ко је се не рет ко за вр ша ва ју
тра гич но, пи та ли смо су гра ђа не шта
ми сле о без бед но сти на пу те ви ма,
шта нај че шће узро ку је не зго де и на
ко ји на чин би њи хов број мо гао да се
сма њи.

БИ ЉА НА МА ГЛЕ НОВ, фи зи о те ра пе ут:
– Са о бра ћај не не сре ће се, по мом

ми шље њу, нај че шће до га ђа ју због
ства ри ко је од вла че па жњу во за чи ма,
као што су, на при мер, мо бил ни те -
ле фо ни. Та ко ђе, мла ди во за чи су че -
сто нео пре зни, а сма трам да би све
то мо гло да се ре гу ли ше че шћим по -
ли циј ским кон тро ла ма и још ви шим
нов ча ним ка зна ма.

РУ ЖИ ЦА ЕР ДЕ ЉА НАЦ, не за по сле на:
– Нео д го вор ни во за чи су нај че шћи

узрок мно го број них са о бра ћај них
не сре ћа. Не рет ко се де ша ва да се
пре ко ра чи бр зи на, а сва ка ко ве ли ку
уло гу у све му то ме има кон зу ми ра ње
ал ко хо ла, по го то во кад је пе ри од
сла ва и пра зни ка. Сма трам да и ло -

ши пу те ви ути чу на не сре ће, а че шћа
кон тро ла са о бра ћај не по ли ци је би
мо жда до при не ла сма ње њу не зго да.

СИ НИ ША ЦВЕТ КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Ло ши до га ђа ји на пу те ви ма су

нај че шће про у зро ко ва ни не па жњом
во за ча. Во за чи по чет ни ци тре ба да
бу ду мно го опре зни ји. Во жњу би
сва ка ко тре ба ло при ла го ди ти и вре -
мен ским усло ви ма. Ми слим да је
све у гла ва ма во за ча и да би ја ча
кон цен тра ци ја и мно го ве ћа па жљи -
вост то ком пу та до при не ле сма ње њу
не сре ћа.

ЉУ БИН КА МА ТА РУ ГА, пен зи о нер ка:
– Мно го фак то ра до при но си ве ли -

ком бро ју са о бра ћај них не сре ћа. Пре
све га, сма трам да су во за чи до ста
нео пре зни и не па жљи ви, мно ги кон -
зу ми ра ју ал ко хол па пу ту ју, а ни пу -
те ви нам ни су у нај бо љем ста њу. Ми -
слим да по ли ци ја тре ба че шће да
оба вља кон тро ле, па би се мо жда на
тај на чин сма њио број тих не га тив -
них до га ђа ја.

СТЕ ВАН НИК, за по слен:
– Ја сам во зач већ три де сет го ди на

и сма трам да је глав ни узрок са о бра -
ћај них не сре ћа то што су так се за ре -
ги стра ци ју во зи ла све ви ше, а ни је -
дан ефе кат се не ви ди. Пу те ви су у
ве о ма ло шем ста њу већ де сет го ди на.
Ту ве ли ку ко ли чи ну нов ца тре ба уло -
жи ти у ин фра струк ту ру и оба ве зно
мо ра да се кон тро ли ше ку да иде те
па ре.

ЧЕ ДО МИР ОПАР НИ ЦА, 
про фе сор ен гле ског је зи ка:

– Ин фра струк ту ра је ве о ма ло -
ша, а са о бра ћај ни це ни ка ко ни су
обе ле же не. Љу ди во зе као да су
пи ја ни и све то до при но си ве ли -
ком бро ју са о бра ћај них не сре ћа.
Ја че сто во зим и кон стант но је гу -
жва у са о бра ћа ју. У су шти ни, све је
у ло шем ста њу и сма трам да не ко
тре ба да се по за ба ви са о бра ћај ни -
ца ма, а и кон тро ла ис прав но сти
во зи ла би мо жда до при не ла сма -
ње њу не сре ћа.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Љ. МАТАРУГАС. ЦВЕТКОВИЋ С. НИК Ч. ОПАРНИЦА

НАША АНКЕТА

КО ЈИ СУ УЗРО ЦИ ЧЕ СТИХ СА О БРА ЋАЈ НИХ НЕ СРЕ ЋА?

Не па жња во за ча нај ве ћи про блем

Р. ЕРДЕЉАНАЦБ. МАГЛЕНОВ

АТП по но во на град ској
бла гај ни

Бу џет ску по моћ оче ку ју
још не ки ко му нал ци

Град ско ве ће усво ји ло је у по не де љак,
30. ма ја, из ве шта је о по сло ва њу јав них
и јав них ко му нал них пред у зе ћа у гра -
ду и се ли ма за пр ви квар тал 2016. го -
ди не. Из не ких од њих ја сно је да ће
ско ри ре ба ланс бу џе та би ти не ми но -
ван, јер већ на по чет ку го ди не не до ста -
ју сред ства за оба вља ње основ них
функ ци ја у по је ди ним фир ма ма. То је
по твр дио и Пре драг Жив ко вић, за ме -
ник гра до на чел ни ка за ду жен за област
фи нан си ја у из вр шној вла сти.

Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње
Пан че ва ни је ре а ли зо ва ла све пла ни -
ра не ак тив но сти, али је раз лог то ме

ко му нал но пред у зе ће тек на кон што у
ју лу до би је ра чун од „Ср би ја га са”, мо -
ћи да са оп шти хо ће ли се по јеф ти ње ње
енер ген та од ра зи ти на ви си ну ра чу на.

ЈКП „Зе ле ни ло” има ло је то ком пр -
вог квар та ла „ма ња од сту па ња” од
пла ни ра них при хо да, ко ја су „са мо”
36 про це на та, али нај ве ћи део то га
ни је не на док на див. На и ме, ра ди се о
то ме да ло кал на са мо у пра ва ни је
упла ти ла 40 ми ли о на ди на ра тој фир -
ми за по ди за ње ве тро за штит них по ја -
се ва, па „Зе ле ни ло” оче ку је да ће тај
но вац до би ти из бу џе та у на ред ном
пе ри о ду. Пре о ста лих де се так ми ли о -
на ди на ра „ми ну са” од но си се на ма -
њу на пла ту оства ре ну на бу вља ку и
Зе ле ној пи ја ци, што је опет чи ње ни ца
ко ја се по на вља из го ди не у го ди ну.

Про те кла из бор на кам па ња има ла
је очи глед но од ре ђе не по сле ди це на
по сло ва ње овог град ског пред у зе ћа
по чет ком 2016, јер је оно та да има ло

мар та, ка да је из бор на кам па ња би ла у
пу ном је ку. Ди рек тор АТП-а је на гла -
сио ка ко је за хва љу ју ћи су зби ја њу „ди -
вљих” пре во зни ка при ход ско чио, али
је за тра жио да се та кве ак ци је спро во -
де на свим ли ни ја ма, а не са мо пре ма
Бе о гра ду. Он ни је мо гао да ка же ко ли -
ко ће до дат не по мо ћи град ски пре во -
зник тра жи ти из пан че вач ке ка се.

За ме ник гра до на чел ни ка је на кон
све га ипак оце нио да је из вр шна
власт „ге не рал но за до вољ на по сло ва -
њем град ских пред у зе ћа”. Он је на ја -
вио да ће ре ба ланс бу џе та, ко ји се
оче ку је кра јем ју на, би ти при ли ка да
се не ким фир ма ма по мог не. Жив ко -
вић је пре ци зи рао ка ко из ме не јав них
при хо да тра же по је ди ни ко му нал ци,
уста но ве и ме сне за јед ни це, те да ће
за де се так да на би ти за вр ше на ана -
ли за ста ња по је ди них ко ри сни ка бу -
џе та. Ре као је ка ко је са да си гур но са мо
то да ће АТП до би ти до дат на сред - До ре ше ња те же не го што

се прет по ста вља ло 

Апо те ка Пан че во и да ље не ис пу ња -
ва сво ју основ ну функ ци ју, а раз лог
је то што јој је ра чун још увек бло -
ки ран. Упр кос свим на чел ним до го -
во ри ма о то ме ка ко ће по ве ри о ци
де бло ки ра ти ра чун ове уста но ве ка -
ко би она по че ла да нор ма ли зу је
по сло ва ње, ни шта се ни је до го ди ло.
Ка ко са зна је мо, про блем је у то ме
што опе ра ци о на ли за ци ја прет ход -
них до го во ра о ко ра ци ма ко ји ће
би ти пред у зе ти ра ди на ми ре ња ду -
го ва до ба вља чи ма и ус по ста вља ња
нор мал ног ре жи ма ра да не иде ка -
ко је пла ни ра но.

По ве ри о ци су за тра жи ли да се њи -
хо ва по тра жи ва ња де таљ но раз ло же
на глав ни цу, ка ма те и так се, а про -
блем је упра во ова по след ња став ка,
јер се ду го ва ња за ра зно ра зне так се
ме ња ју днев но, што оте жа ва пра вље -
ње ра чу ни це. Ве ле дро ге ри је на ова -
квом сво ђе њу ра чу на ве ро ват но ин -
си сти ра ју због то га што је до го во ре -
но да се од рек ну ка ма та ка ко би на -
пла ти ле глав ни цу сво јих ду го ва од
Гра да, ко ји тре ба да у на ред них не -
ко ли ко го ди на ис пла ти тај но вац.
Ко ли ко ће тра ја ти тај ра чу но вод -
стве ни по сао као пред у слов де бло ка -
де ра чу на, у овом тре нут ку ни ко не
мо же са си гур но шћу да ка же.

До та да др жав ни апо те ка ри не ће
има ти шта да ра де, па та ко ни да за -

ра де сво је пла те. Због то га је до сад
јед на тре ћи на фар ма це у та на пу сти -
ла Апо те ку, па их је од че тр де сет
дво је оста ло два де сет де ве то ро, што
ау то мат ски зна чи да, ка да се јед ног
да на ста ње у њој бу де нор ма ли зо ва -
ло, не ће би ти ка дров ских усло ва да
сви ло ка ли про ра де. 

Ло кал на са мо у пра ва је пре не ко -
ли ко да на из бу џе та да ла још јед ну
тран шу фи нан сиј ске по мо ћи, од ко је
су ис пла ће не ја ну ар ске за ра де, а рад -
ни ци стре пе да ће то би ти по след ње
на шта од Гра да мо гу ра чу на ти.

Про бле ми Апо те ке Пан че во би ли
су глав на те ма са стан ка Фар ма це -
ут ске ко мо ре Ср би је одр жа ног у
сре ду, 1. ју на, у Бе о гра ду. Оп ште је
по зна то да су ма ње-ви ше све др -
жав не фар ма це ут ске уста но ве у зе -
мљи у ло шем по ло жа ју и да су узро -
ци исти. Слу чај Пан че ва раз ли ку је
се по то ме што је ов да шња Апо те ка
због уме шно сти бив ше ди рек тор ке
Бран ке Ми ло је вић до спе ла у фи -
нан сиј ски ам бис пре оста лих. 

До го во ре но је да ће Ко мо ра од
др жа ве тра жи ти да се ис пра ве не ка
ло ша за кон ска ре ше ња ко ја су до -
при не ла ова квом ста њу у тој де лат -
но сти. Ве ро ват но не тре ба оче ки ва -
ти да но ва Вла да Ср би је ре а гу је на
ове пред ло ге у ско ри је вре ме, јер је
већ уста љен ма нир да се сва ка но ва
из вр шна власт, чак и кад је фор ми -
ра ју исте стран ке, по на ша као да
све по чи ње од ну ле. Д. В. 

НИ ШТА НО ВО У АПО ТЕ ЦИ ПАН ЧЕ ВО

Ра чун бло ки ран, 
пла те из бу џе та

ЗА СЕ ДА ЛА ИЗ ВР ШНА ВЛАСТ

НА ЈА ВА РЕ БА ЛАН СА

чи ње ни ца да пр во тро ме сеч је слу жи
за уго ва ра ње по сло ва чи ја ре а ли за -
ци ја тре ба да поч не у дру гом и тре -
ћем тро ме сеч ју. Из слич них раз ло га
не што ма ње оства ре ње пла на по сло -
ва ња има мо и у Град ској стам бе ној
аген ци ји. То пред у зе ће, на и ме, ни је
ис ко ри сти ло сва пла ни ра на сред ства
јер че ка до би ја ње гра ђе вин ске до зво ле
за јед ну стам бе ну згра ду, али оче ку је
да ће тај про је кат би ти ре а ли зо ван то -
ком го ди не.

ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја” за -
вр шио је по чет ком го ди не део фе -
кал не ка на ли за ци ја на Ку де љар ском
на си пу, а у то ку су пла ни ра не ак тив -
но сти на из ра ди во до во да до се вер -
них пан че вач ких се ла. Нај ве ћи про -
бле ми због ко јих то пред у зе ће из го -
ди не у го ди ну бе ле жи гу бит ке је су ве -
ли ка амор ти за ци ја због огром них
обје ка та ко ји ма упра вља и не на пла -
ће на по тра жи ва ња од ко ри сни ка ста -
ри ја од 60 да на. „Во до вод” је по ве ћао
на пла ту за ис по ру че ну во ду и од во ђе -
ње от пад них во да, али су се ду го ви из
ра ни јих го ди на очи глед но на го ми ла ли.
Упр кос све му, то пред у зе ће има те ку ћу
ли квид ност и ње го во по сло ва ње ни је
угро же но. Про блем је и то што је по -
тро шња во де до дат но опа ла, али ће с
при кљу че њем се вер них се ла она по -
ра сти.

Сан дра Бо жић, ди рек тор ка „Гре ја -
ња”, из ја ви ла је да је то пред у зе ће то -
ком пр вог тро ме сеч ја по сло ва ло „без
зна чај них од сту па ња од пла на”, те да је
гу би так знат но ма њи од пла ни ра ног.
Она ни је мо гла да ка же да ли ће на ја ва
„Ср би ја га са” да ће гас по јеф ти ни ти за
че ти ри про цен та зна чи ти и ни же ра чу -
не за гре ја ње. На гла си ла је ка ко ће то

ве ли ке из дат ке за на бав ку пар ков -
ског мо би ли ја ра, од но сно за ме ни ло
је ве ћи број уни ште них спра ва на
деч јим игра ли шти ма.

ЈКП „Хи ги је на” та ко ђе је по сло ва -
ла с гу бит ком, али је он ма њи од два
ми ли о на ди на ра, јер је из о стао оче -
ки ва ни про ход од при ку пља ња и од -
во же ња сме ћа из Омо љи це и До ло ва.
Ни је на ве де но шта је раз лог то ме. И
гу би так „Мла до сти” из но си око два
ми ли о на ди на ра, за то што та фир ма
и да ље има про бле ма да не ким клу -
бо ви ма на пла ти ко ри шће ње спорт -
ских обје ка та. Раз лог је опет то што
ти ко лек ти ви ни су до би ли бу џет ску
по моћ из ко је пла ћа ју ове услу ге.

Овој гру пи ко му нал них фир ми при -
дру жио се по но во и АТП. Не бој ша Га -
јић, ди рек тор пред у зе ћа, ре као је ка ко
су раз ло зи за то знат но ма ња по моћ из
бу џе та од оче ки ва не још при ли ком
пра вље ња бу џе та, те ка шње ње ис по ру -
ке кон тин ген та но вих ау то бу са и оче -
ки ва не ак ци је су зби ја ња не ле гал ног
пре во за. Да но вац до би јен из град ске
ка се за тро шко ве пре во за по вла шће -
них ка те го ри ја гра ђа на не ће би ти до -
во љан, зна ло се од мах, али у АТП-у о
то ме та да ни ко ни је же лео да го во ри.

Га јић је са да ре као да ће нов ца би -
ти за функ ци о ни са ње фир ме до кра ја
ју на, што је от при ли ке пе ри од ка да се
оче ку је усва ја ње ре ба лан са бу џе та. Он
је на вео ка ко су но ви ау то бу су до не ли
ни же из дат ке за одр жа ва ње и го ри во,
ме ђу тим то се ни је од ра зи ло на пр во
тро ме сеч је, за то што их је „Икар бус”
ис по ру чио тек кра јем фе бру а ра.

Са ин спек циј ском кон тро лом не ле -
гал ног пре во за ства ри сто је још го ре,
јер је она по че ла тек по след њих да на

ства, али се још не зна у ком оби му и
да ли ће то би ти је ди на ме ра по мо ћи
тој фир ми.

Жив ко вић је та ко ђе ре као ка ко ће
ре ба ланс углав ном под ра зу ме ва ти
пре на ме ну по сто је ћег нов ца, ма да је
мо гу ће да ће би ти и од ре ђе ног по ве -
ћа ња јав них при хо да.

Д. Ву ка ши но вић



Про мен љи во вре ме то ком
апри ла и ма ја по го до ва ло је
раз во ју ли сних ва ши на ра -
тар ским, по вр тар ским и во -
ћар ским биљ ним кул ту ра ма.
Реч је о сит ним ин сек ти ма
овал ног об ли ка те ла, ко ји
мо гу би ти жу ти, сме ђи, ру -
жи ча сти или цр ни. Биљ не
ва ши на но се ди рект не ште те
биљ ка ма та ко што иси са ва ју
со ко ве из њи хо вог ли шћа,
услед че га на ста ју де фор ма -
ци је на ли сто ви ма. Ин ди -
рект не ште те се огле да ју у
то ме што се ови ин сек ти ја -
вља ју као век то ри ви ру сних
обо ље ња ко ја мо гу иза зва ти
ве ли ка оште ће ња за са да.

Биљ не ва ши се ја вља ју то -
ком чи та вог пе ри о да ве ге та -
ци је, па сто га мо гу има ти ве -
ли ки број ге не ра ци ја, на ро -
чи то у воћ ња ци ма и по врт -
ња ци ма. Због стал не при сут -
но сти ко ја зах те ва че сто су -
зби ја ње, ла ко раз ви ја ју от -
пор ност на ин сек ти ци де, та -
ко да се пре по ру чу је ко ри -
шће ње за штит них сред ста ва

раз ли чи тог ме ха ни зма де ло -
ва ња (пи ре тро и ди, нео ни ко -
ти но и ди).

Што се ти че стр них жи та,
про из во ђа чи ко ји су то ком
оба вља ња фун ги цид ног трет -
ма на про тив про у зро ко ва ча
фу за ри о зе кла са пше ни це у
тај рас твор до да ли и ин сек -
ти цид, за шти ти ли су усе ве од
биљ них ва ши.

У по вр тар ској и ра тар ској
про из вод њи нео п ход ни су
стал ни пре гле ди би ља ка ка -
ко би ин сек ти цид био при -
ме њен на по чет ку по ја ве пр -
вих ко ло ни ја ове ште то чи не.
Ње но ка сни је су зби ја ње мо -
же би ти оте жа но, по себ но у
слу ча је ви ма ка да до ла зи до
ко вр џа ња ли шћа, па ште то -
чи не у ње му по ста ну за шти -
ће не од де ло ва ња кон такт -
них ин сек ти ци да.

Ва жно је још на гла си ти да
су зби ја ње ва ши хе миј ским
сред стви ма у по вр тар ској и
во ћар ској про из вод њи тре ба
ускла ди ти с бер бом пло до ва
и во ди ти ра чу на о ка рен ци.

ЕКОНОМИЈА
Петак, 3. јун 2016.
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су они вла сни штво Ми ни стар -
ства по љо при вре де. На осно ву
то га па о ри су ушли у от при ли -
ке 180 хек та ра, по се ја ли, ис -
пр ска ли, ишпар та ли те ора ни -
це и при ја ви ли се на вре ме за
ван суд ско по рав на ње.

Он да је на стао про блем, јер
је „Клас” уло жио при го вор Ми -
ни стар ству гра ђе ви нар ства, са -
о бра ћа ја и ин фра струк ту ре, у
чи јој је над ле жно сти Ре пу блич -
ки ге о дет ски за вод, од но сно ка -
та стар. То је до дат но за мр си ло
ствар и до ве ло до не до у ми ца у
ло кал ној са мо у пра ви. Очи глед -
но је да овај спор тре ба у су -
шти ни да ре ше два ми ни стар -
ства, али то мо же по тра ја ти, а
ра та ри же ле да зна ју шта ће би -
ти с њи хо вом ле ти ном.

Не над Ма нић, порт па рол
„Ба нат ских па о ра”, ре као је
ка ко сма тра да ка ча ре вач ка
за дру га не ле гал но об ра ђу је
тих 200 хек та ра још од 2006.
го ди не и из ра зио сум њу да се
ту де ша ва ју мут не рад ње.

– Ми смо од тих 205 хек та ра
ушли у 180, а то зна чи да и да -
ље не ко ра ди „на ди вље”.
„Клас” је ту жио на ше чла но ве
због об ра де пар це ла, али не ма
до каз да је он вла сник те зе -
мље. Про ве ри ли смо у ка та стру
и та мо пи ше да је та зе мља вла -

Па о ри об ра ди ли 
зе мљу на ко ју пра во
по ла жу др жа ва 
и за дру га „Клас”

Скло пље на ван суд ска
по рав на ња, че ка се
пот пис Ми ни стар ства

Ако је не ко по ми слио да су сви
про бле ми у ве зи са за ку пом
др жав не зе мље ре ше ни пре по -
ру ком Ми ни стар ства по љо -
при вре де да се про из во ђа чи ма
до зво ли ко ри шће ње ових ора -
ни ца уз ван суд ско по рав на ње,
пре ва рио се. С об зи ром на сва
до са да шња ис ку ства с том
про бле ма ти ком, мо гло би се
ре ћи да је то оче ки ва но. Под -
се ти мо, Ми ни стар ство је да ло
нео ба ве зу ју ћу пре по ру ку да се
ло кал не са мо у пра ве до го во ре
са сво јим ра та ри ма ка ко да
уђу на од ре ђе не по вр ши не зе -
мљи шта, да се при ја ве до 1.
ма ја и ти ме стек ну пра во на
„ле га ли за ци ју” кроз ван суд ска
по рав на ња по це ни од 190
евра за хек тар.

Та ко се углав ном и до го ди ло
уз ма ње или ви ше му ке та мо где
по љо при вред ни ци ни су мо гли
да се до го во ре о то ме ко ће за у зе -
ти ко ју пар це лу. Слич ни про бле -
ми ни су за о би шли ни Ка ча ре во,
са мо овог пу та ни је реч о раз ми -
ри ца ма ме ђу па о ри ма, већ о њи -
хо вом спо ре њу с Град ском упра -
вом и ка ча ре вач ком Зе мљо рад -
нич ком за дру гом „Клас”.

Реч је о то ме да је на пра вљен
кла си чан имо вин ско-прав ни
чвор у ве зи са не што пре ко 200
хек та ра зе мље на ко ју пре тен -
ду је ви ше њих – нај пре Ми ни -
стар ство по љо при вре де, по том
„Клас” и на кра ју зе мљо рад ни -
ци. И сви сма тра ју да има ју вла -
снич ка или ко ри снич ка пра ва
над тим њи ва ма.

Спор ни хек та ри су се на шли
у про шло го ди шњем и ово го -
ди шњем про гра му за ку па др -
жав не зе мље на кон што су од
ка та стра до би је ни по да ци да

ЧИ ЈА ЈЕ ТУ ЂА ЗЕ МЉА У КА ЧА РЕ ВУ

СВИ ПРО ТИВ СВИХ ЗБОГ 

БА НАТ СКИХ ЊИ ВА

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Радмила Хераковић, саветодавац за за шти ту би ља

Биљ не ва ши – увек
при сут не ште то чи не

У по слов ном цен тру НИС-а у
Но вом Са ду у су бо ту, 28. ма ја,
све ча но су про гла ше ни по бед -
ни ци олим пи ја да зна ња из фи -
зи ке, хе ми је и ру ског је зи ка,
ко је се че твр ту го ди ну за ре дом
одр жа ва ју уз по др шку ком па -
ни је НИС. Све ча но сти су при -
су ство ва ли Алек сан дар Че пу -
рин, ам ба са дор Ру ске Фе де ра -
ци је, ге не рал ни ди рек тор НИС-
а Ки рил Крав чен ко, проф. др
Ду шан Ни ко лић, рек тор Уни -
вер зи те та у Но вом Са ду, На де -
жда Ку шен ко ва, ди рек тор ка
Ру ског до ма, пред став ни ци
Дру штва фи зи ча ра, Дру штва
хе ми ча ра Ср би је и Сла ви стич -
ког дру штва Ср би је, као и ме -
наџ мент НИС-а.

Јав но сти је све ча но пред -
ста вљен срп ски олим пиј ски
тим ко ји ће бра ни ти бо је на ше

СВЕ ЧА НОСТ У НИС-у

По бед ни ци олим пи ја да зна ња

сни штво Ср би је, ма да уз на по -
ме ну да по сто ји жал ба „Кла са”.
Тај про цес мо же тра ја ти го ди -
на ма, а љу ди су по се ја ли и че -
ка ју да пла те и ски ну ле ти ну.
Би ли смо у Упра ви за по љо -
при вред но зе мљи ште Ми ни -
стар ства по љо при вре де, где
нам је ре че но ка ко би ло кал на
са мо у пра ва без об зи ра на све
мо ра ла да нам на пра ви ван -
суд ска по рав на ња – из ја вио је
Ма нић.

То се на кра ју и до го ди ло у
сре ду, 1. ју на, али је и да ље пи -
та ње ка ко ће и да ли ће уоп -
ште др жа ва су штин ски ре ши -
ти ово спор но пи та ње, пре све -
га са ма са со бом. Реч је о јед -
ној од мно гих ва ри ја ци ја те ме
тран сфор ма ци је вла сни штва
из дру штве ног у оста ле об ли ке
сво ји не. То ком тих по сту па ка
мно ги су се обо га ти ли због не -
до стат ка до ка за, а ка да је реч о
по љо при вред ном зе мљи шту с
не ре ше ним сво јин ским од но -
си ма, оно је и да ље по год но за
раз ли чи те ма ни пу ла ци је и бо -
га ће ње „на цр но”.

Слу чај с ка ча ре вач ком зе -
мљом да ле ко је од ре ше ног.
Са мо је при вре ме но на ђе но
ре ше ње за ак ту ел ни про блем,
али ће и то мо ра ти да са че ка,
јер пот пис на од лу ке о ван суд -

ском по рав на њу не ста вља ни -
ко из ло кал не са мо у пра ве, већ
над ле жни у Ми ни стар ству.

Мно го за ни мљи ви је би ће
пра ти ти слу чај у ве зи с вла -
сни штвом. „Клас” твр ди ка ко
је те пар це ле сте као те рет ним
по слом још сре ди ном де ве де -
се тих го ди на про шлог ве ка од
прав ног на след ни ка не ка да -
шњег ПИК-а „Та миш”, што
Ми ни стар ство по љо при вре де
не ги ра. По себ но пи та ње је то
ка ко се та зе мља ко ри сти ла
до не дав но, по ком прав ном
осно ву и ку да је ишао но вац од
то га.

Што се ти че ка ча ре вач ких
па о ра, они су ис ко ри сти ли си -
ту а ци ју ко ју је кре и ра ло над -
ле жно ми ни стар ство и ушли у
ве ро ват но сра чу нат ри зик.
Ма нић је на по ме нуо ка ко је
„Клас” ту жио по љо при вред ни -
ке ко ји су за по се ли спор ну зе -
мљу. Они се на да ју да за дру га
не мо же да до ка же ка ко има
прав ни основ за ту ту жбу, али
уко ли ко она ипак до би је про -
цес про тив др жа ве, мо же се
ис по ста ви ти да ће гру па Ка ча -
ре ва ца мо ра ти да пла ти обе -
ште ће ње за узур па ци ју за дру -
жног вла сни штва, а то он да
ве ро ват но не ће ко шта ти 190
евра по хек та ру.

ра них на гра ђе ни су злат ним,
сре бр ним и брон за ним ста ту а -
ма „Енер ги је зна ња”.

Да под се ти мо, про шлог ме -
се ца НИС је до де лио при зна -
ња по бед ни ци ма Срп ске ма те -
ма тич ке олим пи ја де, ко ји ће
Ср би ју пред ста вља ти на 57.
Ме ђу на род ној ма те ма тич кој
олим пи ја ди у Хонг кон гу, а ме -
ђу њи ма је био и наш су гра ђа -
нин Ог њен То шић.

Нафт на ин ду стри ја Ср би је, у
окви ру кор по ра тив ног про гра -
ма „Енер ги ја зна ња”, про мо ви -
ше успе шне мла де љу ди ко ји
ства ра ју у ти ши ни и по сти жу
ве ли ке успе хе (осва ја ју ме да ље
на ме ђу на род ним на уч ним так -
ми че њи ма, уна пре ђу ју сво ју
ло кал ну за јед ни цу, ства ра ју вр -
хун ска умет нич ка де ла, осми -
шља ва ју кре а тив не по ду хва те
итд.). Нафт ни ги гант је све ча -
но шћу у Но вом Са ду, у скла ду
са иде ја ма и ци љем ком па ни је
да уна пре ђу је зна ње и пру жа
по др шку здра вим те ме љи ма
дру штва, ука зао част ге ни јал -
ци ма и пред ста вио их јав но сти
ка ко би та лен то ва ни уче ни ци
по ста ли ин спи ра ци ја, по нос и
узор за сво је вр шња ке и све нас.

зе мље на Ме ђу на род ној фи -
зич кој олим пи ја ди у Швај цар -
ској, а чи не га Ду шан Но ви -
чић, Ми хај ло Спо рић, Ду шан
Ђор ђе вић и Вук Ра до вић из
Ма те ма тич ке гим на зи је из Бе -
о гра да и Ми ло је Ђу ка но вић из
Гим на зи је „Вук Ка ра џић” из

Ме сец мај је ис те као, а ра до -
ви на ре но ви ра њу не ка да -
шњег хо те ла „Сло бо да” ни
из бли за на на пре ду ју ка ко је
то обе ћа но по чет ком мар та,
ка да је јав но сти зва нич но
пред ста вље на кра ље вач ка
фир ма „Мер лин по инт” као
за ку пац тог објек та.

Под се ћа ња ра ди, та ком па -
ни ја је на ја ви ла ка ко на ме ра -
ва да од „АИК бан ке” на кон
не ког вре ме на от ку пи обје кат
ко ји ће нај пре за ку пљи ва ти, а
прет ход но је пла ни ра но да он
бу де уре ђен у не ко ли ко фа за,
јер је у крај ње за пу ште ном
ста њу.

Са ша Мар ко вић, пред став -
ник „Мер лин по ин та”, из ја -
вио је та да да до кра ја ма ја
тре ба да бу ду ре но ви ра ни ба -
шта хо те ла, бар и ве ћа све ча -
на са ла, ко ја се на ла зи до ба -
ште. Би ло је пла ни ра но да до
кра ја ју на бу де за вр ше но ре -
но ви ра ње де сет со ба и два
апарт ма на из над тог де ла хо -
те ла, а да до кра ја сеп тем бра
тај обје кат до би је и дру гу све -
ча ну са лу, ко ја гле да на Град -
ску упра ву, и још де се так со ба
из над ње.

Рад ни ци „Зе ле ни ла” су
истог да на за по че ли ра до ве
на раш чи шћа ва њу шу та и
сва ко ја ког сме ћа из објек та,
а по том су са спољ не стра не
по ста вље не ске ле. Од та да
ви ше ни су ви ђе не ни ка кве
ак тив но сти у бив шој „Сло бо -
ди” или око ње и овај обје кат
по но во сто ји за кљу чан.

Град ска упра ва је из да ла
од го ва ра ју ће до зво ле за ра до -
ве на згра ди хо те ла, а по том
је удо во ље но ра ни јем зах те ву
„Мер лин по ин та” да за по -

тре бе хо те ла до би је де се так
пар кинг-ме ста у ње го вој бли -
зи ни.

По ку ша ји да сту пи мо у
кон такт с Мар ко ви ћем и
про ве ри мо о че му се ра ди
оста ли су без успе ха. Он се
нај пре ни је ја вљао на по зи ве,
а по том је ис кљу чио те ле -
фон, иа ко је прет ход но из ја -
вио да но ви на ри мо гу у би ло
ко је до ба да до би ју од ње га
све ин фор ма ци је ко је их за -
ни ма ју.

„Пан че вац” ни је бо ље про -
шао ни при ли ком по ку ша ја
да не ке по дат ке у ве зи са
овим до би је од „АИК бан ке”,
ко ја је вла сник објек та, па
ни је ја сно где је „за пе ло” са
ожи вља ва њем нај ста ри јег
хо те ла у гра ду, че му се јав -
ност та ман по ра до ва ла.

Мар ко вић је ра ни је на ја -
вио ка ко је фир ма ко ју пред -
ста вља за ин те ре со ва на и за
хо тел „Та миш”, али тај аран -
жман очи то ни је би ло мо гу -
ће скло пи ти, бар под усло ви -
ма ко је је оче ки вао „Мер лин
по инт”. Кра ље вач ка фир ма
углав ном за ку пљу је уго сти -
тељ ске објек те, јер јој је то
ис пла ти ви је, да би их тек на -
кон не ког вре ме на от ку пи ла,
а то у слу ча ју „Та ми ша” ни је
до ла зи ло у об зир из за кон -
ских раз ло га, јер је он био
пред мет при ва ти за ци је.

Да ли је то је дан од раз ло -
га што се на „Сло бо ди” ни -
шта не ра ди, мо же са мо да се
на га ђа. Има, та ко ђе, гла си на
да је ин ве сти тор из Кра ље ва
оче ки вао и од ре ђе не нов ча не
под сти ца је из град ске ка се,
ко је ни је до био, али то тек
тре ба про ве ри ти.

ХО ТЕЛ „СЛО БО ДА” ПО СТА РОМ

Са мо пу ста обе ћа ња?

ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО

НИС je, због ве ли ког ин те ре со ва ња јав но сти, рок за при ја -

ву про је ка та у окви ру кон кур са „За јед ни ци за јед но” про ду -

жио до 21. ју на.

Све за ин те ре со ва не не про фит не ор га ни за ци је и ин сти ту -

ци је из је да на ест гра до ва и оп шти на у Ср би ји у ко ји ма НИС

по слу је, а ме ђу њи ма је и Пан че во, мо гу кон ку ри са ти про -

јек ти ма из обла сти кул ту ре, на у ке, спор та, за шти те жи вот не

сре ди не и по мо ћи со ци јал но угро же ним гру па ма.

Oдлука о про ду же њу ро ка до не та је ка ко би свим за ин те -

ре со ва ни ма би ло омо гу ће но да при ја ве сво је про јек те.

Ло зни це. По ред њих, пред ста -
вљен су ђа ци ко ји ће овог ле та
уче ство ва ти на Ме ђу на род ној
хе миј ској олим пи ја ди у Гру -
зи ји, а то су: Па вле Кра вља нац
и Ми ли ца Ја у ко вић (Пр ва бе о -
град ска гим на зи ја), Ан дреј
Ку ку ру зар (Гим на зи ја „Вељ ко
Пе тро вић” из Сом бо ра), Сте -
фан Сто ја но вић (Ле ско вач ка
гим на зи ја) и Јо ван Стој ко вић
(Гим на зи ја „Бо ра Стан ко вић”
из Вра ња).

На све ча но сти су уру че на
при зна ња уче сни ци ма Олим -
пи ја де из ру ског је зи ка, а ап -
со лут ни по бед ни ци так ми че -
ња су Ире на Маџ гаљ из Основ -
не шко ле „Ри сто Рат ко вић” из
Би је лог По ља, Ва ња Кр сти во -
је вић из Че тр на е сте бе о град -
ске гим на зи је и Алек сан дар
Ба луб џић из Тре ће гим на зи је
из Бе о гра да. Тро је пр во пла си -

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић



На ред ног ви кен да би ће одр -
жа но дру го ко ло ан ти гло ба -
ли стич ко-ул тра ле ви чар ске
ли ге за би ци кли сте. Ета па је
кру жна и ду га 103 ки ло ме -
тра, а во ди од пан че вач ке
гим на зи је пре ко До ло ва,
Мра мор ка и Де ли бла та, до
на се ља Чар да, па на зад пре -
ко Ко ви на, Ско ре нов ца, Бре -
стов ца, Омо љи це и Стар че -
ва, до ци ља у цен тру Пан че -
ва. Тр ка има еко ло шку ди -
мен зи ју и по све ће на је Свет -

ском да ну за шти те жи вот не
сре ди не, ко ји се обе ле жа ва
5. ју на.

Старт је за ка зан за су бо ту,
4. јун, у 9.30, ис пред пан че -
вач ке гим на зи је.

Др жа ва из бу џе та 
из дво ји ла 
20 ми ли о на ди на ра

По про јек ту 
мак си мал но 
900.000 ди на ра

Рок за под но ше ње
при ја ва 7. јун

Ми ни стар ство по љо при вре де
и за шти те жи вот не сре ди не
рас пи са ло је 24. ма ја јав ни
кон курс за до де лу сред ста ва за
по др шку про јек ти ма за за -
шти ту жи вот не сре ди не удру -
же ња и дру гих ор га ни за ци ја
ци вил ног дру штва, а ко ји су од
јав ног ин те ре са. Про јек ти ма
од јав ног ин те ре са сма тра ју се
они ко ји ма се ис кљу чи во и не -
по сред но сле де јав не по тре бе
и ко ји су усме ре ни на оства ри -
ва ње оп ште ко ри сног ци ља за
ло кал ну или ши ру за јед ни цу.

Пре ма ре чи ма над ле жних у
Ми ни стар ству, циљ кон кур са је
уна пре ђи ва ње за шти те жи вот не
сре ди не кроз ја ча ње све сти јав -
но сти о зна ча ју очу ва ња жи вот -
ног про сто ра. Ка ко ис ти чу, за -
ин те ре со ва на јав ност мо же да
при ја ви про јек те ко ји се од но се
на за шти ту при род них вред но -
сти, зе мљи шта и во де, ко ји ре -

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 3. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

7

У ор га ни за ци ји За во да за
јав но здра вље, у уто рак, 31.
ма ја, у фо а јеу Кул тур ног
цен тра отво ре на је из ло жба
фо то гра фи ја са ше стог фо то-
-кон кур са „Објек ти вом кроз
свет око нас”, по све ће ног
обе ле жа ва њу Свет ског да на
за шти те жи вот не сре ди не.
Те ма ово го ди шњег так ми че -
ња фо то гра фа би ла је „Ства -
ран свет око ме не”. Ор га ни -
за то ри ис ти чу да су уче сни -
ци ус пе ли да фо то гра фи јом

по ка жу ле по те и вред но сти
Ср би је ко је се мо ра ју са чу ва -
ти. По ред то га, мно ги од њих
су оком ка ме ре за бе ле жи ли
све оно што је у на шем окру -
же њу на ру ши ло при род ни
склад – угро зи ло жи вот ну
сре ди ну и здра вље љу ди.

Кон курс је ре а ли зо ван
под по кро ви тељ ством Фо то-
-са ве за Ср би је. Пра во уче -
шћа има ли су сви фо то гра -
фи с ра до ви ма на ста лим у
Ср би ји.

ИЗ ЛО ЖБА ЕКО-ФО ТО ГРА ФИ ЈА

Објек ти вом кроз свет

Европ ски про је кат
„Scientix” у Пан че ву

Уво ђе ње ино ва ци ја у
обра зов ни си стем

У Елек тро тех нич кој шко ли
„Ни ко ла Те сла” одр жа на је за -
ни мљи ва ра ди о ни ца по све ће -
на но вом при сту пу у ре а ли за -
ци ји на став ног про це са. За хва -
љу ју ћи Цен тру за про мо ци ју
на у ке, про фе со ри и на став ни -
ци пан че вач ких основ них и
сред њих шко ла има ли су мо -
гућ ност да три да на са ра ђу ју с
пре да ва чем Ро сом До ран, про -
фе со ром пор ту гал ског Ин сти -
ту та за обу ку на став ни ка, ко ја
у окви ру европ ског про јек та
„Scientix” ши ром Евро пе ре а -
ли зу је ра ди о ни це овог ти па.

Реч је о про гра му чи ји је циљ
афир ми са ње по тре бе за раз во -
јем на у ке, тех но ло ги је, ин же -
њер ства и ма те ма ти ке (STEM),
јер је но ви тренд у ЕУ да се кроз
про свет ну по ли ти ку раз ви ја ју и
про мо ви шу на ве де не ди сци пли -
не. Ро са До ран је је дан од екс пе -
ра та ка да је реч о обла сти уна -
пре ђи ва ња обра зов не прак се у
до ме ну при род них на у ка уво ђе -
њем ино ва ци ја у обра зов ни си -
стем и уче сни ци су би ли у при -
ли ци да мно го то га чу ју о овој
зна чај ној те ми и бу дућ но сти
обра зо ва ња на европ ском тлу.

Про блем су по ли ти ча ри
На став но осо бље ши ром Евро -
пе схва ти ло је да је мо дел

ОДР ЖА НА РА ДИ О НИ ЦА О НО ВИМ АЛА ТИ МА У ОБРА ЗО ВА ЊУ

НА УЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КИ ПРИ СТУП 

ПРО БЛЕ МУ

БУ ДИ КАО ТЕ СЛА

По во дом 160 го ди на од ро ђе ња нај ве ћег срп ског на уч ни ка, ком па ни ја „Сам сунг” у са рад њи

с Му зе јом Ни ко ле Те сле и За во дом за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња ор -

га ни зу је на ци о нал ни кон курс „Бу ди као Те сла” за све основ не шко ле на те ри то ри ји Ре пу бли -

ке Ср би је. Иде ја кон кур са је да кроз свој так ми чар ски рад, ин спи ри сан Те сли ним

ино ва ци ја ма, уче сни ци пред ста ве ве шти не и по тен ци ја ле из раз ли чи тих обла сти ин те ре со -

ва ња. Пра во уче шћа на кон кур су има ју ис кљу чи во основ не шко ле, а не по је дин ци. За ин те -

ре со ва ни уче сни ци сво је ра до ве мо гу при ја ви ти на сај ту www.budikaotesla.rs све до 16. ју на.

Нај бо љих де сет ра до ва ода бра ће струч ни жи ри, а од 27. ју на до 8. ју ла сва ки по се ти лац

зва нич ног сај та про јек та има ће при ли ку да гла са за нај бо љи рад по свом из бо ру. По бед ник

ће би ти про гла шен на дан ро ђе ња Ни ко ле Те сле у окви ру ве ли ке из ло жбе на Ка ле мег да ну.

ша ва ју про блем упра вља ња от -
па дом, до при но се убла жа ва њу
кли мат ских про ме на, ба ве се
спро во ђе њем Ар ху ске кон вен -
ци је или про мо ви шу зе ле ну
еко но ми ју. Пред ло же ни про -
гра ми тре ба да уна пре де свест
гра ђа на ка да је реч о на ве де ним
те мат ским обла сти ма, али и ко -
нач ни ре зул та ти мо ра ју би ти
кон крет ни и мер љи ви. Рок за
под но ше ње при ја ва је 15 да на
од да на об ја вљи ва ња јав ног
кон кур са на ин тер нет стра ни ци
Ми ни стар ства и на пор та лу „е-
Упра ва”.

Соп стве ни при хо ди
Др жа ва је из бу џе та за ову
на ме ну из дво ји ла 20 ми ли о -

на ди на ра, а нај ве ћа су ма на
ко ју за ин те ре со ва ни гра ђа ни
мо гу ра чу на ти је 900.000 ди -
на ра по про јек ту. По ред то га,
др жа ва ће по кри ва ти 80 про -
це на та укуп них тро шко ва,
та ко да су удру же ња у оба ве -
зи да про на ђу дру ги део из во -
ра фи нан си ра ња за пре о ста -
лих 20 по сто. То мо гу би ти
соп стве ни при хо ди, сред ства
из бу џе та По кра ји не или ло -
кал не са мо у пра ве, али и но -
вац из ино стра них фон до ва
или до на ци ја. Пра во уче шћа
има ју удру же ња, за ду жби не и
фон да ци је упи са не у ре ги -
стар Аген ци је за при вред не
ре ги стре ко ји де лу ју на те ри -

АН ТИ ГЛО БА ЛИ СТИЧ КА ЛИ ГА БИ ЦИ КЛИ СТА

Нова етапа

то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и
чи ји ци ље ви се пре ма ста ту -
тар ним од ред ба ма оства ру ју
у обла сти за шти те жи вот не
сре ди не.

Ма сов ност и одр жи вост
Пред ност ће има ти она удру же -
ња ко ја ће сво јом ак тив но шћу
по пу ла ри са ти ја ча ње све сти о
за шти ти жи вот не сре ди не (ин -
фор ми са ње, про мо тив не ак тив -
но сти, из да ва штво, фе сти ва ли,
кам па ње, еко ло шке из ло жбе;
обе ле жа ва ње ме ђу на род них ва -
жних да ту ма – еко ло шких пра -
зни ка и др.). Про јек ти у ко ји ма
су при сут ни не фор мал ни ви до -
ви обра зо ва ња (еко ло шке шко -
ле, се ми на ри, ра ди о ни це, окру -
гли сто ло ви, ску по ви и сл.) та -
ко ђе ће има ти по др шку Ми ни -
стар ства.

На кон ис те ка ро ка Кон курс -
на ко ми си ја ће у пред ви ђе ном
пе ри о ду (60 да на) пред ло жи ти
Ми ни стар ству по љо при вре де и
за шти те жи вот не сре ди не ли сту
вред но ва ња и ран ги ра ња при ја -
вље них про је ка та. У Ми ни стар -
ству на по ми њу да ће ода бир
пред ло же них про гра ма би ти
оба вљен по стро го де фи ни са -
ном кри те ри ју му. Ни во уна пре -
ђе ња жи вот не сре ди не, ма сов -
ност и по кри ве ност, одр жи вост
и сте пен им пле мен та ци је глав -
на су ме ри ла по ко ји ма ће ко -
ми си ја вред но ва ти по ну ђе но.

упо зна ју са са вре ме ним мо де -
ли ма обра зо ва ња и но вим
софт вер ским ала ти ма ко ји
тре ба да им омо гу ће про дук -
тив ни ји и кре а тив ни ји рад са
уче ни ци ма. На ин тер не ту, у
окви ру од ре ђе них пор та ла, на -
став ном осо бљу је до сту пан
ве ли ки број ис тра жи ва ња, на -
уч них ра до ва, при руч ни ка,
вир ту ел них ла бо ра то ри ја и
оних „на да љи ну”. Тех но ло -
шки бум омо гу ћио је си ро ма -
шни ма да ве жбе из фи зи ке и
хе ми је ре а ли зу ју по мо ћу за ни -
мљи вих про гра ма у вир ту ел -
ним ла бо ра то ри ја ма, ко је ре а -
ли стич но до ча ра ва ју пра ве
фи зич ке и хе миј ске ре ак ци је.
По ред то га, по сто ји мо гућ ност
да на став ник за тра жи да се у
од ре ђе но вре ме оба ви ка ква
ве жба са опа сним хе ми ка ли ја -
ма у пра вој ла бо ра то ри ји. Ин -
тер нет ће по том ура ди ти сво је,
та ко да ће ђа ци у ди рект ном
или од ло же ном пре но су мо ћи
да по сма тра ју осло ба ђа ње или
на ста ја ње опа сних је ди ње ња.

На пор та лу GRAASP про фе -
со ри мо гу да по ста ве про блем
кре и ран та ко да ђа ци кроз ета -
пе на уч но и стра жи вач ког ра да
(ори јен та ци ја, кон цеп ту а ли за -
ци ја, ис тра жи ва ње, за кљу чак и
ди ску си ја) до ђу до ко нач ног
ре ше ња, тј. од го во ра.

обра зо ва ња пот пу но за ста рео
и да га тре ба ме ња ти. Ме ђу -
тим, над ле жни ни су спрем ни
да ра ди кал но про ме не школ -
ски си стем, ко ји је уте ме љен
још у до ба ин ду стриј ске ре во -
лу ци је. Про фе сор ка Ро са До -
ран сма тра да по ли ти ча ри мо -
ра ју про ме ни ти при ступ обра -
зо ва њу и да у том про це су тре -
ба да кон сул ту ју на став ни ке:

– Те шко је ути ца ти на про -
свет не вла сти, за то про ме на и
не ма. Сто га је је ди но ре ше ње
да обра зов на ре во лу ци ја кре не
од дна ка вр ху. Про фе со ри и
на став ни ци су је ди ни све сни
про бле ма ко ји вла да у школ -
ству. Они су ти ко ји ми ни стри -
ма мо гу по ка за ти ко је су ак тив -
но сти нај бо ље да би се уна пре -

дио на став ни про цес и шта је то
што је де ци по треб но. Ми још
увек ко ри сти мо мо дел обра зо -
ва ња устро јен за по тре бе ин ду -
стри је и пре ва зи ђе не стан дар -
де. У шко ла ма се не под сти че
кре а тив ност, ни ти се обра ћа
па жња на ин ди ви ду ал не спо -
соб но сти уче ни ка – ре кла је Ро -
са До ран и за кљу чи ла да се ђа -
ци фор ми ра ју по јед ном истом
ка лу пу, истом мо де лу и да на
кра ју шко ло ва ња има ју иста
зна ња и исте спо соб но сти. Пре -
ма ње ним ре чи ма, у обра зо ва -
њу глав ну уло гу тре ба да има ју
са ми ђа ци, а про фе со ри су ту да
им по мог ну.

Тех но ло шки бум
Са ма ра ди о ни ца би ла је осми -
шље на та ко да се про све та ри

Основ на шко ла „Јо ван Јо ва -
но вић Змај” при ре ди ла је ма -
ни фе ста ци ју „Мој кућ ни љу -
би мац” у су бо ту, 28. ма ја, у
школ ском дво ри шту. Уче ни -
ци од пр вог до осмог раз ре да
до не ли су сво је кућ не љу бим -
це, та ко да су ку це, ма це, зе ке,
пти це, ри би це, чин чи ле и ве -
ве ри це тог да на би ле у цен тру
па жње. Зна ти жељ ни по гле ди

ђа ка и на сме ја на и по но сна
ли ца вла сни ка љу би ма ца по -
твр ди ли су још јед ном да је
ор га ни зо ва ње ова квог дру же -
ња у шко ли пун по го дак.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра, циљ ма ни фе ста ци је је
раз ви ја ње љу ба ви и од го вор -
ног од но са уче ни ка пре ма
жи во ти ња ма и ши ре ње дру -
гар ства ме ђу уче ни ци ма.

ВЕСТ ИЗ „ЗМА ЈЕ ВЕ ШКО ЛЕ”

Дру же ње 
са жи во ти ња ма

Европски експерт у ЕТШ „Никола Тесла”

КОН КУРС МИ НИ СТАР СТВА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ И ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Про је кти за уна пре ђи ва ње жи вот ног про сто ра

Ученици Гимназије „Урош
Предић” остварили су сјајан
успех на 26. Републичком так-
мичењу из српског језика и је-
зичке културе, које је одржано
прошлог викенда у Тршићу.
Ученица панчевачке Гимна-
зије Тијана Лукић освојила је
треће место у категорији ђака
прве године средње школе, а
Милан Милетић је био други
у категорији других разреда.

Међу ученицима треће годи-
не Дејана Маљковић је заузе-
ла друго место.

Друштво за српски језик и
књижевност Србије од 1990.
године организује такмичења
(школско, општинско, окру-
жно и републичко) из срп-
ског језика и језичке културе,
као и такмичења из књижев-
ности за ученике средњих
школа у Србији.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ

Успех ученика 
Гимназије

Страну припремиo 

Зоран
Станижан



Екипа подмлатка панчевачког
Црвеног крста, коју чине чла-
нови основношколског узра-
ста, постигла је фантастичан
успех на Покрајинском так-
мичењу у пружању прве помо-
ћи, одржаном у суботу, 28. ма-
ја, у Суботици. Шесточлани
тим се вратио у Панчево са
златним пехаром! На такми-
чењу су учествовали и омла-
динци, који су се пласирали
на пето место.

Злато на овом престижном
надметању извојевале су На-
таша Вујић (вођа), Ана и Ива
Иванов (чистачи) и Марија
Љубобратовић, Анђела Попо-
вић и Анастасија Николић
(техничари). Девојке је од ок-
тобра прошле године припре-
мао Сава Веселиновић, дуго-
годишњи активиста Црвеног

крста, едукатор и координатор
Тима за борбу против тргови-
не људима.

– Ово је било такмичење у А
лиги и на њему је, поред наше,
учествовало још 13 екипа. Са-
стојало се од низа полигона на
којима су такмичарске екипе
имале задатак да у представље-
ној ситуацији помогну повре-
ђеној особи. Био је ту и КПР
полигон, где се на лутки пред-
ставља реанимација. Све се од-
вијало под будним очима суди-
ја, које су оцењивале технику
сваког члана екипе, као и вођу и
целокупан рад тима – дочарао
је надметање Веселиновић.

Он је додао и то да је за пет од
шест чланица екипе дан уочи
такмичења био прилично буран.

– Пет наших такмичарки је
вече уочи такмичења просла-

вљало малу матуру, тако да су
без имало одмора замениле ха-
љине за униформе и у 5 ујутру
се запутиле ка Суботици. То их
није спречило да остваре побе-
ду и пласман на Републичко
такмичење, које ће бити одр-
жано крајем септембра. Девој-
ке су пресрећне, с обзиром на
то да је такмичење било заиста
тешко, а претходиле су му на-
порне припреме. Само прогла-
шење је било јако напето, јер су
прозиване екипе од четрнае-
стог до првог места, при чему
првe четири екипе одлазе на
Републичко такмичење. Радост
је наступила већ када је прочи-
тано пето место, а оне нису
прозване. Ипак, право славље
је кренуло кад смо схватили да
имамо медаљу, и то златну – с
поносом истиче Веселиновић.

Ово није први овакав успех
панчевачке екипе Црвеног кр-
ста – Панчевци су на самом
војвођанском врху када је реч
о пласманима из претходних
година, а запажене резултате
су постизали и на републич-
ким и савезним такмичењима.
Последњи пут је освојена кру-
на пре три године, и то дупла
(и омладина и подмладак су
били прваци), и од тада није
било пехара, а сада се ови сјај-
ни момци и девојке враћају на
трагове старе славе и наста-
вљају блиставу традицију.

ХРОНИКА
Петак, 3. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ци га ре те до би ја ју но ва,
без лич на па ко ва ња

Пу ша чи и да ље 
одо ле ва ју

Тро ва ње на 
до бро вољ ној ба зи

Сва ке го ди не 31. ма ја Свет ска
здрав стве на ор га ни за ци ја и
ње ни парт не ри обе ле жа ва ју
Ме ђу на род ни дан без ду ван -
ског ди ма, ка ко би ста ви ли у
фо кус здрав стве не ри зи ке по -
ве за не са упо тре бом ду ва на и
ва жност спро во ђе ња де ло -
твор них по ли ти ка, ко ји ма се
сма њу је кон зу ми ра ње ду ван -
ских про из во да.

Ово го ди шња кам па ња, ко ју
је СЗО ре а ли зо вао у са рад њи
са Се кре та ри ја том Оквир не
кон вен ци је о кон тро ли ду ва на,

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН БЕЗ ДУ ВАН СКОГ ДИ МА

ТИ ХИ УБИ ЦА У БЕ ЛОМ ОДЕ ЛУ

о им пле мен та ци ји та квих па -
ко ва ња про шле го ди не су
усво ји ле Ир ска, Ве ли ка Бри та -
ни ја и Се вер на Ир ска, као и
Фран цу ска. При ме на тих про -
пи са по че ла је не дав но, та ко
да се и у Ср би ји већ мо гу ви де -
ти по је ди не мар ке ци га ре та у
но вом „бе лом оде лу”.

Ка ко твр де у Ин сти ту ту за
јав но здра вље Ср би је „Др
Ми лан Јо ва но вић Ба тут”,
без лич на па ко ва ња пред ста -
вља ју зна чај ну ме ру ко ја сма -
њу је по тра жњу за ду ван ским
про из во ди ма та ко што се
ума њу је њи хо ва при влач -
ност, оне мо гу ћа ва се да па -
ко ва ње бу де сред ство за ре -
кла ми ра ње про из во да, огра -
ни ча ва се ла жно обе ле жа ва -
ње и по ве ћа ва се ефи ка сност
здрав стве них упо зо ре ња. Ова
ини ци ја ти ва се на до ве зу је на
дру ге ме ре кон тро ле ду ва на,
ко ји ма се обез бе ђу је све о бу -

Страну припремила 

Драгана

Кожан

Дра ги мо ји, још ма ло о
огра да ма. За што их се та ко
твр до гла во и упор но др жи -
мо, шта нас је „уси дри ло” у
зо ни ком фо ра и не до зво ља -
ва нам да по гле да мо из ван?
Ако нас, ипак, не што та мо, с
дру ге стра не, при ву че, шта
је то што нас упор но вра ћа
ту где је смо? За што не ки ма
успе ва да пре ђу гра ни цу?
За што стал но не што че ка -
мо: да се до го ди, да про ђе,
да „лег не”, да не ста не, да
бу де, да се „пре ло ми”, да
по ста не, да не ста не, да оста -
не... и та ко уне до глед? Ле по
смо до те ра ли сво је огра де,
на ђу бри ли их, ре дов но за -
ли ва ли, још ре дов ни је бри -
ну ли и ето га – на ста ле су с
вре ме ном пре ле пе ба ри је ре.
Скро ји ли смо их баш по
сво јој ме ри и твр до гла во их
бра ни мо и чу ва мо као не -
што нај вред ни је.

Ме ђу тим, у не ком тре нут -
ку жи во та огра де по чи њу да
сме та ју. Гу ше нас, при ти -
ска ју и ја ча осе ћај да смо за -
гла вље ни у „мо ра ња” и „та -
ко тре ба ња” сва ко дне ви це.
Пре по зна је мо у се би моћ
ко ја „ди же си дро” и из вла чи
нас из зо не ком фо ра. Са да
тре ба да до пу сти мо „уру ша -
ва ње” све га што се на ла зи
уну тар огра да. Уве ре ња ко ја
нам учвр шћу ју си дро ја ка су
по пут нај де бљег лан ца и др -

же нас у стра ху и не мо ћи.
На на ма је да та иста уве ре -
ња ко ја нас ко че поч не мо да
ме ња мо. Ка да осе ти мо да
нам је те сно, ка да смо
спрем ни за ви ше, бо ље, да -
ље... е, та да по чи ње. Уве ре -
ње је са мо ми сао, ре че ни ца
ко ју смо нај ви ше пу та то -
ком жи во та слу ша ли: ни је
то за те бе; но вац је пр љав;
не ма па ра без мо ти ке; не
мо жеш ти то; баш са мо те бе
че ка ју; гле дај ти сво ја по -
сла... Кад осе ти мо да та уве -
ре ња ни су на ша, да су нам
на мет ну та, та да по чи ње мо
да са зна је мо ко смо ми у
ства ри. Све ми сли ко је нам
не пре кид но бр бља ју да ни -
смо, не ва ља мо и да све мо -
ра мо, по ла ко има мо же љу
да за ме ни мо оним што за и -
ста ми сли мо. Пр во не по вер -
љи во за ви ру је мо у се бе, тра -
же ћи из го во ре за по вра так у
по зна то уну тар огра да. Ако
оста не мо окре ну ти се би,
про на ла зи ће мо мно го исто -
ми шље ни ка ко ји су кре ну ли
у из град њу сво јих лич них
про пе ле ра и по че ће мо да
гра ди мо соп стве не. Про пе -
ле ри нас убр за ва ју на пу ту
успе ха и са мо спо зна је.

Стал ним по на вља њем се -
би ми сли о лич ној вред но -
сти, о са мо по што ва њу, о љу -
ба ви и сло бо ди, по чи ње мо
да се до жи вља ва мо на са -
свим дру га чи ји на чин, оја -
ча ва мо ма те ри јал од ко јег су
на ши про пе ле ри са зда ни и
за ме њу је мо ста ра уве ре ња
но вим. Ка да јед ном осе ти мо
ка ко је ди са ти и би ти из ван
огра да, успех за ви си са мо од
на ше упор но сти да „гра би -
мо”, тра жи мо, учи мо и при -
ме њу је мо. На пу ту са мо спо -
зна је ни ка да ни ко ни је остао
сам јер – ка да је уче ник
спре ман, учи тељ се по ја ви!
Сре ћан пут и до бра сре ћа
они ма ко ји су ре ши ли да
пре ђу пре ко сво јих гра ни ца.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Огра де – си дро 
или про пе лер?

вљи ва ли. Пу ша чу је би тан са -
др жај ку ти је, а не оно што је
на њој – ка те го рич на је пе де -
се то го ди шња Дан ка.

Ње но ми шље ње де ли и сту -
дент Дра ган, ко ји ка же да је
пр ву ци га ре ту за па лио још у
дво ри шту основ не шко ле.

је ди ни ца Пре вен тив ног цен -
тра До ма здра вља, ко ја је у
уто рак спро ве ла ак ци ју пре -
вен тив них пре гле да у фа бри -
ци ави о на „Утва”, а истог да -
на је др Са ња Се ку лић уче -
ници ма Еко ном ско-тр го вин ске
шко ле „Па ја Мар га но вић” одр -
жа ла пре да ва ње о штет но сти
ду ван ског ди ма.

Оштра бор ба
У цен тру па жње овог 31. ма ја
би ла је ини ци ја ти ва да се др -
жа ве ко је то још ни су учи ни ле,
при пре ме за уво ђе ње без лич -
них (стан дар ди зо ва них) па ко -
ва ња ду ван ских про из во да.
Ова ква ам ба ла жа, на ко јој је
огра ни че но или чак за бра ње -
но ко ри шће ње ло гоа, бо ја,
брен да или ре клам них по ру ка,
у по је ди ним зе мља ма све та је
већ уо би ча је на.

Без лич на па ко ва ња је пр ва
при ме ни ла Ау стра ли ја још
кра јем 2012. го ди не, а за ко не

– Ви ђао сам те без лич не па -
кли це у ино стран ству ра ни јих
го ди на и чак и не из гле да ју ло -
ше. Ме ни је све јед но ка ква је
ку ти ја, не сви ђа ми се је ди но
кад је пра зна. Ви ше ме бри не
на ја вље но дра стич но по ску -
пље ње ци га ре та. Не знам шта
ћу ка да се то де си, јер ми је ду -
ван ко ји љу ди у по след ње вре ме
све че шће са ми мо та ју, од бо јан.
Гад но ми ри ше; мо раш да се ци -
маш око мо та ња; ако не маш
фил тер, по ла ци га ре те по је -
деш... Ма да, ту бар не ма хе ми -
је као у овим ин ду стриј ским
ци га ре та ма. Ко зна, мо жда бих
се на ви као кад бих баш мо рао –
за кљу чу је наш са го вор ник.

Три де сет сед мо го ди шња Ана
је за кле ти не пу шач и по др жа -
ва сва ку ини ци ја ти ву ко ја до -
при но си сма ње њу бро ја оних
што кон зу ми ра ју ду ван.

– Не под но сим ми рис ди ма
ци га ре те и из бе га вам дру штво
пу ша ча. Је два че кам да их уда -
ре по џе пу и да за бра не пу ше ње
на јав ним ме сти ма, па да про -
ди шем. Не ве ру јем да ће но ве
па кли це до ве сти до зна чај ног
по ма ка, али ап со лут но по др жа -
вам сва ку ини ци ја ти ву ко ја се
ти че бор бе про тив ду ван ског
ди ма – оштро за кљу чу је Ана.

Ка кви год ста во ви на ших
су гра ђа на би ли, чи ње ни ца је
да је пу ше ње је дан од во де ћих
фак то ра ри зи ка за раз вој хро -
нич них ма сов них не за ра зних
обо ље ња. Ста ти сти ке по твр ђу -
ју да је ду ван глав ни кри вац за
чак 13,7% из гу бље них жи во та
у на шој зе мљи. Не вољ на из ло -
же ност мла дих ду ван ском ди -
му је из у зет но ве ли ка и из но си
чак 97,4 по сто, а глав ни раз лог
је тај што ве ли ки про це нат де -
це и омла ди не жи ви у по ро ди -
ци с пу ша чи ма.

Пу ше ње и из ло же ност ду ван -
ском ди му до во де до број них
не га тив них по сле ди ца по здра -
вље, ме ђу ко ји ма су бо ле сти ср -
ца и крв них су до ва, аст ма и ма -
лиг на обо ље ња. Но иа ко су све -
сни чи ње ни це да је ду ван је дан
од нај ве ћих отро ва ко је све сно
уно се у свој ор га ни зам, пу ша чи
се ипак и да ље не ра до од ри чу
ове ло ше на ви ке.

хват ни мул ти сек тор ски при -
ступ овом про бле му.

Са мо це на је ре ле вант на
Пи та ли смо на ше су гра ђа не
шта ми сле о но вим па ко ва њи ма
ци га ре та и да ли сма тра ју да ће
она до при не ти сма ње њу бро ја
пу ша ча у на шем окру же њу.

– Пу шач сам већ ви ше од
две де це ни је. По што су ци га -
ре те по ску пе ле пре ко сва ке
ме ре, пре не ко ли ко ме се ци
сам пре шла на ду ван, ко ји ку -
пу јем на Зе ле ној пи ја ци. Ни -
сам још ви де ла но ве па кли це,
али ни је ми ни ва жно ка ко из -
гле да ју. Ку пи ла сам се би фи -
ну дам ску та ба ке ру и у њу од -
ла жем ци га ре те ко је са ма за -
мо там. Не ве ру јем да ће ам ба -
ла жа про ме ни ти на ви ке пу -
ша ча. Не би се то де си ло ни
ка да би на па кли ца ма штам -
па ли је зи ве фо то гра фи је ра -
зних пу шач ких бо ле сти или
чак ле ше ва, као што су на ја -

Републички фонд за здрав-
ствено осигурање недавно је
увео значајну новину за све
будуће мајке које су примо-
ране да користе боловање
ради одржавања трудноће.

С циљем обезбе ивања једно-
ставнијег и ефикаснијег оства-
ривања права на привремену
спреченост за рад, осигурани-
цама које на боловање одлазе
због болести или компликаци-
ја у вези са одржавањем труд-
ноће, првостепена лекарска ко-
мисија моћи ће да продужи бо-
ловање на период до три месе-
ца, уместо 30 дана, као што је
то до сада био случај.

Ова промена правила омо-
гућиће женама с ризичном
трудноћом да, уместо једном
месечно, на комисију одлазе
на свака три месеца. Како је
већини њих строго препору-
чено мировање, разлог за ова-
кву измену досадашње проце-
дуре је више него оправдан.

– Веома ме је обрадовала
ова вест. Поред тога што мо-
рам да мирујем, јер ми је
трудноћа високоризична,
увек ми је тешко да се орга-
низујем када треба да одем на
комисију, јер супруг не може
да изостаје с посла, а имам
још двоје мале деце. И крвни
притисак уме да ми скочи,
посебно кад се узнемирим, а
одласци на комисију су за ме-
не увек представљали више-
струки стрес. Сада је ситуаци-
ја далеко боља. Вероватно ме
до поро аја чека још само је-
дан одлазак на комисију, што
је право олакшање – рекла је
једна од осигураница којих се
ова новина тиче.

Како наводе у Републичком
фонду за здравствено осигу-
рање, ре и доласци трудница
утицаће и на то да осигурани-
ци из других категорија краће
чекају свој ред на лекарским
комисијама.

РФЗО ОБАВЕШТАВА ТРУДНИЦЕ

Комисија одобрава
боловање до три месеца

ВЕ РО ВА ЛИ ИЛИ НЕ

По ред 4.000 штет них, 43 кан це ро ге не и ни јед не ко ри сне

ма те ри је ко је са др жи ду ван, про из во ђа чи у ци га ре те уба цу -

ју и чак 600 отро ва. Не ки од њих су: сум пор – да би не ква -

ли те тан ду ван до био жу ту бо ју, оло во – ра ди ко ри го ва ња

уку са, ан ти фриз – да би се ста би ли зо ва ла вла га, азбест на

влак на – да се пе пео не би кру нио и ти тан-ди ок сид – да би

пе пео био што бе љи.

Сва ког да на у Ср би ји се по пу ши око 73 ми ли о на ци га ре -

та, а са мо Бе о гра ђа ни за 24 са та про из ве ду ско ро шест то -

на опу ша ка! За ви сност од ду ва на је по сво јој сна зи на

дру гом ме сту – од мах иза хе ро ин ске.

спро ве де на је под сло га ном
„При пре ми мо се за без лич на
па ко ва ња”, а при дру жио јој се
и пан че вач ки За вод за јав но
здра вље.

Сти му ланс је у те би
Та уста но ва је у уто рак, 31. ма -
ја, у окви ру фе сти ва ла БУ ДИ, у
дво ри шту На род ног му зе ја
при ре ди ла ра ди о ни цу за де цу
„По кре ни иде ју у се би”. Тим
дру же њем ујед но је обе ле жен
и 5. јун – Свет ски дан за шти те
жи вот не сре ди не, а де ца су, из -
ме ђу оста лог, осли ка ва ла ма ји -
це је дин стве ним здрав стве но-
-еко ло шким по ру ка ма, ка ко
би вр шња ке, али и од ра сле, на
спе ци фи чан на чин под се ти ла
на то да сти му лан си по пут ду -
ва на и дру гих пси хо ак тив них
суп стан ци ни су нео п ход ни за
кре а тив ност.

Свој до при нос обе ле жа ва њу
овог да на да ла је и мо бил на

Па кле ни ка ле и до скоп

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА

Панчевци прваци Војводине



У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас от кад је
би ти ро ман ти чан по стао знак
дис ква ли фи ка ци је. „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 „Ро ман тич но ре се то ва ње”
Жа не По ли а ков 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 то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:
„От кад је мој су пруг клек нуо
и... за про сио ме.” 064/9694...

„От кад ме је дис ква ли фи -
ко вао онај не ро ман тич ни па -
јац, ко ји је ви ши од ме не са -
мо кад ста не на нов ча ник.
Суд бо кле та!” 060/3015...

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
шта је за њих искре ност и до -
бро та. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Ку ћа са
окућ ни цом” Љу би во ја Ршу -
мо ви ћа.

То 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:

„То је оно са чим се ра ђа -
мо, а што нас с вре ме ном на -
те ра ју да за бо ра ви мо. Па док
се опет се ти мо, про ђе воз...”
064/1690...

„То су две основ не ства ри
ко је не мо же те да ви ди те на
те ле ви зи ји.” 062/4728...

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.

ХРОНИКА
Петак, 3. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ве ли ки број на ших
су гра ђа на по др жа ва
овај про тест

У Су ду ка жу да је
про блем у то ме што
је ку пио ку ћу, а ни је
про ве рио па пи ре

По зна ти пан че вач ки фри зер
Дра ган До ма зе тов ски До ме
по чео је у сре ду, 1. ју на, у пет
ми ну та до два на ест, штрајк
гла ђу ис пред згра де пан че вач -
ког су да и по звао све Пан чев -
це да га по др же у то ме.

– То сам од лу чио због до не те
пре су де о исе ље њу из ку ће ко ју
сам ле гал но ку пио и ре но ви рао.
Ујед но сам по чео да са ку пљам
пот пи се по др шке за мој зах тев
да се ис пи та за ко ни тост те од лу -
ке – ис та као је До ма зе тов ски.

Да је ње гов по зив Пан чев -
ци ма имао од је ка, ви де ло се
по то ме што је ве ли ки број
гра ђа на до шао да га по др жи и
да пот пи ше ње го ву пе ти ци ју. 

Ка ко је по че ло
До ма зе тов ски је 2006. ку пио
ку ћу пред ви ђе ну за ру ше ње, на -
кон че га је упи са но да је он њен
вла сник. Ме ђу тим, три го ди не
ка сни је, по што је у ње но ре но -
ви ра ње уло жио мно го нов ца
ко ји је сте као ра дом у сво јој
фри зер ској за дру зи, сти гли су
му оба ве ште ње да се ку по ви на
по ни шта ва и ту жба прет ход ног
вла сни ка ку ће.

Ових да на је до био опо ме ну
да мо ра да се исе ли за јед но са
уку ћа ни ма и ства ри ма у ро ку
од не ко ли ко да на или ће исе -
ље ње при нуд но спро ве сти суд -
ски из вр ши те љи. До ма зе тов -
ског је по себ но ре вол ти ра ло то
што му је сти гло ре ше ње на
осно ву ко га за ку ћу из ко је мо -
ра да се исе ли тре ба да пла ти
по рез! 

До ма зе тов ском ни је по мо -
гло ни то што је Апе ла ци о ни

ДРА ГАН ДО МА ЗЕ ТОВ СКИ ЗА ПО ЧЕО ШТРАЈК ГЛА ЂУ

ОГОР ЧЕН НА ПАН ЧЕ ВАЧ КО ПРА ВО СУ ЂЕ

С об зи ром на то да се у на ред -
ном пе ри о ду оче ку је по раст
бро ја ђач ких екс кур зи ја, Упра -
ва са о бра ћај не по ли ци је апе ло -
ва ла је на све ди рек то ре шко ла
да нај ка сни је 48 са ти пре по ла -

ска на пут оба ве сте над ле жну
ор га ни за ци о ну је ди ни цу Упра -
ве о пре во зни ку, ме сту и вре ме -
ну по ла ска уче ни ка, као и о
бро ју ан га жо ва них ау то бу са.

То је нео п ход но да би са о -
бра ћај ни по ли цај ци мо гли да
ис пла ни ра ју и ре а ли зу ју кон -
тро лу ау то бу са и њи хо вих во -
за ча пре не го што по ве зу ђа ке
на екс кур зи ју.

При ли ком кон тро ле ау то бу -
са и во за ча ис пи ту је се да ли

они има ју про пи са ну до ку -
мен та ци ју за во зи ла ко ји ма
упра вља ју и за се бе, као и ис -
прав ност ау то бу са, је су ли во -

за чи пи ја ни, као и то по шту ју
ли про пи се о рад ном вре ме ну
и ко ри шће њу про пи са них од -
мо ра и па у за.

У про шлој го ди ни са о бра -
ћај на по ли ци ја је пре гле да ла
ви ше од 1.400 ау то бу са ко ји су
во зи ли уче ни ке на екс кур зи је
и из са о бра ћа ја ис кљу чи ла
њих три на ест због тех нич ке
не ис прав но сти, као и де сет во -
за ча због ал ко хо ли са но сти и
умо ра.

Штрајк До ма зе тов ског при ву као је број не но ви на ре

Страну припремио

Михајло
Глигорић

суд у Но вом Са ду пре су дио у
ње го ву ко рист. Он је из ја вио
за „Пан че вац” да има мно го
раз ло га да сум ња у ко рум пи -
ра ност не ких љу ди у пан че -
вач ком су ду и у њи хо ву спре гу
с по је ди ним адво ка ти ма.

– Стра шно је што је ку по -
про дај ни уго вор за ку ћу у чи је
ре но ви ра ње сам уло жио пу но
нов ца по ни штен, иа ко је био
ва ли дан – ис та као је До ма зе -
тов ски.

Шта ка же дру га стра на
Ме ђу тим, у пре су ди Основ ног
су да у Пан че ву ко ја је до не та
26. ок то бра про шле го ди не
ње му је на ло же но да се с по -
ро ди цом и ства ри ма исе ли из
ку ће и да је пре да же ни ко ја га
је ту жи ла ина че ће би ти при -
нуд но исе љен.

У пре су ди се из ме ђу оста -
лог на во ди да је она тра жи ла
да се оспо ри и по ни шти ку -
по про дај ни уго вор на осно ву
ко јег је До ма зе тов ски по стао
вла сник спор не ку ће, јер је

скло пљен без ње ног зна ња и
са гла сно сти.

„На кон утвр ђи ва ња чи ње -
нич ног ста ња суд је за кљу чио
да је зах тев ту жи ље осно ван,
због че га га је усво јио. Осим то -
га, пра во сна жном пре су дом је
утвр ђе но да је До ма зе тов ски
био у по се ду ку ће без прав ног
осно ва, на осно ву уго во ра о ку -
по про да ји ко ји је про гла шен
ни штав ним, с об зи ром на то да
је оспо рен. Са ве стан ку пац би
пре за кљу че ња ку по про дај ног
уго во ра из вр шио увид у прав но
ста ње не по крет но сти ко ју ку пу -
је, а До ма зе тов ски то ни је учи -
нио”, пи ше та ко ђе у пре су ди.

Не ми нов но на пу шта ње ку ће
У же љи да чу је и дру гу стра ну
у овом спо ру, „Пан че вац” се
обра тио Основ ном су ду. У тој
ин сти ту ци ји нам је ре че но да
је Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду
6. апри ла ове го ди не по твр дио
пре су ду пан че вач ког Основ ног
су да ко јом је До ма зе тов ском
на ло же но да на пу сти ку ћу.

– То ком по ступ ка ко ји је во -
ђен пред Основ ним су дом у
Пан че ву не по бит но је утвр ђе -
но да је ту жи ља је ди ни вла -
сник спор не не крет ни не и да
је упи са на у ли сту не по крет -
но сти Слу жбе за ка та стар у
Пан че ву – ре че но нам је та ко -
ђе у су ду.

Од го во ре но нам је и да је До -
ма зе тов ски ту жио вла сни цу
спор не ку ће са зах те вом да му
пла ти око пет ми ли о на ди на ра,
ко ли ко је уло жио у ре но ви ра ње
ку ће. Тај суд ски по сту пак још
ни је пра во сна жно за вр шен.

Осим то га, у Основ ном су ду
смо са зна ли и то да је До ма зе -
тов ски ту жио осо бу ко ја га је
до ве ла у за блу ду да је вла сни -
ца ку ће. На кон за вр шет ка су -
ђе ња у Пан че ву та осо ба је
про гла ше на кри вом и осу ђе на
је на го ди ну и осам ме се ци за -
тво ра. Ме ђу тим, Апе ла ци о ни
суд је пре и на чио ту пре су ду и
осло бо дио окри вље ну од свих
оп ту жби.

У вре ме ну у ко ме жи ви мо
све је ви ше оту ђе но сти и се -
де ња уз ком пју те ре и те ле ви -
зо ре, а све је ма ње при ја тељ -
ских раз го во ра и дру же ња.

Гру па на ших ста ри јих су -
гра ђа на ко ји су ше зде се тих,
се дам де се тих и осам де се тих
го ди на про шлог ве ка жи ве ли
у од ра ста ли у де лу Ули це ца ра
Ла за ра ре ши ла је да се од у пре
то ме, па је кра јем про шле не -
де ље ор га ни зо ва ла су срет и
дру же ње.

– Оку пља мо се по след ње
не де ље у ма ју. На ши су сре ти
по чи њу шет њом по ули ци у
ко јој смо не ка да жи ве ли, на
углу Ца ра Ла за ра и Кра ље ви -
ћа Мар ка, а за вр ша ва ју се у
јед ној од град ских ка фа на.
Већ тре ћу го ди ну за ре дом
ор га ни зу је мо дру же ња. На
њи ма раз го ва ра мо, ожи вља -
ва мо успо ме не, пре при ча ва -
мо зго де и не зго де, гле да мо
ста ре фо то гра фи је. Осим то -

га, с пи је те том се при се ћа мо
оних ко ји ви ше ни су с на ма
и тру ди мо се да са чу ва мо се -
ћа ња на њих и успо ме не –
из ја вио је Вла сти мир Се ку -
лић, је дан од за чет ни ка овог
ле пог оби ча ја.

Он је до дао да за јед нич ки
су сре ти ста на ра из Ули це ца ра
Ла за ра слу же и за раз ме ну ин -
фор ма ци ја о то ме где ко са да
жи ви и ра ди и шта је по сти гао
у жи во ту, јер се че сто де си да
се срет ну љу ди ко ји се ни су
ви де ли и по 30 и 40 го ди на.

Се ку лић је ре као и да би
би ло ле по ка да би се слич на
дру же ња ор га ни зо ва ла и у
дру гим де ло ви ма Пан че ва,
јер би се на њи ма оку пљао ве -
ли ки број на ших су гра ђа на.

– За то је по треб но са мо
ма ло до бре во ље и же ље да
се сва ко дне ви ца по де ли с
дру ги ма, а ко рист од то га је
ви ше стру ка – за кљу чио је
Се ку лић.

ЛЕП ОБИ ЧАЈ ГРУ ПЕ НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА

Дру же њем по бе ђу ју
оту ђе ност

ово го ди шње се зо не ку па ња
углав ном за вр ше ни и да ће
по че так ра да ба зе на би ти
ускла ђен с пли вач ким ми -
тин гом ко ји ће би ти одр жан у
Пан че ву. 

Под се ћа мо, Јав но ко му нал -
но пред у зе ће „Мла дост” је про -
шле го ди не за вр ши ло обим не
и из у зет но ва жне ра до ве на
отво ре ном ба зе ну, за хва љу ју ћи
че му је оси гу ран не сме тан рад
тог спорт ског објек та, на ко јем
се ле ти сва ко днев но оку пља из -
ме ђу 1.200 и 1.500 по се ти ла ца.

За ме ње не су до тра ја ле елек -
трич не ин ста ла ци је, јер им је
функ ци о ни са ње би ло угро же -
но због по жа ра. У окви ру тих
ра до ва су по ста вље ни не ки ва -
жни де ло ви у под ста ни ци, а
пр ви пут на кон мно го го ди на
офар ба но је ко ри то ба зе на.

По ред то га, об но вље не су
три би не и по ста вље не но ве
клу пе, а за тим су пре у ре ђе ни
трав њак и спорт ски те ре ни.

ЈКП „МЛА ДОСТ” НА ЈА ВЉУ ЈЕ

По чи ње да ра ди отво ре ни ба зен

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Не ро ман тич ни па јац

Отво ре ни ба зен код Ха ле
спор то ва на Стре ли шту по чи -
ње да ра ди 20. ју на. Би ће отво -
рен сва ко днев но за гра ђа не, а
це не ула зни ца ће из но си ти
као и прет ход них го ди на – 150
ди на ра за од ра сле и 105 ди на -
ра за де цу, по че му је пан че -
вач ки ба зен ме ђу нај при сту -
пач ни ји ма ка да се упо ре ди са
слич ним спорт ским објек ти ма
у окру же њу.

Уче ни ци ће по не дељ ком
мо ћи бес плат но да уђу, уз
школ ску књи жи цу, а град ски
За вод за јав но здра вље ће и
ове го ди не узи ма ти узор ке из
ба зе на и кон тро ли са ти чи сто -
ћу во де.

– ЈКП „Мла дост” ће учи ни -
ти све да по се ти о ци ма, по ред
ку па ња, бу ду по ну ђе ни и до -
дат ни са др жа ји да би им би ло
што леп ше. Због то га ће мо за -
јед но с Град ским се кре та ри ја -
том за кул ту ру и спорт и До -
мом омла ди не ор га ни зо ва ти

ДИ РЕК ТО РИ МА ШКО ЛА КО ЈЕ ОР ГА НИ ЗУ ЈУ ЕКС КУР ЗИ ЈЕ

Ја ви те се са о бра ћај ној по ли ци ји

пра те ће про гра ме – на ја вио је
Пре драг Сто ја ди нов, ди рек тор
ЈКП-а „Мла дост”.

Он је до дао да ће и ове го -
ди не, као и про шле, би ти ор -
га ни зо ва но ноћ но ку па ње, јер

се по ка за ло да има за ин те ре -
со ва них за та кав вид ре кре а -
ци је.

Сто ја ди нов је до дао да су
нај ва жни ји по сло ви у окви ру
при пре ме ба зе на за по че так

ЈКП „Хигијена” је саопштила
да ће њени радници свако-
дневно прати улице због вру-
ћина и да ће се то обављати у
свим деловима града.

То јавно комунално преду-
зеће објавило је и да су њего-
ви радници били ангажова-
ни на прављењу бетонске
подлоге на углу улица Иве

Курјачког и Војвођанског бу-
левара, где ће бити поставље-
ни контејнери за одлагање
свих врста отпада.

Бетонирање подлога за по-
стављање контејнера спрово-
ди се у деловима града у ко-
јима „Хигијена” има највише
посла због стварања дивљих
депонија.

НОВОСТИ ИЗ „ХИГИЈЕНЕ”

Свакодневно прање
улица



При пад ни ци на шег Рат ног ва -
зду хо плов ства ко ји су уче ство -
ва ли у од бра ни Ср би је од НА ТО
агре си је 1. ју на су на „Феј сбу ку”
обе ле жи ли се дам на е сто го ди -
шњи цу по ги би је ге не ра ла Љу -
би ше Ве лич ко ви ћа.

Он је из гу био жи вот 1999.
го ди не док је на кон јед ног од
та да шњих бом бар до ва ња Пан -
че ва оби ла зио по ло жа је ра кет -
не ба те ри је код Омо љи це. За -
јед но с њим та да су стра да ла
још два офи ци ра ко ји су би ли
у ње го вој прат њи: пу ков ник
Бо жи дар Пеј чић и ма јор Све -
то мир Три фу но вић.

Пре ма јед ној од вер зи ја тог
до га ђа ја, Ве лич ко вић је на ре -

дио да се укљу чи ра дар и пре ци -
зно ло ци ра је дан аме рич ки ави -
он ко ји је био у бли зи ни. Ме ђу -
тим, дру ги НА ТО ави о ни су то
ре ги стро ва ли и од мах су га ђа ли
и по го ди ли наш по ло жај.

У нат пи си ма о Ве лич ко ви ћу
ње го ве ко ле ге су под се ти ле да
је ње го ва по ги би ја би ла ве ли ки
гу би так за то што је он ва жио за
јед ног од нај спо соб ни јих офи -
ци ра на ше ар ми је.

Они ис ти чу да је био из у зет -
но хра бар и на во де да о то ме
нај бо ље го во ри по да так да се
то ком НА ТО агре си је ни је бо -
јао да оде на фронт ка ко би об -
и шао на ше рат не по ло жа је иа -
ко на то ни је био оба ве зан, с

об зи ром на то да је та да био
глав но ко ман ду ју ћи на шег Рат -
ног ва зду хо плов ства и про тив -
ва зду шне од бра не.

Пре на па да на на шу зе мљу
1999. го ди не ге не рал Ве лич -
ко вић је две го ди не бо ра вио
на струч ном уса вр ша ва њу у
Ру си ји. У тој зе мљи се за јед но
с та мо шњим пи ло ти ма обра -
зо вао за лет на ави о ну „Миг
29”, у вре ме ка да је тај ло вац
тек ула зио у упо тре бу.

На кон то га Ве лич ко вић је
оства рио бри љант ну вој нич ку
ка ри је ру, то ком ко је је ви ше
пу та од ли ко ван и два пу та
ван ред но уна пре ђи ван. Био је
но си лац „Злат ног ле тач ког

зна ка”, нај це ње ни јег при зна -
ња ме ђу пи ло ти ма.

У знак се ћа ња на ге не ра ла
Ве лич ко ви ћа и дво ји цу офи -
ци ра ко ји су стра да ли с њим,
пре че ти ри го ди не је на ме сту
где су из гу би ли жи во те по диг -
ну то спо мен-обе леж је. Ту се
сва ке го ди не на дан Ве лич ко -
ви ће ве по ги би је оку пља ју ње -
го ви са бор ци и по ла жу цве ће.

ПО ТВР ЂЕ НА ПРЕ СУ ДА ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ СУ ДА

Че ти ри го ди не затвора за тр го ви ну љу ди ма
Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду
по твр дио је пр во сте пе ну пре -
су ду Ви шег су да у Пан че ву од
22. де цем бра 2015. ко јом је
Са ша Б. (41) из Ка ча ре ва ка -
жњен на че ти ри го ди не за тво -
ра због тр го ви не љу ди ма.

Ка ко пи ше у пре су ди, он је та -
да про гла шен кри вим за то што
је не ко ли ко ме се ци у Ка ча ре ву
др жао у јед ној ку ћи за тво ре ну
два де сет дво го ди шњу де вој ку.
На кон што јој је од у зео ис пра ве,
он ју је уз прет ње зло ста вљао и
при мо ра вао на про сти ту ци ју.

Ка ко је на кон ње го вог хап ше -
ња пи са ла бе о град ска штам па,
он је по сле не ко ли ко ме се ци
про дао де вој ку Ни ко ли Р., ко ји је
жи вео у Ба нат ском Но вом Се лу.

Ме ђу тим, ни је ни слу тио да
ће зло ста вља на де вој ка да му
ис при ча шта јој се де ша ва ло,
те да ће он на кон то га о све му

оба ве сти ти по ли ци ју. Пре ма
ње го вим ре чи ма, то је учи нио
за то што се са жа лио на њу.

Бе о град ски ли сто ви су на кон
хап ше ња Са ше Б. об ја ви ли да је
он про да вао де вој ку дру гим му -
шкар ци ма иа ко је био оже њен.
Ње го ва су пру га је у из ја ви да тој
но ви на ри ма не ги ра ла да је он
би ло шта ло ше ура дио и опо вр -
гла је све на во де из кри вич не
при ја ве ко ју је про тив ње га под -
не ла пан че вач ка по ли ци ја.

Она је по твр ди ла да је зло ста -
вља на де вој ка жи ве ла с њи ма у
ку ћи не ко ли ко ме се ци, али је
на гла си ла да је то би ло за то што
је на вод но би ла за љу бље на у ње -
ног и Са ши ног си на. Ни је не ги -
ра ла да је де вој ка оти шла из Ка -

ча ре ва у Ба нат ско Но во Се ло с
Ни ко лом Р., али је ис при ча ла
да је он био на си лан пре ма њој
и да је њен муж по ку шао да је
за шти ти. Ка ко је ре кла, он је
при ја вио ње ног су пру га по ли -
ци ји да би му се осве тио. Ме ђу -
тим, Ни ко ла Р., ко ји ни је био ни
дан у при тво ру, из ја вио је но ви -
на ри ма да то ни је тач но и да ни -
кад ни је ту као де вој ку.

На пр во сте пе ну пре су ду Са -
ши Б. ко ју су до не ле су ди је у
на шем гра ду жа ли ли су се ви -
ши јав ни ту жи лац у Пан че ву и
бра ни лац окри вље ног. Ме ђу -
тим, Апе ла ци о ни суд је до нео
пре су ду ко јом је од био све
жал бе као нео сно ва не и по твр -
дио пр во сте пе ну пре су ду.

ХРОНИКА
Петак, 3. јун 2016.
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Бе о гра ђа нин ко ји је
на пао ло по ва што му
је ушао но ћу у стан
по но во на су ду

Сли чан слу чај био и у
Пан че ву

Хо ће ли Са шку Бо ге ском, Бе о -
гра ђа ни ну ко ме се ових да на
по но во су ди због то га што је
на пао про вал ни ка што му је
пре три го ди не ушао у ку ћу,
по мо ћи из ја ва ве шта ка да је у
кр ви ло по ва на ђе на дро га?

Овај суд ски про цес, ко ји је
за де се ти не хи ља да оних ко ји
су по др жа ли Бо ге ског на „Феј -
сбу ку” без раз ло жан, по но во је
ак ту а ли зо вао пи та ње ка ко су у
срп ским за ко ни ма нор ми ра не
са мо од бра на и ре ак ци је у слу -
ча ју ула ска не зва них ли ца у
не чи ји стан, ку ћу или на при -
ва тан по сед.

Под се ћа мо, Кри вич ним за ко -
ни ком ко ји се при ме њу је у на -
шој зе мљи до зво ље ни су од бра -
на од на па да на жи вот и те ло,
као и од бра на лич не имо ви не.

Ме ђу тим, па ра гра фи су из -
ри чи ти у то ме да не сме би ти
пре ко ра че на гра ни ца ну жне
од бра не. На при мер, уко ли ко
ло пов уђе на не чи ји при ва тан
по сед, ње гов вла сник сме да
пу ца из ва тре ног оруж ја на ње -
га је ди но у слу ча ју да кра дљи -
вац пр ви по тег не на ње га пу -
шку или пи штољ!? 

(Не)осно ва на ини ци ја ти ва
по ли ци је
У ме ди ји ма су не дав но об ја вље -
ни тек сто ви о то ме да је та ква
за кон ска ре ше ња кри ти ко вао
је дан од син ди ка та у по ли ци ји.
Под се ћа мо, ње го ви чла но ви су
зва нич но за тра жи ли од Вла де

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ПО ЛИ ЦИ ЈА ОР ГА НИ ЗУ ЈЕ ТРИ БИ НЕ

За шти та од кри ми на ла
ТРА ГОМ ЈЕД НЕ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ

ЗА ШТО НЕ СМЕ МО ДА СЕ 
БРА НИ МО ОД ПРО ВАЛ НИ КА

Син ди кат срп ске по ли ци је
по хва лио је дво ји цу сво јих
ко ле га из Но вог Па за ра због
то га што су пре не ко ли ко да -
на, на кон што су ухап си ли
дво ји цу ло по ва на де лу, од -
би ли да при ме ми то од 1.000
евра ко је су им они по ну ди ли
ка ко не би би ли ухап ше ни. 

Ло по ви ко ји су за те че ни
то ком оби ја ња ки о ска и кра -
ђе ци га ре та нај пре су по ку -
ша ли да под ми те по ли цај це
са по сто евра, а ка да су они
то од би ли, хте ли су да се из -
ву ку та ко што су уве ћа ли по -
ну ду де сет пу та. 

Ме ђу тим, ни то им ни је
би ло од ко ри сти. Ухап ше ни
су и при ве де ни, а пр тља жник
ау то мо би ла ко ји су ко ри сти -
ли био је пун ци га ре та ко је су
укра ли. Због то га су про тив
дво ји це ло по ва под не те кри -
вич не при ја ве за те шке кра ђе
и по ку шај да ва ња ми та. 

Син ди кат срп ске по ли ци је
сма тра да овај до га ђај на ди -
ла зи окви ре ме ста у ко ме се
де сио, јер опо вр га ва убе ђе ње
број них гра ђа на о рас про -
стра ње но сти ко руп ци је у
срп ској по ли ци ји.

„На ше ко ле ге из Но вог Па -
за ра су ре а го ва ле ка ко би и
ве ћи на срп ских по ли ца ја ца

ко ји ра де свој по сао пре да но,
ча сно и по ште но. На да мо се
да ће њи хо ве ста ре ши не уме -
ти то да це не и да на гра де.
Гра ђа ни Ср би је мо гу да бу ду
спо кој ни, јер је срп ска по ли -
ци ја на ули ци ма хом по ште -
на и љу ба зна и за то не ка не
на се да ју на но ви нар ска пре -
те ри ва ња и пред ра су де”, пи -
ше та ко ђе у ре а го ва њу Син -
ди ка та срп ске по ли ци је.

То удру же ње је под се ти ло
да је због по гре шног пре ду бе -
ђе ња гра ђа на о рас про стра -
ње но сти ко руп ци је у по ли ци ји
Сек тор уну тра шње кон тро ле
у тој слу жби не дав но по чео
да спро во ди тзв. те сто ве ин -
те гри те та. 

Пре ма об ја шње њу Син ди -
ка та срп ске по ли ци је, то зна чи
да ће при пад ни ци ма МУП-а за
ко је се сум ња да су под ло жни
ко руп ци ји, њи хо ве ко ле ге ко је
они не по зна ју ну ди ти но вац и
да ће по том пра ти ти ка ко ће
ре а го ва ти. 

Они ко ји под лег ну ис ку -
ше њу и узму по ну ђе но ми то,
би ће ока рак те ри са ни као по -
ли цај ци ко ји су по чи ни ли те -
жу по вре ду рад не ду жно сти.
Јед на од мо гу ћих по сле ди ца
то га би ће пре ста нак рад ног
од но са.

ПО ВО ДОМ ЈЕД НОГ ДО ГА ЂА ЈА 

По хва ле по ли цај ци ма 
ко ји су од би ли ми то

У те шкој са о бра ћај ној не сре ћи
ко ја се до го ди ла 29. ма ја око
14 са ти у Спољ но стар че вач кој
ули ци, у бли зи ни „Азо та ре”,
по ги нуо је Д. Ј. из Стар че ва, ро -
ђен 1982. го ди не.

Он је био за во ла ном ау то -
мо би ла „опел век тра” и у јед -
ном тре нут ку је, из за сад не у -

твр ђе них раз ло га, у пу ној бр -
зи ни уда рио у др во и пре вр -
нуо се на кров. Због те жи не
по вре да ко је је за до био, во зач
је остао на ме сту мр тав, а ау -
то мо бил у ко ме се на ла зио
био је то ли ко смр скан да су
по зва ни ва тро га сци ка ко би
из ву кли ње го во те ло.

ТЕ ЖАК УДЕС КОД „АЗО ТА РЕ”

Во зач по ги нуо 
на ли цу ме ста

Ср би је да се по хит ном по ступ -
ку усво ји за кон о за шти ти при -
ват не сво ји не.

Тим ак том би тре ба ло про -
пи са ти да се ви ше не ка жња -
ва ју гра ђа ни ко ји, шти те ћи
сво је жи во те, имо ви ну и жи во -
те чла но ва сво јих по ро ди ца,
на не су по вре де ло по ви ма и
про вал ни ци ма.

– За кон за ко ји се ми за ла -
же мо већ по сто ји у Аме ри ци.
У ње му пи ше да уко ли ко про -
вал ник уђе у стан, ку ћу или на
при ва тан по сед и на пад не уку -
ћа не, они ни су за кон ски од го -
вор ни уко ли ко га ли ше жи во -
та или га по вре де – ис так ну то
је у зах те ву Син ди ка та за по -
сле них у по ли ци ји.

Ве ли ки број гра ђа на по др -
жао је ову ини ци ја ти ву, али је
би ло и оних ко ји се ни су сло -

жи ли с њом, и то та ко ђе у по -
ли ци ји!?

Чел ник јед ног од син ди ка та
у МУП-у из ја вио је да ни јед на
др жа ва у Евро пи ни је до не ла
та кав за кон и да „ни ко не сме
да про гла ша ва не чи је жи во те
вред ним, а дру ге бе зна чај ним”.

Осам де сет дво го ди шњак 
пу цао на ло по ва
Под се ћа мо, и у пан че вач ком Ви -
шем су ду се во дио је дан про цес
ко ји је ак ту а ли зо вао пи та ње ну -
жне од бра не. Су ди ло се осам де -
сет дво го ди шњем Мил ку Ла ке -
ти ћу, јер је те шко ра нио про вал -
ни ка ко ји му је ушао кроз про зор
у ку ћу и на пао га у кре ве ту.

Ла ке тић је од мах по сле тог
до га ђа ја ухап шен, јер је пу цао
у два де сет пе то го ди шњег ло -
по ва из пи што ља за ко ји ни је
имао до зво лу.

У же љи да до при не се бо љем
ин фор ми са њу гра ђа на о њи -
хо вој без бед но сти и за шти ти
имо ви не од кри ми на ла ца,
пан че вач ка по ли ци ја ор га -
ни зо ва ће ових да на три три -
би не у на шем гра ду.

О овој те ми ће се пр ви пут
го во ри ти 7. ју на, од 18 са ти, у
са ли Ме сне за јед ни це на Ко -
те жу (Ули ца бра ће Јо ва но -
вић бб.).

Сле де ћа три би на би ће одр -
жа на 9. ју на у 19 са ти у са ли
Ме сне за јед ни це Гор њи град.
Ме сто одр жа ва ња тре ће три -
би не је Ме сна за јед ни ца Вој -
ло ви ца, а тер мин је 10. јун у
18 са ти.

Одр жа ва ње ових три би на је
део ак ци о ног пла на ко ји спро -
во ди пан че вач ка по ли ци ја,
под на зи вом „Гра ђа ни, опрез –
чу вај те сво ју имо ви ну”.

ЕВО ЦИ РА НА ТУ ЖНА ГО ДИ ШЊИ ЦА

Се ћа ње на ге не ра ла Ве лич ко ви ћа

Кра дљи вац је том при ли ком
те шко ра њен, али је за хва љу ју -
ћи ле ка ри ма пре жи вео, пот пу -
но се опо ра вио и на кон то га је
ту жио Ла ке ти ћа за то што га је
ра нио!?

– Ако по сто ји школ ски
при мер ну жне од бра не, он да
је то овај до га ђај. Ста рац је
имао пи штољ у ку ћи јер је
уче ство вао у Дру гом свет ском
ра ту, а пу цао је у про вал ни ка
за то што се упла шио за свој
жи вот ка да га је ло пов на пао.
По ста вља се пи та ње ко га суд
тре ба да шти ти у овом слу ча -
ју: про вал ни ка од на пад ну тог
или све нас од ло по ва ако се
усу де да нам из не на да уђу у
ку ћу? – из ја вио је за „Пан че -
вац” је дан од ло кал них адво -
ка та ко ји су би ли ан га жо ва ни
у овом слу ча ју.



ста лих осмо ро чла но ва Скуп шти не, као и
с мно гим дру гим су гра ђа ни ма, и то, пре
све га, за хва љу ју ћи ис ку стви ма из вре ме на
док сам ра ди ла као ле кар – на ве ла је мла -
да док тор ка.

Први дечји ансамбл старијег уз-
раста фолклорне секције Дома
културе „3. октобар” из Новог
Села још једном је постигао за-
пажен резултат на војвођанском
нивоу. И ове године је освојена
златна плакета на финалној
смотри дечјег фолклорног ства-
ралаштва, одржаној у недељу,
29. маја, у Бачкој Тополи.

Жири је међу три најуспе-
шније у Покрајини у помену-
тој категорији сврстао корео-
графију Вељка Опарнице на

тему игара из рашке области,
под називом „Пошла Јагода на

воду”, а музички аранжман је
урадио Жанијел Шубља.

Поред тога, на истом так-
мичењу титулу најбољег по-
нела је најмлађа играчица
тог ансамбла – Миња Бого-
јевић, ученица петог разре-
да новосељанске основне
школе.

Разиграни малишани су, са
освојених 98 бодова, били од-
мах иза панчевачког КУД-а
„Станко Пауновић” НИС–РНП
и тако су се квалификовали на
финалну републичку смотру,
која ће бити одржана 25. јуна
у Ваљеву.

На тај начин Панчево ће по-
ново имати представнике на др-
жавном такмичењу, што је изу-
зетно признање и подстрек за
аматеризам у нашем граду.

Пр ва у мно го че му

Пр ви пут је јед на же на по ста ла пред сед -
ник Скуп шти не МЗ Гло гоњ (а вр ло ве ро -
ват но и не ке се о ске ме сне за јед ни це у по -
след њих че тврт ве ка). И не са мо то – она
је и пр ва ле кар ка из по ме ну тог се ла бар
де се ти на ма го ди на уна зад.

У пи та њу је др Ми ре ла Пе тро вић, но ва-
ста ра чла ни ца Град ског ве ћа за здрав -
ство. Ро ђе на је 1985. го ди не, а ди пло му
Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у
Бе о гра ду сте кла је пре шест го ди на; убр -
зо се за по сли ла у ло кал ној здрав стве ној
ам бу лан ти, чи ји је и шеф по ста ла не ду го
за тим.

Ка да је реч о по ли тич ком ис ку ству – би -
ла је члан ме сне скуп шти не у про те клом
са зи ву, у окви ру ко јег је во ди ла ко ми си ју за
здрав ство. Чла ни ца Град ског ве ћа по ста ла
је пре де сет ме се ци, а на ми ну лим из бо ри -
ма по дру ги пут је (на ли сти СНС-а) до би ла
ве ли ко по ве ре ње су гра ђа на, што ју је до ве -
ло на че ло Ме сне за јед ни це.

Има мно го ку ри о зи те та у ве зи са овом
мла дом, обра зо ва ном и вред ном осо бом,
ко ја се хра бро при хва ти ла од го вор не, али
во лон тер ске функ ци је 

– То што сам пр ва же на у Гло го њу ко ја
во ди ме сну за јед ни цу, па још и мла да,
би ће ми са мо до дат ни сти му ланс. Са мим
тим тру ди ћу се да же не и мла ди до би ју
па жњу ка кву за слу жу ју, али у том по гле -
ду не ћу ни ма ло за не ма ри ти ни од нос
пре ма, ре ци мо, пен зи о не ри ма или со ци -
јал но угро же ним. Иа ко ви ше не ма мо не -
ку над ле жност над удру же њи ма, дру -
штви ма и спорт ским клу бо ви ма, би ло би
по жељ но да за јед но на сту па мо на кон -
кур си ма, јер би смо та ко има ли ви ше
шан си за про ла зак. На дам се да ће ми у
то ме по мо ћи до бра ко му ни ка ци ја с пре о -

ПРЕД СТА ВЉА МО НО ВЕ ПРЕД СЕД НИ КЕ СКУП ШТИ НА МЗ (1)
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Успеси малих 
Ивановчана, 
Омољчана и ученика
„Микине” школе

Уче ни ци из три пан че вач ке
основ не шко ле ко ји фа кул та -
тив но из у ча ва ју бу гар ски је зик
и кул ту ру има ли су у дру гој
по ло ви ни про шлог ме се ца за -
па же не ак тив но сти.

Нај пре су на ме ђу на род ном
так ми че њу „Спар та ки ја да 2016”,
одр жа ном у бу гар ским Злат ним
Пја сци ма од 15. до 19. ма ја, наш

АК ТИВ НО СТИ УЧЕ НИ КА КО ЈИ УЧЕ БУ ГАР СКИ ЈЕ ЗИК

ПАН ЧЕВ ЦИ НА „СПАР ТА КИ ЈА ДИ” Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Дом
кул ту ре је про ме нио ста тут,
чи ме су усло ви за из бор ди -
рек то ра уса гла ше ни с но вом
за кон ском ре гу ла ти вом. Се о -
ска сла ва Спа сов дан би ће
обе ле же на у че твр так, 9. ју на.

Ба нат ско Но во Се ло: Деч ји
ан самбл ин стру мен тал них
со ли ста на сту пио је у пе так,
27. ма ја, у про сто ри ја ма ли -
ста „Либeртатеа” на обе ле жа -
ва њу се дам де сет го ди на ча -
со пи са за де цу на ру мун ском
је зи ку. Ста ри ји деч ји фол -
клор ни ан самбл је у фи на лу
смо тре деч јег фол клор ног
ства ра ла штва у Бач кој То по -
ли осво јио злат ну пла ке ту. У
то ку су при пре ме за фе сти -
вал „Ба нат ска тру ба”, ко ји ће
би ти одр жан 25. ју на.

До ло во: Се ри јал ра ди о ни ца
ка ри ка ту ре за де цу Ни ко ле
Дра га ша у До му кул ту ре
окон чан је про те клог ви кен -
да. Ка сач ке тр ке би ће одр жа -
не у не де љу, 5. ју на, од 15.30,
на ло кал ном хи по дро му.

Гло гоњ: Ми ло рад Мак си мо -
вић, му зи чар из Ја бу ке, одр -
жао је ми ни-кон церт у уто -
рак, 31. ма ја, у До му кул ту ре.
На ред ног да на фуд ба ле ри су
од и гра ли фи нал ну утак ми цу
ба ра жа за по пу ну ви шег ран -
га так ми че ња.

Ива но во: Че твр та из ло жба
кућ них љу би ма ца одр жа на је
у су бо ту, 28. ма ја, у школ -
ском дво ри шту. Истог да на
су уче ни ци ОШ „Мо ша Пи ја -
де” у Звон ци ма (оп шти на Ба -
бу шни ца) уче ство ва ли на ре -
пу блич ком так ми че њу из бу -
гар ског је зи ка.

Ја бу ка: Скуп шти на Ме сне за -
јед ни це до не ла је од лу ку о
бра ти мље њу с ме стом Ма ке -
дон ски Брод. Уре ђе ње при о -
ба ља по че ће сле де ће не де ље,
а уско ро у пар ку тре ба да бу де
по ста вље на те ре та на на отво -
ре ном.

Ка ча ре во: За вр ше но је уре -
ђе ње при ла за ка де по ни ји, а
у то ку су ра до ви на атар ском

пу ту у на став ку Бо сан ске
ули це. Ове не де ље би ће бе -
то ни ра но дно је зе ра и по пу -
ња ва не удар не ру пе на ко ло -
во зи ма. Три би на под на зи -
вом „Ре пу бли ка Ћо пић” би ће
одр жа на у че твр так, 2. ју на,
од 20 са ти. На ред ног да на
би ће отво ре на из ло жба уче -
нич ких ра до ва у До му омла -
ди не, а уве че ће на истом ме -
сту би ти при ре ђе на ре ви ја
мла дих му зич ких та ле на та.

Омо љи ца: Удру же ње же на
„Омољ чан ке” ће у су бо ту, 4.
ју на, од 15 са ти, у цен тру се -
ла при ре ди ти ма ни фе ста ци -
ју под на зи вом „Омо љич ки

ет но-ба зар”. У До му кул ту ре
су при кра ју про бе фол клор -
не сек ци је и шко ле ани ми ра -
ног фил ма, чи ји ће по ла зни -
ци уче ство ва ти на ре пу блич -
ком фе сти ва лу фил ма мла -
дих у Бе о гра ду. По зо ри шном
пред ста вом за де цу у тој
уста но ви сле де ћег пет ка по -
чи ње лет њи про грам.

Стар че во: Из ло жба сли ка То -
ми сла ва Су хец ког из Вр шца
отво ре на је у че твр так, 26.
ма ја, у га ле ри ји „Бо ем”. Две
мла ђе еки пе чла но ва Од ре да
из ви ђа ча „На дел” уче ство ва -
ле су на ме ђу на род ном из ви -
ђач ком ви ше бо ју и у кон ку -
рен ци ји два де се так еки па
јед на је за у зе ла пе то, а дру га
осмо ме сто. Осма ци из ОШ
„Вук Ст. Ка ра џић” по след њег
да на шко ле ри ту ал но су се
оку па ли у фон та ни на Тр гу
нео ли та.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

За хва љу ју ћи од лу ци Гра да
Пан че ва да фи нан си ра тро -
шко ве од ла ска у се ла ле ка ра
спе ци ја ли сте До ма здра вља,
ги не ко лог је нај зад по чео да
ра ди и у Бре стов цу.

Та ко су про шлог че тврт ка,
26. ма ја, при пад ни це не жни -
јег по ла и у сед мом пан че -
вач ком се лу (без ове вр сте
услу ге тре нут но су са мо Ја -
бу ка и Ива но во) до би ле при -
ли ку да их пре гле да ле кар
спе ци ја ли ста за гра ну ме ди -

ци не ко ја се ба ви бо ле сти ма
и ле че њем жен ског ре про -
дук тив ног си сте ма.

Пр вих два де сет па ци јент ки -
ња при мио је спе ци ја ли ста ги -
не ко ло ги је и аку шер ства др
Сло бо дан Ову ка, ко ји је и ди -
рек тор До ма здра вља Пан че -
во, што ће се по на вља ти сва ког
дру гог че тврт ка од 12 са ти.

Прет ход но за ин те ре со ва не
Бре стов чан ке тре ба да се
при ја ве за пре глед код иза -
бра ног ле ка ра.

ДВА ПУТ МЕ СЕЧ НО

Ги не ко лог 
и у Бре стов цу

град пред ста вља ле фуд бал ска и
од бој ка шка еки па са чи ње не од
ше сто ро уче ни ка ива но вач ке
шко ле „Мо ша Пи ја де” и по
осмо ро из шко ла „До си теј Об ра -
до вић” из Омо љи це и „Ми ро слав
Ан тић Ми ка” из Пан че ва.

Сме штај уче ни ка је обез бе -
ди ла Др жав на аген ци ја Ре пу -
бли ке Бу гар ске за Бу га ре у ди -
ја спо ри, а за пре воз до од ре ди -
шта по бри нуо се Град Пан че во,
обез бе див ши фи нан си је. Пу -
то ва ње је би ло и еду ка тив ног
ка рак те ра, јер су уче ни ци об и -

шли зна ме ни то сти Вар не и
глав ни град Со фи ју.

Ове обра зов не уста но ве
спро во де про је кат Ми ни стар -
ства обра зо ва ња и на у ке Ре пу -
бли ке Бу гар ске под на зи вом
„Ма тер њи је зик и кул ту ра ван
гра ни ца”, ко ји ре а ли зу је Ог -
њан Цвет ков, про фе сор бу гар -
ског је зи ка и кул ту ре.

Ђа ци из три шко ле су већ у
су бо ту, 28. ма ја, у Звон ци ма
(оп шти на Ба бу шни ца) уче -
ство ва ли на Ре пу блич ком так -
ми че њу из бу гар ског је зи ка.

У фи на ле се, по ред оста лих,
пла си ра ло и се дам ђа ка с те ри -
то ри је Пан че ва. Од њих су нај -
бо ље про шли Еми ли ја Ста но -
је вић из Омо љи це (14 од укуп -
но 20 по е на) и Ива нов чан ка
Јо ва на Бла го ев (12 по е на), а
Ми ли ца Гру ло вић и Са ра Га ин
осво ји ле су по 10 по е на.

Бу гар ски је зик са еле мен ти -
ма на ци о нал не кул ту ре као из -
бор ни је зик учи се је ди но у
Ива но ву, а у Пан че ву и Омо љи -
ци је то фа кул та тив ни пред -
мет, ко ји фи нан си ра Ми ни -
стар ство обра зо ва ња и на у ке
Ре пу бли ке Бу гар ске.

НА ПОКРАЈИНСКОЈ СМОТРИ

Успеси фолклораша из Новог Села

ГА РА И ДРУ ГИ ЉУ БИМ ЦИ

У Основ ној шко ли „Мо ша Пи ја де” у Ива но ву у су бо ту, 28.

ма ја, одр жа на је че твр та из ло жба кућ них љу би ма ца.

Уче ни ци су до ве ли и до не ли сво ја оми ље на би ћа – од ра -

сних ку ца, ме ша на ца, па па га ја, зе ка и ма ца до јед не вра не по

име ну Га ра. Њу је у шу ми, ис под гне зда, про на шао Ан дри ја

Не мет, уче ник ше стог раз ре да, пру жио јој дом и од га јио је.

Ма ли љу би те љи жи во ти ња мо гли су и да од слу ша ју пре да ва -

ње под на зи вом „Од го вор но вла сни штво и до бро бит жи во ти -

ња”, ко је је одр жа ла Дра га на Јо ва но вић, про фе сор ка не мач ког

је зи ка и цер ти фи ко ва ни на став ник за за шти ту жи во ти ња.

не кад до вољ но са мо да их не ко са слу ша –
ис та кла је Ми ре ла Пе тро вић.

Што се кон крет них пла но ва ти че, но ва
пред сед ни ца на ја вљу је за вр ше так ра до ва
на из град њи ка пе ле, а усле ди ће и ас фал -
ти ра ње ком плет не ули це Бо ри са Ки дри -
ча.

– На жа лост, не за ви си све од нас, већ и
од град ских ин сти ту ци ја, као што су Ди -
рек ци ја за из град њу и уре ђе ње гра да Пан -
че ва и дру га јав на пред у зе ћа. На ме ра ми
је и да с њи ма ус по ста вим што бо љу ко му -
ни ка ци ју. У пла ну су и пу шта ње у рад но -
вог До ма кул ту ре, нат кри ва ње пи ја це, ин -
ве сти ци о но одр жа ва ње ам бу лан те и са на -
ци ја во до вод не мре же. Те шко оства ри ва
же ља је из град ња ка на ли за ци је, док бих ја
ин тим но во ле ла да у де ло спро ве де мо
про је кат пе шач ке зо не у пар ку. По сто је
ин ди ци је да ће мо уско ро би ти при кљу че -
ни на град ски во до вод, а на по мо лу је и
уре ђе ње при о ба ља. Ка да је реч о Та ми шу,
већ ду же вре ме же ли мо да са гра ди мо
мост пре ко те ре ке ко ји би нас по ве зао с
те ри то ри јом Па ли лу ле. Де лу је ам би ци о -
зно, али ако би смо се у тим стре мље њи ма
удру жи ли с по ме ну том бе о град ском оп -
шти ном и Ко ва чи цом, на ду ге ста зе то не
мо ра да бу де та ко нео ства ри во. За по че -
так је бит но да на ста ви мо за по че те раз го -
во ре – на ја ви ла је пред сед ни ца ме сне
скуп шти не.

Без об зи ра на то што је мла да, иа ко је
то не свој стве но за ње не ге не ра ци је, ве о ма
је ве за на за се ло.

– По ред мно гих дра гих љу ди, глав ни
раз лог је при ро да ко ја нас окру жу је. Од -
ра ста ла сам у бли зи ни пар ка и за то бих
во ле ла да он бу де што уре ђе ни ји. На рав -
но, ту је и Та миш, као јед на од рет ких оа -
за ду шев ног ми ра – за кљу чи ла је др Ми -
ре ла Пе тро вић.

Пре ма ње ном ми шље њу, ме сна скуп -
шти на у про те клом са зи ву ни је пре те ра но
до бро функ ци о ни са ла; са стан ци су се
одр жа ва ли мал те не са мо да би био по -
што ван за кон ски рок од три ме се ца.

– На по чет ку про шлог ман да та по де ли -
ли смо не ке ре со ре, али ни ту се ни шта
зна чај но ни је до га ђа ло. Са да ће мо мо ра ти
да ра ди мо ку ди ка мо тран спа рент ни је и за
сва ки про блем да има мо аде кват но ре ше -
ње. Ја лич но тру ди ћу се да су гра ђа ни ма
увек бу дем на рас по ла га њу, јер им је по -

Миња Богојевић



бра жен ском хра му, али и на
чи ње ни цу о дру же њу с док то -
ром Све ти сла вом Ка са пи но ви -
ћем (из ло жен је и ње гов пор -
трет), су сре ти ма с То ман длом,
Ол гом Сме де ре вац, Ја го ди ћи -
ма, Вај фер том... По след њи пут
је у На род ном му зе ју био

Међу „Лагуниним” мајстори-
ма савремене српске приче
поново се нашао наш суграђа-
нин књижевник Вуле Журић,
као један од шеснаест аутора
збирке „Прича о Косову”. Ту
књигу су приредили Алексан-
дар Илић и Игор Маројевић, а
Журић се представио причом
„Крвава порота”. Приређива-

чи су настојали да одгонетну
да ли је Косово најскупља срп-
ска или албанска реч, а саме
приче говоре о времену у ра-
спону од 1389. до ових дана.
Поред Журића, зборником су
обухваћени и радови Вука
Драшковића, Мухарема Ба-
здуља, Срђана Тешина, Марка
Видојковића и других аутора.

Три на е сто го ди шња обо ист ки -
ња Алек сан дра Кин ђић, уче -
ни ца че твр тог раз ре да ОМШ
„Јо ван Бан дур”, у кла си проф.
Ка те ри не Кр стић, ла у ре ат је

пр вог сте пе на у кон ку рен ци ји
ду вач ких ин стру ме на та на
два на е стом Мо сков ском ме -
ђу на род ном фе сти ва лу сло -
вен ске му зи ке. Та ма ни фе ста -

ци ја је при ре ђе на од 19. до 22.
ма ја, а на так ми че њу су уче -
ство ва ли број ни со ли сти, ор -
ке стри, хо ро ви и ан сам бли из
три на ест зе ма ља, и то у ди сци -
пли на ма кла си ке, фол кло ра и
тра ди ци о нал не му зи ке. Ову
зна чај ну на гра ду Алек сан дри
Кин ђић је до де лио ме ђу на -
род ни жи ри ко ме је пред се да -
вао Ана то ли Лу би мов, ис так -
ну ти ру ски обо и ста и чу ве ни
про фе сор Ру ске му зич ке ака -
де ми је „Гне син” у Мо скви.

Та лен то ва на пан че вач ка му -
зи чар ка је у Мо скву от пу то ва ла
као по бед ни ца ре ги о нал ног так -
ми че ња сло вен ске му зи ке, ко је
је у апри лу одр жа но у Бе о гра ду.

О ка квом је де те ту реч, го -
во ри и по да так да је она у по -
след њих го ди ну да на осво ји ла
шест ти ту ла ла у ре а та и ве ли ки
број пр вих на гра да на ме ђу на -
род ним так ми че њи ма у зе мљи
и ино стран ству.

У ор га ни за ци ји До ма омла ди -
не, у по не де љак, 6. ју на, у ОШ
„Јо ван Јо ва но вић Змај” и вр ти -
ћу „Леп ти рић” би ће одр жа но
пре да ва ње под на зи вом „Шта
пче ле зна ју”. Пре да ва ње је по -
све ће но зна ча ју пче ла за еко -
си стем, на чи ну про из вод ње и
ле ко ви том деј ству ме да, као и
оста лим де та љи ма из тај ног

жи во та пче ла. Пре да вач ће би -
ти Иван Уме љић, уред ник ча -
со пи са „Пче лар ски жур нал”.

КУЛТУРА
Петак, 3. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Очи глед на Пре ди ће ва
ис трај ност у 
ви ше де це ниј ском
сли ка њу пор тре та

Сле ди из ло жба из 
за о став шти не Ол ге
Сме де ре вац

„Још је дан по глед на Уро ша
Пре ди ћа”, на зив је из ло жбе
ко ја је у по не де љак, 30. ма ја, у
окви ру пра те ћег про гра ма
град ске ма ни фе ста ци је „Да ни
Вај фер та”, отво ре на у све ча ној
са ли На род ног му зе ја. Пред -
ста вље но је три де се так ње го -
вих сли ка и цр те жа из фон да
На род ног му зе ја, а су гра ђа не
је с Пре ди ће вим бо рав ци ма у
на шем гра ду упо знао глу мац
Стра хи ња Бла жић, пре ру шен
у слав ног сли ка ра. Он је под -
се тио на то да је Урош Пре дић
ов де за вр шио гим на зи ју (та да
ре ал ку), да је 1907. по чео да
осли ка ва ико но стас у Пре о -

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА УРО ША ПРЕ ДИ ЋА У МУ ЗЕ ЈУ

ЗНА МЕ НИ ТИ СА ВРЕ МЕ НИ ЦИ 
ЂОР ЂА ВАЈ ФЕР ТА

Културни телекс

Ав гу ста 2014. Фа ри да је,
као и би ло ко ја дру га ти -
неј џер ка, ужи ва ла у лет -
њем рас пу сту. Ме ђу тим,
жи ве ла је у пла ни на ма се -
вер ног Ира ка, а оно што је
усле ди ло те шко је и за ми -
сли ти: ње но се ло би ло је
ме та ИСИС-а.

При ста ли це Ислам ске
др жа ве уби ле су му шкар це
и де ча ке, укљу чу ју ћи и ње -
ног оца и бра та, а за тим од -
ве ле Фа ри ду и дру ге же не у
за то че ни штво. Ово је при ча
о то ме шта се до го ди ло Фа -
ри ди на кон што је за ро бље -
на: о пре би ја њи ма, си ло ва -
њи ма, тр го ви ни ро бљем.
Ово је при ча о то ме ка ко је
Фа ри да схва ти ла да ће, што
же шћи от пор бу де пру жа ла,
љу ди ма ко ји су је за ро би ли
би ти те же да је му че. И за то
се гр че ви то бо ри ла за жи -
вот, сме ло пр ко се ћи смр ти:
уда ра ла је, шу ти ра ла, оп ту -
жу ју ћи их да ра де про тив

сво је ве ре. Све док јед ног
да на вра та ње не со бе ни су
оста ла отво ре на. Ис ко ри -
сти ла је при ли ку и по бе гла
у пу сти њу, спрем на да умре
за сло бо ду.

По тре сна и исти ни та,
Фа ри ди на при ча све до чан -
ство је из пр ве ру ке о жи во -
ту не ви них љу ди ухва ће -
них у па као ИСИС-а.

Де вој ка ко ја је по бе ди ла
ИСИС: Фа ри ди на при ча

Два чи та о ца ко ји до сре де, 8. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу од го вор на пи та ње: „Ка да пр кос има,
а кад не ма сми сла?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Де вој ка ко ја је по бе ди ла ИСИС: Фа ри ди на
при ча” Фа ри де Ха лаф и Ан дрее Хоф ман. 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, 3. јун, 20 са ти, Ри мо ка то лич ка цр ква Св. Кар ла Бо -
ро меј ског: „Шу бер ти ја да 2” („Класик фест”).
Су бо та, 4. јун, 20 са ти, Ри мо ка то лич ка цр ква Св. Кар ла Бо -
ро меј ског: „Мла ди бе о град ски сим фо ни ча ри”, ди ри гент Ра -
дан Јо ва но вић („Класик фест”).
Не де ља, 5. јун, 11 са ти, ба шта „Дај мон да”: „Кла си ка уз пи -
во” – ан самбл Бал кан ске ка мер не ака де ми је („Класик фест”).
Не де ља, 5. јун, 12 са ти, круг у Град ском пар ку: ру ски хор
де ча ка „Ор ли ћи”, Зе ле но град (БУ ДИ).
Не де ља, 5. јун, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: квар тет
Валтера Аб та – кла си ка/џез /фла мен ко („Класик фест”).

Ба лет/фол клор/плес
По не де љак, 6. јун, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: 53.
град ска смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва од ра слих,
у ор га ни за ци ји Кул тур но-про свет не за јед ни це Пан че во.
Уто рак и сре да, 7. и 8. јун, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: го ди шњи кон цер ти Ба лет ске шко ле „Ди ми три је Пар лић”.

Из ло жбе
По не де љак, 6. јун, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
отва ра ње из ло жбе „Ол га Сме де ре вац у сво јој ку ћи” („Да ни
Вај фер та”).
Уто рак, 7. јун, 19 са ти, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Пан че ва:
отва ра ње из ло жбе ру ко тво ри на „Ба нат ска ша ра Јо ван ке По -
зна нов” („Да ни Вај фер та”).

Пре да ва ња
По не де љак, 6. јун, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” и вр тић
„Леп ти рић”: пре да ва ње Ива на Уме љи ћа под на зи вом „Шта
пче ле зна ју?”.
Сре да, 8. јун, 18 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа: пре да ва ње за од ра сле др Алек сан дре Јо ва но вић
Магyар „О тем пе ра мен ту” (БУ ДИ).

Пред ста ве
Че твр так, 9. јун, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за мла де „Кир Ја ња” Окрет те а тра из Бе о гра да – за уче -
ни ке сед мог и осмог раз ре да и сред њо школ це (БУ ДИ).

Књи жев ност
Уто рак, 2. јун, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: про мо ци -
ја пу то пи са др Рад ми ле Ги кић Пе тро вић „Ко ре ја постскрип тум”.

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ АЛЕК САН ДРЕ КИН ЂИЋ

Ла у ре ат и у Мо скви

ПРЕ ДА ВА ЊЕ ЗА ДЕ ЦУ

Шта пче ле зна ју?

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

Ра ди о ни ца „Ли ков ни трг”
одр жа на је у не де љу, 29. ма ја,
у Еко-па ви љо ну у На род ној
ба шти, у окви ру Ше стог ме ђу -
на род ног би је на ла умет нич -
ког деч јег из ра за. Реч је о сли -
кар ској ра ди о ни ци на ме ње ној
нај мла ђим су гра ђа ни ма, ко ју
већ не ко ли ко го ди на ор га ни -
зу је Удру же ње ли ков них умет -
ни ка „Све ти о ник” из Пан че ва.
С де цом су ове го ди не ства ра -
ли чла но ви удру же ња: Ми ми -

ца Ми ља на Алек сић, Је ле на
Бад ње вац Ри стић, Сла ђа на
Ди нић Ђор ђе вић, Би ља на До -
лић, Дра ган Ђор ђе вић, Је ле на
Ла лић, Же ни Ке лец, На да
Оњин Жу жић, Ива на Мар кез
Фи ли по вић, Емил Сфе ра,
Мир ја на Ши му но вач ки Шу -
ње ва рић и дру ги афир ми са ни
умет ни ци и ли ков ни пе да го зи.
И ове го ди не је у пла ну из ло -
жба ра до ва на ста лих у „Све ти -
о ни ко вим” ра ди о ни ца ма.

У издању „Малог Нема” про-
шле недеље је објављена прва
књига нашег суграђанина Бо-
шка Штулића. Реч је о драми
„За све је магла крива”. У њој
се на драмски иновативан на-
чин говори о томе како је бити
странац у сопственој породи-
ци, а то се доводи и у везу с ко-
лективном егзистенцијалном
драмом.

„Кулминациону тачку пред-
стављају сусрет и дуги разго-
вор између оца и сина након
дугог ћутања. У том разговору
је сва драма. И свачија драма.
Ко није бар за секунду искора-
чио ка мржњи према родите-
љу? Ко бар једном у животу
није жудео за тим да све оно

што је годинама потискивано
и прећуткивано родитељима
каже у лице?”, наводи се у
опису књиге.

Урош Предић међу својим сликама

РА ДИ О НИ ЦА У НА РОД НОЈ БА ШТИ

Још је дан „Ли ков ни трг”

је на сли као пр ви ико но стас у
Но вом Бе че ју, ми слио је да ће
то би ти по след њи ње гов рад
тог ти па, али жи вот не при ли ке
су га на те ра ле да пре и на чи ту
од лу ку – до дао је Јо ва нов.

При ли ком отва ра ња из ло -
жбе Све тла на Ме сиц ки, ди -
рек тор ка На род ног му зе ја
Пан че во, ис та кла је зна чај са -
рад ње На род ног му зе ја и Ту -
ри стич ке ор га ни за ци је Пан -
че во, јер је нео п ход но уста но -
ви ти у ко ли кој ме ри кул тур ни
про гра ми мо гу од го во ри ти и
на зах те ве ту ри стич ког тр жи -
шта.

Бра ни слав Ров ча нин, ди -
рек тор Ту ри стич ке ор га ни за -
ци је Пан че во и је дан од ини -
ци ја то ра „Да на Вај фер та”, из -
ја вио је да је ва жно да се по -
ред ли ка и де ла Ђор ђа Вај -
фер та, ко ји је обе ле жио пе ри -
од из ме ђу два ра та, скре не
па жња и на дру ге зна ме ни те
лич но сти Пан че ва тог вре ме -
на, по пут Уро ша Пре ди ћа и
Ол ге Сме де ре вац.

С тим у ве зи, већ на ред ног
по не дељ ка, 6. ју на, су гра ђа ни
ће мо ћи да по гле да ју из ло жбу
по све ће ну Ол ги Сме де ре вац,
ко ја ће би ти при ре ђе на у ње -
ној не ка да шњој ку ћи, тј. у Га -
ле ри ји са вре ме не умет но сти.

Најскупља 
српска/албанска реч?

Бити странац у породици

НОВЕ КЊИГЕ

1950. го ди не, ка да је би ла
при ре ђе на из ло жба 37 ње го -
вих пор тре та.

И на овој из ло жби се ис ти чу
пор тре ти, као жа нр ко јим се
Пре дић нај ви ше ба вио.

– Пре дић је на сли као ви ше
од 1.000 пор тре та то ком сво је
ду го трај не и плод не ка ри је ре.
Ме ђу де ли ма из овог фон да
мо же мо пра ти ти Пре ди ће ву
ис трај ност у пор трет ском жан -
ру, ко јим се на до ве зу је на кла -
си ци стич ке и би дер ма јер ске
по сту ла те, до ми нант не и код
ње го вих прет ход ни ка у срп -
ској умет но сти 19. ве ка. Он је
до кра ја остао ве ран свом сти -
лу, ни је екс пе ри мен ти сао ни
тра гао, што се мо же ви де ти и
на овој из ло жби, на ко јој има
де ла од ка сних осам де се тих
19. ве ка па до три де се тих го -
ди на 20. ве ка – ре као је ау тор
по став ке Ди ми три је Јо ва нов,
ку стос – исто ри чар умет но сти
у На род ном му зе ју.

По ред пор тре та, мо гу се ви -
де ти и Пре ди ће ве ра не сту ди -
је, цр те жи, сли ке с ре ли гиј -
ском те ма ти ком...

– Ка да је реч о сли ка ма с ре -
ли гиј ском са др жи ном, то је у
ве ли кој ме ри за ви си ло и од на -
ру чи ла ца. У по чет ку ни је имао
ам би ци је да се ти ме ба ви. Кад

Панчевачко српско црквено
певачко друштво приредило
је у петак, 27. маја, „Концерт
пријатељства” у Соколском
дому у Обреновцу. Панчевач-
ком друштву се придружио
тамошњи хор „Обреновачке
девојке”, а концерт је био из-
раз жеље за културном сарад-
њом двају градова. Панчевци
су у Обреновцу гостовали на
позив Центра за очување тра-
диције и културе Термоелек-

тране „Никола Тесла” из
Обреновца, а у име локалне
самоуправе концерту је при-
суствовао већник за културу
Немања Ротар.

За ПСЦПД је ово био увод
у концертну сезону, која ће
обухватити наступ на „Да-
нима проте Васе Живкови-
ћа”, фестивал „Хорови међу
фрескама”, као и учешће на
„Нишким хорским свечано-
стима”.

КОНЦЕРТ ПРИЈАТЕЉСТВА

ПСЦПД у Обреновцу



се ме ђу соб но упо зна ју, ко му -
ни ци ра ју на књи жев ној ра ди о -
ни ци, про мо ци ји и по сле про -
мо ци је, да по не су и пре не су
ин фор ма ци ју сво јим књи жев -
ним сре ди на ма. Та ко ши ре
при чу о „Ру ко пи си ма” и о
Пан че ву, па и дру ги мла ди ау -
то ри чу ју за овај збор ник – 
ре кла је Ја сми на То пић.

Уред нич ки тим је ове го ди -
не про чи тао ви ше од хи ља ду

пе са ма и при ча ко је је по сла -
ло 315 ау то ра. Тај за да так су
оба ви ле Дра га на Мла де но -
вић, Ја сми на То пић и Чар на
По по вић, а ау то но ми ју у од -
лу чи ва њу ка да су у пи та њу
сло ве нач ка по е зи ја и про за
има ла је Ана Ри сто вић, од но -
сно Зо ран Та не ски за ра до ве
из Ма ке до ни је.

– Раз ли чи тих смо по ет ских
сен зи би ли те та, па че сто до ла -

Пра зник за уши

КУЛТУРА
Петак, 3. јун 2016.

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

У ме се цу ка да „Ла гу на”
обе ле жа ва осам на ест го ди -
на по сто ја ња, на за до вољ -
ство чи та ла ца, пред ста вља -
мо три хи ља ди ти на слов
„Уска ста за ка да ле ком се -
ве ру” Ри чар да Фла на га на,
ве ли чан ствен ро ман о љу -
ба ви и ра ту, овен чан Бу ке -
ро вом на гра дом 2014.

Књи га се ба ви јед ном од
нај о зло гла ше ни јих епи зо -
да у ја пан ској исто ри ји -
из град њом бур ман ске Пру -
ге смр ти за вре ме Дру гог
свет ског ра та.

У овом ро ма ну се нај бо ље
огле да спи са тељ ски дар Ри -
чар да Фла на га на, због ко јег
га сма тра ју јед ним од нај зна -
чај ни јих са вре ме них про -
зних пи са ца. Ве што се кре -
ћу ћи од ја пан ског за ро бље -
нич ког ло го ра до да на шње
Ау стра ли је, од не да ћа До ри -
га Еван са и ње го вих дру го ва
за то че ни ка до му ка њи хо вих
ја пан ских там ни ча ра, овај
ро ман ди вље ле по те при ча о
љу ба ви и смр ти, ра ту и исти -
ни, о чо ве ку ко ји са зре ва и

на пре ду је, али и от кри ва шта
је све из гу био.

Об ја вљен 2013. го ди не,
ро ман „Уска ста за ка да ле -
ком се ве ру”, без раз ли ке,
оста вио је сна жан ути сак на
кри ти ча ре ши ром све та и
сви су сло жни у оце ни да је
реч о вр хун ској књи жев но -
сти и ро ма ну ко ји је „бу ду ћи
кла сик”. Ово је и пр ви ро -
ман Ри чар да Фла на га на ко -
ји се по ја вљу је на срп ском
је зи ку у пре во ду Не на да
Дро пу ли ћа.

„Уска ста за ка да ле ком 
се ве ру” Ри чар да Фла на га на

Алек са Па ро вић

АЛ БУМ „Пра зник за
уши” (Бдат Џу тим)
је сте су во зла то до -
ма ћих из да ња хип-
-хо па. Пр ви пут ка да
сам чуо ал бум Тим -
бе та, од лич ног ре пе -
ра из гру пе „Бед ко -
пи”, по ми слио сам да
је то по че так јед ног
но вог и сјај ног та ла са
за до ма ћи реп. На -
жа лост, ни је иза шло
мно го ква ли тет них
реп ал бу ма по сле
ње го вог. Сјај ни ин -
стру мен та ли су са мо
увер ти ра у од лич не
жи вот не при че ко је
је у фор ми ри ма
Тим бе пру жио слу -
ша о ци ма на јед ном
ком плет ном реп ал бу му.
Овај звук ми пред ста вља то -
тал ни бег од да на шње бр зи -
не жи во та и на мет ну тог си -
сте ма вред но сти, не што што
увек мо гу да пу стим да бих
се раз ве се лио или опу стио.
Те шко је ре ћи ко ји је нај бо -
љи ал бум у исто ри ји до ма -
ћег ре па, али „Пра зник за
уши” оправ да ва сво је име и
си гур но бих га свр стао у нај -
бо ља три ал бу ма са ових
про сто ра.

КА ФИЋ: Ка да је ме сто у пи -
та њу, ту не ма гре шке – ју -
тар ња ка фа у ка фи ћу „Штаб
По гон” сва ко днев ни је ри ту ал
у мом жи во ту. Сјај но ме сто
пу но по зи тив не енер ги је и
до брих и па мет них љу ди.
Од лич ни рад ни ци са мо
упот пу њу ју дух це лог ка феа,
ко ји се раз ли ку је од оста лих
уго сти тељ ских обје ка та на
на чин ко ји се те шко мо же
опи са ти ре чи ма. Не ве ро ва -
тан склад од лич не ка фе и
ми ра пру жа ау тен тич ност
ко ја ме те ра да се увек вра -

тим. На рав но, ту су и жур ке,
на ко је рет ко идем у по след -
ње вре ме, али увек ка да
одем, од лич но се про ве дем.
Све у све му, јед но ле по ме -
сто на ко је мо гу оти ћи у сва -
ко до ба да на, али нај ра ди је
ују тру.

ДРУ ШТВЕ НА ИГРА „Ри зи -
ко”. Мо ји дру га ри и ја, што
ви ше од ра ста мо, то смо ви -
ше клин ци. Вра ћа мо се у де -
тињ ство игра њем дру штве -
них ига ра, од ко јих нам је
нај дра жа „Ри зи ко”. Ква ли -
тет но про во ди мо вре ме уз
ову не из ве сну и за ни мљи ву
дру штве ну игру ра та, ко ју
смо на ста ви ли да игра мо
по сле не ких се дам-осам го -
ди на па у зе. Дру штве не игре
ви ди мо као мно го ефи ка -
сни ји и бо љи на чин за ба ве
од игри ца с кон зо ла ма, па
смо са мим тим вир ту ел не
игри це за ме ни ли овим с та -
бла ма и коц ки ца ма. Та ко
смо с ме ста фуд бал ских и
ко шар ка шких ме на џе ра по -
но во по ста ли ге не ра ли!

ЗА ВР ШЕ НИ „МАЈ СКИ ДА НИ КЊИ ГЕ”

О ПРО ФЕ СОР СКОЈ И БАН ДИТ СКОЈ
КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Два чи та о ца ко ји до сре де, 8. ју на, 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: „Че му нас исто ри ја мо же на у чи ти?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Уска ста за ка да ле ком се ве -
ру” Ри чар да Фла на га на. 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

ње ни цу да кри ти ча ри о ње му
го во ре као о ау то ру ко ји се ме -
ња, али код ње га то ни је ствар
мо де, већ по тре бе.

– Ка да је о ме ња њу реч,
имам на уму Ита ла Кал ви на,
ко ји је по чео као нео ре а ли ста,
а за вр шио као бор хе со вац и
нај зад ство рио сво ју шко лу. И
за што да не. Ја сам пи сац ко ји
стал но по ку ша ва да на пи ше
но ву књи гу – ре као је Са вић.

Он је от крио да књи жев ност
де ли на про фе сор ску и бан -
дит ску. Ре пре зен тан ти про фе -
сор ске књи жев но сти би ли би
Ум бер то Еко и Ми ло рад Па -
вић, а њи хов учи тељ Бор хес,
јер они сма тра ју да се све бит -
но за књи жев ност на ла зи у би -
бли о те ка ма. Су прот но од то га
је бан дит ска кон цеп ци ја, ко ју
је та ко на звао по Ра де ту Дра -
ин цу, а она под ра зу ме ва да
пи сац по зна је жи вот, да има
би о гра фи ју; та кви ау то ри су,
ре ци мо, Хе мин гвеј, Исак Ба -
бељ и дру ги. Иа ко не фа во ри -
зу је ни је дан од та два кон цеп та,
Са вић ми сли да је да нас по бе -
ди ла про фе сор ска књи жев -
ност.

По сле два де сет 
го ди на „Вуч је но ћи”
до ступ не и срп ским
чи та о ци ма

Искрен, са мо кри ти чан,
ду хо вит и уте ме љен
на ступ Ми ли са ва 
Са ви ћа

На кон све ча ног отва ра ња и
„ти то стал гич ног” за гре ва ња
„Мај ски да ни књи ге” су у на -
став ку – од 26. до 28. ма ја –
(ма ни фе ста ци ја је по че ла 24.
ма ја) по ну ди ли ви ше књи жев -
них са др жа ја. За хва љу ју ћи
про гра ми ма за де цу и они ма
за од ра сле, за ин те ре со ва ни су
мо гли да са зна ју мно го то га о
ак ту ел ној сло ве нач кој и срп -
ској књи жев ној сце ни. Пр ви
пут су са да у мај ско са ве зни -
штво сту пи ли Град ска би бли о -
те ка и Дом омла ди не, та ко да
је је дан од са др жа ја ре а ли зо -
ван као за јед нич ки про грам
„Мај ских да на” и „Ру ко пи са
39”. Та ко ђе, у га ле ри ји Би бли -
о те ке отво ре на је из ло жба
сли ка на ше су гра ђан ке Сла ђа -
не Ди нић Ђор ђе вић, под на зи -
вом „Из ла зак из вр тло га”, ко ја
се мо же по гле да ти до 24. ју на.

Из Сло ве ни је, с љу ба вљу
Про за и сти Мој ца Ку мер деј и
Вла до Жа бо та из Сло ве ни је и
пре во ди лац и пе сни ки ња Ана
Ри сто вић раз го ва ра ли су 26. ма -
ја с Ву ле том Жу ри ћем о сло ве -
нач кој књи жев но сти. Мој ца је
до ма ћој пу бли ци по зна та по
зби р ци при ча „Там на ма те ри ја”,
ко ју је на срп ски пре ве ла Ана
Ри сто вић, а об ја ви ла ИК „Ге о по -
е ти ка”. Ка ко је ре кла ау тор ка –
ко ја је по след њих го ди на пре да -
но ра ди ла на свом пр вом исто -

риј ском ро ма ну – код ње не ма
хи пер про дук ци је, по што на сто -
ји да про сту ди ра те ма ти ку ко -
јом се ба ви. За раз ли ку од срп -
ских пи са ца, сло ве нач ки ства -
ра о ци мо гу кон ку ри са ти код
Дру штва сло ве нач ких пи са ца за
сти пен ди ју, што им отва ра мо -
гућ ност да се не ко вре ме ис кљу -
чи во по све те том по слу.

Је дан од нај зна чај ни јих ро -
ма на Вла да Жа бо та „Вуч је но -
ћи” на срп ски је пре ве ден два -
де сет го ди на на кон што је об -
ја вљен у Сло ве ни ји. То што се
ње го ве књи ге и да ље пре во де,
да је му осе ћај да оне не уми ру
и да ко му ни ци ра ју с но вим
чи та о ци ма.

– По след њих де сет го ди на
про ме ни ло се не што у ду ху
дру штва. Мно го је ути ца ја са
За па да, по себ но у по гле ду раз -
во ја кул тур не ин ду стри је, и
имам ути сак да се мно го то га
пи ше ка ко би се чи та лац за ба -
вио и ка ко би му би ло скра ће -
но вре ме. У пи са њу тра жим
из во ре, ду бље ства ри и имам
осе ћај да про се чан чи та лац
не ма вре ме на да се уду би у то.
Пи сац за то мо ра се би да од го -

во ри на пи та ње за што пи ше –
ре као је Жа бо та.

Мно ге за ни мљи во сти о сло -
ве нач кој књи жев но сти, али и
књи га ма пан че вач ких го сти ју,
из не ла је и Ана Ри сто вић, ко ја
го ди на ма ак тив но пре во ди са
сло ве нач ког. Она је, та ко ђе,
дан ка сни је у „По го ну” во ди ла
раз го вор с пи сцем Ду ша ном
Ча те ром.

La sans pareille
Јед на од тра ди ци ја је сте да на
„Мај ским да ни ма књи ге” го сту -
је до бит ник НИН-ове на гра де
за ту го ди ну. По што је Дра ган
Ве ли кић у скло пу про шло го ди -
шње ма ни фе ста ци је пред ста -
вио свој ро ман „Ислед ник”,
овом при ли ком је по зван Ми -
ли сав Са вић, чи ји је ро ман „La
sans pareille” био у нај у жем из -
бо ру за НИН-ову на гра ду и
осво јио је на гра де „Ме ша Се -
ли мо вић” и „Бо ра Стан ко вић”.

Ву ле Жу рић сма тра да је та
књи га пра во осве же ње на до -
ма ћој књи жев ној сце ни и да
под ра зу ме ва по вра так озбиљ -
ном пи са њу и чи та њу. Ми ли -
са в Са вић је под се тио на чи -

ПРЕД СТА ВЉЕ НИ „РУ КО ПИ СИ 39”

Ди ја лог с мла ди ма на ре ги о нал ном ни воу

На гра да „Ко чи ће во пе ро” би ће
до де ље на пи сцу Ва си Пав ко ви -
ћу за књи гу при ча „Оке ан Ду -
нав”, ко ја је не дав но об ја вље на
у из да њу За ду жби не „Пе тар
Ко чић” Ба ња лу ка –Бе о град.

Ка ко је на ве де но у са оп ште -
њу, „Ко чи ће во пе ро” се до де љу -
је за ви со ка до стиг ну ћа у са вре -
ме ној књи жев но сти и ода ност
ле по ти Ко чи ће ве ми сли и ре чи.

Пре ма ре чи ма Ни ко ле Ву -
ко ли ћа, пред сед ни ка жи ри -

ја, за чо ве ка Пав ко ви ће вог
ду ха и ра до зна ло сти, чо ве ка
кон тем пла ци је, али и не спу -
та ног ак ти ви зма, све мо же
да бу де под сти цај ду бо ког
раз ми шља ња и умет нич ке
кре а ци је.

У жи ри ју су, по ред Ву ко ли ћа,
би ли Ми љен ко Јер го вић и Мла -
ден Ве ско вић. На гра да ће Пав -
ко ви ћу би ти до де ље на 13. ју на у
Срп ском књи жев ном дру штву у
Бе о гра ду.

„КО ЧИ ЋЕ ВО ПЕ РО” ЗА „ОКЕ АН ДУ НАВ”

На гра да Ва си Пав ко ви ћу

Збо р ник по е зи је и крат ке про -
зе мла дих с про сто ра бив ше Ју -
го сла ви је „Ру ко пи си 39” пред -
ста вљен је у су бо ту, 28. ма ја, у
дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не. Мно го број ни по се ти о ци
и по што ва о ци ове углед не
књи жев не ма ни фе ста ци је има -
ли су при ли ку да чу ју пе сме од -
но сно крат ке при че 26 од 56
ау то ра, ко ли ко их је за сту пље -
но у ово го ди шњој зби р ци.

Не што ви ше о ау то ри ма пу -
бли ка је мо гла да са зна за хва -
љу ју ћи крат ким раз го во ри ма
ко је су с њи ма во ди ле Ја сми на
То пић и Дра га на Мла де но вић.

– „Ру ко пи си” оба вља ју ва -
жну функ ци ју на на шој књи -
жев ној сце ни, о че му по твр ду
да ју и са ми ау то ра ко ји до ђу
сва ке го ди не у Пан че во и ре -
флек ту ју сво ја ис ку ства, при -
ча ју ка ко им је то по мо гло да
се раз ви ју... Ус по ста вља мо ди -
ја лог с мла дим пи сци ма из ре -
ги о на и да је мо им при ли ку да

зи до кон струк тив не рас пра ве.
Ау то ри се са ми на мет ну ква -
ли те том и из бо ре се за ме сто у
збор ни ку због то га што ша љу
до бре пе сме или при че. „Ру ко -
пи си” су као жи во би ће ко је
функ ци о ни ше по не кој сво јој
уну тра шњој ди на ми ци, а ми
као уред ни ци смо ту да пра ти -
мо ту ди на ми ку и да по де си мо
сен зо ре за оно што за вре ђу је у
тој го ди ни да бу де об ја вље но –
об ја сни ла је Ја сми на То пић.

Сле де ће го ди не „Ру ко пи си”
про сла вља ју ју би леј – 40 го ди -
на по сто ја ња. Ини ци ја тор и
пр ви уред ник збор ни ка био је
пе сник и про фе сор Гим на зи је
Мом чи ло Па ра у шић. У по чет -
ку је овај збор ник об у хва тао
са мо ства ра ла штво пан че вач -
ких мла дих пи са ца, с вре ме -
ном се про ши рио на це лу Ср -
би ју, да би од 24. бро ја зва нич -
но по стао Збо р ник по е зи је и
крат ке про зе мла дих с про сто -
ра бив ше Ју го сла ви је. М. М.

ЧА ТЕР И ОТРО ЦИ

Књи жев но ве че чи ји су уче сни ци би ли сло ве нач ки пи сац Ду -
шан Ча тер и отро ци – Ти но Де же лић и Го ран Чо лак хо џић из
Хр ват ске и Ср ђан Га гић из Ср би је – одр жа но је пр ви пут у са -
рад њи с ма ни фе ста ци јом „Мај ски да ни књи ге”, у пе так, 27.
ма ја, у ка фи ћу „По гон”. Они су го во ри ли о свом ства ра ла штву
и ста њу на књи жев ној сце ни др жа ва из ко јих до ла зе. Ча тер је
пред ста вио сво је две књи ге ко је су пре ве де не на срп ски је зик
(„Ста ри је опет пи јан” и „Џе хе нем”), Га гић зби р ку „Ме ко тки -
во” – из бор но ве по е зи је с про сто ра бив ше Ју го сла ви је чи ји је
уред ник, Де же лић сво ју пр ву зби р ку по е зи је „Pessoin kovčeg”,
а Чо лак хо џић пе снич ку књи гу „На кра ју тај врт”. Мо де ра тор ке
про гра ма би ле су Ана Ри сто вић и Ја сми на То пић.

Пра те ћи про грам „Ру ко пи са” об у хва тио је и две ра ди о ни -
це у До му омла ди не. Чи та ни су ста ри бро је ви збор ни ка, пи -
са не су пе сме и при че...

Вуле Журић у разговору с Владом Жаботом, Мојцом Кумердеј и Аном Ристовић

М. Мажибрада чита своју причу



На ши су гра ђа ни ко ји би же -
ле ли да про ве ре сво је здра -
вље без прет ход ног за ка зи ва -
ња и че ка ња, то ће мо ћи да
учи не у пе так, 3. ју на, од 10
до 14 са ти, у дво ри шту Оп -
ште бол ни це.

Они ће без оба ве зе по ка зи -
ва ња здрав стве них књи жи ца
мо ћи да пре кон тро ли шу ше -
ћер, при ти сак, ма сно ћу у кр -
ви, гу сти ну ко сти ју и дру ге
ва жне здрав стве не па ра ме -

тре. По ред то га, мо ћи ће да
пи та ју ле ка ре све што их за -
ни ма и да од њих до би ју ко -
ри сне здрав стве не са ве те.

Ле кар ски пре гле ди у Оп -
штој бол ни ци су део про јек та
„Вој во ђан ска ку ћа здра вља”,
ко ји за јед нич ки ор га ни зу ју
Се кре та ри јат за здрав ство
Вој во ди не и Дом здра вља
„Др Ми ло рад Ми ка Па вло -
вић” из Ин ђи је.

М. Г.

ДРУШТВО
Петак, 3. јун 2016.
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ба да чу ди што је све ве ћи број
сред њо шко ла ца не мо ти ви сан и
што се од ре ђе ни број уче ни ка
пр вог раз ре да ис пи су је или
пре ба цу је на дру ге сме ро ве или
у дру ге сред ње шко ле. Та мо где
не по сто ји ја сна ви зи ја ни ти
стра те ги ја у про свет ној по ли ти -
ци, не мо же би ти ни са рад ње
из ме ђу сред њих струч них шко -
ла и при вре де, оп штих гим на -
зи ја и срп ских уни вер зи те та, а
то је пред у слов раз во ја са вре -
ме ног и упо тре бљи вог обра зов -
ног си сте ма.

Од луч ност за сно ве
С дру ге стра не, основ не шко ле,
сва ка на се би свој ствен на чин,
тру де се да по мог ну сво јим
осма ци ма да не по гре ше мно го
при ли ком ода би ра бу ду ћег за -
ни ма ња. Та ко су за по сле ни у
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” до -
шли на сјај ну иде ју да ор га ни -
зу ју дру же ња осма ка са ин те ре -
сант ним успе шним љу ди ма из
раз ли чи тих бран ши – са они ма
ко ји су има ли од луч но сти и
хра бро сти да сле де сво је ср це
на пу ту оства ри ва ња сно ва.

Про фе си о нал на 
ори јен та ци ја, шта је то?

Па у шал на и сла бо
уте ме ље на про це на
спо соб но сти

Дру же ње осма ка са
ин те ре сант ним 
успе шним љу ди ма из
раз ли чи тих бран ши

Ма ту ран ти пан че вач ких основ -
них шко ла за вр ши ли су ове не -
де ље сво је осмо го ди шње шко -
ло ва ње и са да мно ги од њих
„уда ра ју гланц” на сте че но зна -
ње при пре ма ју ћи се за по ла га -
ње за вр шног ис пи та. Уку пан
бо дов ни сал до (три те ста плус
успех из шко ле) де фи ни са ће
да љи раз вој ни пут бу ду ћих
сред њо шко ла ца. Сто га је ве ћи -
на осма ка схва ти ла озбиљ ност
си ту а ци је и већ ме се ци ма се
при пре ма за по ла га ње ква ли -
фи ка ци о ног ис пи та из ма тер -
њег је зи ка, ма те ма ти ке и оп -
штег обра зо ва ња.

По за вр шет ку те сти ра ња сле -
ди упи си ва ње же ља, тј. уче ни ци
ће би ти у при ли ци да са чи не
спи сак сред њих шко ла у ко ји ма
на ме ра ва ју да на ста ве шко ло -
ва ње. Овај по сао ни је ни ма ло
лак и из бор ко ји је пред њи ма
осма ци тре ба да схва те ве о ма
озбиљ но. Др жа ва у ко јој жи ви -
мо је из бор за ни ма ња пре пу -
сти ла слу ча ју. Оно што је уоч -
љи во, је сте да се у основ ним
шко ла ма не спро во ди те -
стирањe ин ди ви ду ал них спо -
соб но сти и скло но сти чи та ве
ге не ра ци је осма ка, већ се све
сво ди на раз го во ре или те сти -
ра ње по је ди на ца, и то уко ли ко
та ко не што за тра же ро ди те љи.
Код нас се чи тав про цес про фе -
си о нал не ори јен та ци је свео на
па у шал не и сла бо уте ме ље не
про це не ка ко ђа ка, та ко и њи -
хо вих ро ди те ља. За то и не тре -

УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ 2016. ГО ДИ НЕ

ОДА БЕ РИ СВОЈ ПУТ

У БОЛ НИ ЦИ, 3. ЈУ НА

Бес плат ни ле кар ски
пре гле ди

ИЗЛОЖБА О НАСЛЕЂУ ВОЈВОДИНЕ

Индустријализација, а не обнова кметства

Кра јем мар та у „Зма је вој
шко ли” одр жа но је пр во пре -
да ва ње у окви ру се ри ја ла
„Ода бе ри свој пут”. Го шћа је
би ла др Ана Чер нок, ко ја је
осма ци ма пре до чи ла сво ју за -
љу бље ност у ге о ло ги ју, упо -
зна ла их са жи во том јед не
Пан чев ке на сту ди ја ма у Бе чу,
ле по та ма Ира на и по ка за ла
им ко лек ци ју ме те о ри та. Дру -
ги гост је био Вла ди мир Са -
вић, три а тло нац, ај рон мен-
-ре кор дер, тре нер и про фе сор
фи зич ког. Зма јев ци ма је при -
чао о то ме ка ко је от крио три -
а тлон, ка ко из гле да ај рон мен
тр ка (3.800 м пли ва ња, 180 км
во жње би ци кла и пун ма ра -
тон) и за што је ва жно да се
спор ти сти обра зу ју. Вла ди -
мир, за ко га је так ми че ње бор -
ба са са мим со бом, от крио је
ђа ци ма и јед ну тај ну – да се
ве ли ки ци ље ви оства ру ју сит -
ним сва ко днев ним по бе да ма.

Ка ко да оп ста неш
Иван Алек си је вић, пи ја ни ста,
ком по зи тор и аран жер, раз го -
ва рао је са осма ци ма о му зи -

ци, фор мал ном и не фор мал -
ном умет нич ком обра зо ва њу,
сти ца њу ис ку ста ва кроз рад с
бо љи ма од се бе, о ужи ва њу
ко је му пру жа по сао ко ји во -
ли. Ма ту ран ти „Зма је ве шко -
ле” су по том уго сти ли ма ле
при вред ни ке Та тја ну Сто ја но -
вић и Сте ва на Пан те ли ћа. Те -
ма ове ра ди о ни це из се ри ја ла
„Ода бе ри свој пут” би ла је ка -
ко по кре ну ти по сао, из бо ри ти
се за ме сто на тр жи шту и ка ко
на ње му оп ста ти. Њи ма су не -
пре ста но уче ње, са вла да ва ње
ри зи ка и уло жени ве ли ки труд
омо гу ћи ли да у сво јим ра ним
три де се тим има ју по за ма шан
број кли је на та.

Еду ка ти ван се ри јал је за вр -
шен про шле не де ље уче шћем
по зна тог му зи ча ра и пи сца
мла ђе ге не ра ци је Мар ка Ше -
ли ћа Мар че ла. Ма ту ран ти су
са зна ли где тре ба да тра же
упо ри ште за пра ве из бо ре и
од лу ке, као и то да су ве о ма
ва жни хе ро ји из ствар ног жи -
во та, али и из све та књи жев но -
сти, стри па и фил ма.

З. Ста ни жан

Ко њич ки клуб „До ло вац” при -
ре ди ће у не де љу, 5. ју на, од
16.30, за ни мљив ка сач ки дан
на свом хи по дро му. У то ме ће
има ти не се бич ну по моћ ло -
кал не ме сне за јед ни це, као и
спон зо ра.

И па рад ни и ка сач ки ко -
њич ки спорт у До ло ву има
ду гу тра ди ци ју. Сво је вре ме -
но су До лов ци има ли гр ла и
во за че по пут Жи ва на Су би на
и Жар ка Ку лу зи ћа, ко ји су се
са сво јим тр кач ким гр ли ма
над ме та ли и по бе ђи ва ли на
ра зним ста за ма ши ром Ср -
би је, па и на Бе о град ском

хи по дро му. По ред уче шћа у
дру гим ме сти ма, До лов ци су
и на свом тр ка ли шту бар јед -
ном го ди шње ор га ни зо ва ли
ка сач ке тр ке, обич но око
сво је се о ске сла ве, 22. ма ја.
Та ко ће и ове го ди не, упра во
у скло пу про сла ве да на До -
ло ва, у не де љу при ре ди ти тр -
ке ка са ча.

Пла ни ра но је пет тр ка, уз
уче шће гр ла из до ма ћег и из
ино стра ног уз го ја. Ор га ни за -
то ри су обез бе ди ли вред не на -
гра де за по бед ни ке и уче сни -
ке, као и кул тур но-умет нич ки
про грам. Н. Р.

ИДУ ЋЕГ ВИ КЕН ДА У ДО ЛО ВУ

За ни мљив ка сач ки дан

У то вре ме во дио сам на
Ра дио Пан че ву еми си ју „Ви
пи та те, ми тра жи мо од го -
вор”. Пи та ња ни су сти за ла
са мо те ле фо ном и пи сми -
ма, не го су љу ди до ла зи ли у
ре дак ци ју и лич но да се о
не че му рас пи та ју или због
не ког про бле ма ко ји ни су
би ли у ста њу да ре ше.

Та ко до ђе је дан мој Бре -
стов ча нин и ка же: „Имам
ћер ку од два де сет јед не го -
ди не, ше ће раш је, ’оће да
јој се ку но гу. Је л’ мо жеш
ика ко да по мог неш?” Уми -
рим га ка ко сам знао и обе -
ћам да ћу још истог да на
не што учи ни ти. Знао сам
да се Ба та Жи во ји но вић
вра тио с Ку бе, где су му ку -
бан ски ле ка ри спа сли но гу
од ган гре не. На је дви те ја де
до ђем до бро ја ње го вог те -
ле фо на.

Окре нем број и ја ви се
ње го ва су пру га Лу ла. Уз из -
ви ње ње што их уз не ми ра -
вам, об ја сним о че му се ра -
ди, а Лу ла ка же да не зна
ка ко би они ту мо гли да по -
мог ну... А он да чу јем Ба тин
глас, ко ји је ве ро ват но са
стра не слу шао сво ју же ну:
„Дај ми те ле фон!” „Да те
чу јем!” По но вим му све
украт ко, а он као из то па:
„Нек до ђе у пе так!”, уз об ја -
шње ње у ко ли ко са ти, на
ко ју кли ни ку и ком ле ка ру
да се ја ви. До дао је на кра -
ју: „И здра во!”

Од мах сам пре нео до бре
ве сти де вој чи ном оцу. У
све му то ме оду ше ви ла ме
је Ба ти на људ ска спрем -
ност да по мог не у не во љи,
и то не ко ме ко га ни кад ни -
је ни ви део ни чуо. Љу ди на.

С. Вукадиновић

„Индустријско и техничко на-
слеђе Војводине”, назив је из-
ложбе која је у среду, 1. јуна,
отворена у холу Градске упра-
ве Панчево, a настала је у са-
радњи завода за заштиту спо-
меника културе у Зрењанину,
Петроварадину, Суботици и
Панчеву. Изложено је 35 па-
ноа с фотографијама и про-
пратним текстовима који го-
воре о хидротехничком и же-
лезничком наслеђу, као и о
прерађивачкој индустрији и
стамбеним колонијама. Како
је рекла др Мирјана Ђекић,
руководилац пројекта, аутор-
ски тим је радио од 2012. го-

дине, а изложба је прошле го-
дине први пут била приређена
у Етнографском музеју у Бео-
граду.

Алекса Цигановић, конзер-
ватор при Републичком заво-
ду за заштиту споменика кул-
туре, рекао је да ова поставка

оповргава тезу да током 19. и
почетком 20. века у Војводини
имамо обнову кметства. На-
против, казао је Цигановић,
као што се види на изложби,
имамо високоразвијену инду-
стријску и техничку културу.

Миодраг Младеновић, ди-
ректор панчевачког Завода за
заштиту споменика културе, у
шали се извинио ауторима што
је изложба отворена у најпро-
метнијем изложбеном просто-
ру, а осталим посетиоцима
због тога што је на једној од
фотографија Вајфертова пива-
ра у издању пре но што је (не-
давно) реновирана. Д. М.

РАДИОНИЦА КАРИКАТУРЕ У ДОЛОВУ

Креативни малишани
Циклус радионица карикатуре
Николе Драгаша који је до сада
одржан у Јабуци, Качареву,
Панчеву и Брестовцу настављен
је у суботу, 21. маја, у Долову.

Иако се у називу појављује
карикатура, радионице се не
базирају само на овом виду
уметности, већ се баве цртањем
уопште и покушајем да се код
малишана стимулише креатив-
ност. Првој доловачкој радио-
ници одазвало се седамнаесто-
ро малишана основношколског
узраста. Они су помало сти-
дљиво дошли у малу салу доло-
вачке културне установе, али
их је предавач Никола Драгаш
убрзо орасположио.

Драгаш је малишанима поде-
лио материјал за радионицу.
Папири на којима су били обич-
ни свакодневни мотиви хлеба,

јабуке, опанка, шљиве, лука,
фруле и сличних ствари чекали
су да постану права мала умет-
ничка дела. Ментор је дао неко-
лико идеја за то шта све може
настати од поменутих мотива, а
онда су мале креативне руке уз
помоћ паметних главица запо-
челе своје радове. Тако су од

хлеба настали диносаурус и ве-
лика зелена жаба, од фрулице
брод... Опанак се претворио у
трактор и чамац с пецарошем
на њему, шљива је постала хам-
бургер и корњача, а шајкача ве-
лика риба која јури рибицу.

Радионица је настављена у
суботу, 28. маја, када су мали-

шани цртали познате каракте-
ристичне личности, попут Ми-
стера Бина, Мерилин Монро,
Чарлија Чаплина... Наредног
дана клинци су по сопственом
нахођењу на папир пренели
карактеристичне мотиве по-
знатих доловачких манифе-
стација – „Штрудлијаде” и
„Винаријаде”.

Доловачким радионицама
је завршен циклус обуке ма-
лишана у селима, који ће се
наставити у септембру при-
премом за „Жаоку”. У међу-
времену, током лета, тачније
од 25. јуна до 30. јула, сваке
суботе, од 11 до 14 сати, у про-
сторијама Дома омладине,
Драгаш ће водити летњу шко-
лу карикатуре са заинтересо-
ваним малишанима.

Н. Р.

ЈОШ ЈЕД НО СЕ ЋА ЊЕ 

НА БА ТУ ЖИ ВО ЈИ НО ВИ ЋА

Кад љу ди на по ма же

У дворани „Аполо” Дома
омладине у петак, 3. јуна, у
20 сати, биће изведена пред-
става „Три лица огледала”.
Како се наводи у саопштењу,
реч је о експерименту, позо-

ришном и друштвеном, који
у једно спаја глумца као осо-
бу, лик и друштвено осве-
шћено биће. Улаз на пред-
ставу је слободан.

Д. М.

ПРЕДСТАВА У „АПОЛУ”

Три лица огледала
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„КИ НЕ ЗИ” СУ СВУ ДА ОКО НАС
Ко ли ко па ра, то ли ко му зи ке
– по сло ви ца је ко ја се мо же
упо тре би ти у свим сфе ра ма
жи во та, па та ко и ка да го во -
ри мо о ау то-ин ду стри ји, од -
но сно ре зер вним де ло ви ма
за во зи ла. У Ки ни се пра ви
го то во све што нам је по зна -
то, од игле до ло ко мо ти ве, и
ни је увек све ло шег ква ли -
те та. Ме ђу тим, ми го во ри -
мо о оним де ло ви ма ко ји је -
су и ка ко за пра во да ку пи те
ре зер вни део. Из Ки не се
нај че шће уво зе фел не и
пне у ма ти ци, а ко ли ко су
ки не ски де ло ви за сту пље ни
на на шем тр жи шту, го во ри
сле де ћи по да так: са мо је дан
про да вац гу ма и де ло ва то -

ком ме сец да на уве зе од
два де сет до три де сет ве ли -
ких кон теј не ра у ко је мо же
да ста не из ме ђу де сет и пет -
на ест то на ро бе.

По ред гу ма и фел ни, уво -
зе се и ком пле ти ка и ше ва и
шпа не ра, ком по нен те од гу -
ме, еле мен ти елек тро ин ста -
ла ци ја и дру го. Ка ко пре по -
зна ти ори ги на лан или ква -
ли тет ни ји за мен ски део?
Пре све га по це ни – ква ли -
тет ни ји де ло ви су ску пљи, и
то и до че ти ри пу та. Сер ви -
си ра ње у овла шће ном сер -
ви су та ко ђе мо же би ти до -
бро ре ше ње уко ли ко сум ња -
те да мо же те на ћи и пре по -
зна ти ква ли тет не ре зер вне
де ло ве. Пре тра жи те и по
ин тер не ту ми шље ња и ис ку -
ства дру гих во за ча о про -
бле му ко ји су има ли с ре -
зер вним де ло ви ма и на чин
на ко ји су то ре ши ли.

Оно што је ка рак те ри -
стич но за ко пи ју ори ги нал -
ног де ла, по ред ло шег ква -
ли те та из ра де ко ји је уоч -
љив, је сте па ко ва ње. Ки не -
ски де ло ви су упа ко ва ни у
ку ти је чи ја је ло ши ја из ра да
ви дљи ва већ на пр ви по -
глед. На по ме ну тој ам ба ла -
жи не по сто је хо мо ло га циј -
ске озна ке или озна ке стан -
дар да ко је ре зер вни део за -
до во ља ва. Та ко ђе, на ку ти ји
би тре ба ло да бу де од штам -
па но име ге не рал ног уво -
зни ка или за ступ ни ка про -
да је у Ср би ји. Уме сто тих
по да та ка, на ку ти ји че сто
сто ји на леп ни ца фир ме ко ја
је уве зла ро бу сум њи вог

ква ли те та. Не рет ко се де ша -
ва да куп ци ро бу до би ја ју у
обич ним ку ти ја ма без ика -
квих озна ка про из во ђа ча,
што би тре ба ло да „про бу ди”
сум њу код по тро ша ча.

Уград њом јеф ти них де ло -
ва ри зи ку је те да ком по нен -
та ко ју сте за ме ни ли бр зо
от ка же, па ће те по но во мо -
ра ти да по се ти те сер вис – у
нај бо љем слу ча ју. Оно што
се не рет ко де ша ва, је сте да
лош ква ли тет не га тив но
ути че на оста ле ком по нен те
у во зи лу, па је мо гу ће да ин -
тер вен ци ја ме ха ни ча ра на -
кон то га бу де и ску пља од
ори ги нал ног де ла.

Ал тер на тив на го ри ва су
одав но у упо тре би, а у не -
ким зе мља ма, као што је
Бра зил, ве ли ки број ау то мо -
би ла ко ри сти ме та нол ко ји
се до би ја пре ра дом ше ћер не
тр ске. У Ита ли ји су оти шли
ко рак да ље, па је та ко па -
тен ти ран си стем у во зи лу
ко ји про из во ди за па љи ви
гас из еспре со ка фе. Иде ја је
ори ги нал на, али још увек
ни је ис пла ти ва, јер је по -
треб но ско ро 60 шо љи ца тог
на пит ка ка ко би ау то мо бил
пре шао 1.500 ме та ра.

То ком два де се тих го ди на
про шлог ве ка у Сје ди ње ним
Др жа ва ма је на сна зи би ла
за бра на про из вод ње, кон зу -

ми ра ња и про да је ал ко хо ла.
Про хи би ци ја је, на рав но, с
вре ме ном уки ну та, а то ком
за бра не љу ди су иле гал но
про из во ди ли ал ко хол, ко ји
се та да по пу лар но звао „ме -
се чи на”. „Све тлост ме се ца”
је тре ба ло и тран спор то ва ти
а да вас сна ге ре да и за ко на
не при ме те или у крај њем
слу ча ју не ухва те. За то је
сва ко од про из во ђа ча имао
сво је „тр ка че ме се чи не”. То
су би ли мо ди фи ко ва ни тр -
кач ки ау то мо би ли тог вре -
ме на, ко ји су би ли ве о ма ла -
ки, ка ко би има ли што бо ља
убр за ња и мак си мал не бр -
зи не, јер је тре ба ло уте ћи
по те ри са зна чај ном ко ли -
чи ном пи ћа у во зи лу.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  О Л Д Т А Ј М Е Р - - - - - - - 

ТР КА ЧИ МЕ СЕ ЧИ НЕ

- - - - - САВЕТИ - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

По след њи пред рат ни
мо дел „Мај ба ха”

Од ка бри о ле та до
сед мо се да

Ау то мо бил ска ин ду стри ја је,
по не ком не пи са ном пра ви лу,
од у век сво ја нај бо ља и нај у -
спе шни ја во зи ла пра ви ла за
вре ме или на кон те шких исто -
риј ских пе ри о да два де се тог
ве ка. Мо же се ре ћи да су го то -
во сва ка др жа ва и ве ћи на ком -
па ни ја има ле ова кве мо де ле,
па чак и они про из во ђа чи чи -
ји су ау то мо би ли лук су зни. Је -
дан од њих је и „Мај бах”.

Од го вор на кри зу
Ве ли ка де пре си ја ко ја је по че -
ла кра јем два де се тих и тра ја -
ла чи та ву де це ни ју, озбиљ но
је уз др ма ла гло бал ну еко но -
ми ју пред по че так Дру гог
свет ског ра та. Тој си ту а ци ји
су мо ра ли да се при ла го де сви
на тр жи шту, а по го то ву они
чи ји су про из во ди пред ста -
вља ли лук суз. „Мај бах” се, као
оли че ње рас ко шних и из у зет -
но ску пих ау то мо би ла, на шао
пред про бле мом, јер је у Не -
мач кој опа ла по тра жња за
ова квим во зи ли ма.

Не же ле ћи да од у ста ну од
сво је из вор не иде је, вла сни ци
фа бри ке су се од лу чи ли на ко -
рак ко ји је уро дио пло дом, а то
је про из вод ња ви ше мо де ла на

јед ној осно ви. Ти ме су знат но
сма ње ни тро шко ви раз во ја и
про из вод ње, што је оста вља ло
про стор за не из бе жни лук суз.

Та ко је на стао мо дел СВ, ко ји
је пред ста вљен 1936. го ди не и
био је по след њи пред рат ни ау -
то мо бил „Мај ба ха”. Пр ви про -
из ве де ни при ме рак би ла је ве -
ли ка ли му зи на у ко ју је мо гло
да се сме сти чак се дам пут ни ка,
а ка сни је су се по ја ви ли и при -
мер ци ка бри о ле та и се да на.

Ка ро се ри је су пра вље не руч -
но у гра ду Ра вен збур гу у ра ди -
о ни ци Хер ма на Спо на. По ред
лук су зног ен те ри је ра и ис пу -

ли ки про стор за пр тљаг ко ји
се на ла зио иза њих. По по тре -
би, ге пек се ла ко тран сфор ми -
сао у до дат на два се ди шта.
Не ке вер зи је ли му зи на има ле
су оп ци ју да се сва се ди шта у
во зи лу по ме ре ка ко би се до -
био ле жај. Не ке од ових мо -
гућ но сти при ме нио је 2003.
го ди не „Мер це дес”, ка да је
по но во ожи вео бренд „Мај -
бах”, у ви ду мо де ла 57 и 62.

На лук суз и пре стиж ни је
био имун ни Адолф Хи тлер, за
ко га је по себ но на пра вље но
не ко ли ко вер зи ја мо де ла СВ, а
као и сви про из во ђа чи мо тор -
них во зи ла, и „Мај бах” је мо -
рао сво је по го не да ста ви у
слу жбу Тре ћег рај ха. Про дук -
ци ја је ста ла 1940, а ли ни је за
скла па ње су по но во по кре ну те
1948. То ком шест го ди на на -
пра вље но је укуп но 520 раз ли -
чи тих ва ри јан ти мо де ла СВ, а
про це њу је се да је оста ло све -
га не ко ли ко ау то мо би ла.

„Мај бах” је до 1954. го ди не,
ка да је пре стао да ра ди, на -
пра вио укуп но 2.300 во зи ла, а
у све ту су очу ва на 152. Сто га
не тре ба да чу ди по да так да за
мо дел СВ на тр жи шту олд тај -
ме ра тре ба из дво ји ти и ви ше
ми ли о на евра.

НЕ МАЧ КИ ЛУК СУЗ ЗА ВРЕ МЕ ВЕ ЛИ КЕ ДЕ ПРЕ СИ ЈЕ

ња ва ња же ља ку па ца ка да је у
пи та њу из глед ау то мо би ла,
„Мај бах” је по знат и по пер -
фор ман са ма сво јих во зи ла. Та -
ко је би ло и у слу ча ју мо де ла
СВ, у ко ји су угра ђи ва ни ше -
сто ци лин дрич ни мо то ри с ред -
ним рас по ре дом, рад них за -
пре ми на 3.500, 3.800 и 4.200
куб них цен ти ме та ра. За ви сно
од мо то ра ко ји је био угра ђен,
ау то мо бил је до би јао до дат ну
озна ку: СВ35, СВ38... 

Адап тив на уну тра шњост
Нај сна жни ји мо тор је имао
сна гу од 140 „ко ња”, а од ти па
ка ро се ри је, од но сно те жи не,
за ви си ла је и мак си мал на бр -
зи на ау то мо би ла. Ка бри о лет
СВ је до сти зао и, та да не ве ро -
ват них, 190 ки ло ме та ра на
час. Лук суз ни су пред ста вља -
ли са мо ла ки ра но др во и ко жа
у ен те ри је ру или хро ми ра ни
де та љи, већ и но ве тех но ло ги -
је ко је су би ле при ме њи ва не.
Овај ау то мо бил је та да имао и
на пре дан тип по лу а у то мат -
ског ме ња ча с пет бр зи на.

Во зи ла ко ја је про из во дио
„Мај бах” има ла су и ве ли ку
упо треб ну вред ност и све је би -
ло под ре ђе но ком фо ру. Та ко
је, на при мер, ка бри о лет у
осно ви имао два се ди шта и ве -



Продајем опел мери-
ву 2003 годиште, 1.7,
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)

ОПЕЛ астра 1.8, 16 В,
2001, 5 В, одлична,
може замена.
064/134-06-30.
(220387)

ПЕЖО 206, 1.4, 2004,
5 В, металик, очуван,
може замена.
064/134-06-30.
(220387)

ГОЛФ 2 дизел, петора
врата, пет брзина,
1987. годиште, 600
евра, хитно. 065/557-
81-42. (220845)

АУТО голф 3, 1997,
прешао 82.000 км,
тенда 4.80 х 2 м.
061/254-17-08.
(220857)

МЕРЦЕДЕС 160 А,
2001, регистрован,
сервисиран, нове гу-
ме, 2.750 евра.
060/035-36-64. (220)

ОПЕЛ зафира 1.8 Б,
16 В, рено 5 делови.
065/616-77-11.
(220884)

ПРОДАЈЕМ рено се-
ник 1.5 ДЦИ, 2008. го-
диште, регистрован,
4.300 евра. 062/404-
144. (220897)

ШЕВРОЛЕТ спарк,
2008, 4 В, клима, нове
гуме, нов акумулатор,
97.000 км, регистро-
ван до 6. јуна 2017,
2.750 евра, први вла-
сник. 064/144-27-40.
(221185)

КОРСА 1.2, 2002, пе-
тора врата, фабричко
стање, на име.
064/130-36-02. (2211

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
троје врата, атестиран
плин, власник.
064/130-36-02. (2211

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2008, петора врата,
све од опреме, пре-
шао 78.000 км.
064/130-36-02. (2187)

ТВИНГО 1.2, 2003,
атестиран плин, кожа,
клима, шибер.
064/130-36-02. (2211)

ПЕЖО 206, 1.1, 40 кв,
2005. годиште, клима,
власник, очуван, по-
вољно. 064/134-06-16.
(221173)

ПУНТО 1.2, 2002, пе-
тора врата, клима, ре-
гистрован, 1.450 евра.
064/321-77-99.
(2211329

ФОЛКСВАГЕН поло
1.3,1998, петора вра-
та, регистрован, 700
евра. 064/300-40-01. 

ЈУГО 55, 2003. годи-
ште, прва фарба, вла-
сник, 650 евра.
064/240-67-56.
(221140)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила серви-
сирамо и пунимо га-
сом са дигиталном
машином, пуњење
2.500 динара. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05.
(221146)

ПРОДАЈЕМ нисан ка-
раван 1996. годиште,
регистрован до фе-
бруара 2017.
065/333-55-25.
(221150)

КОРОЛА ХЛ, 1.8 Д,
регистрован, 750
евра. 064/027-47-11.
(220950)

ПРОДАЈЕМ југо 55,
регистрован, плин,
1991. годиште, 350.
064/212-32-94.
(220997)

ПРОДАЈЕМ ладу 111
караван, 1.6 и, новем-
бар 2005, 84.000 км,
први власник.
060/364-92-30.
(220983)

ОПЕЛ кадет лимузина
1986, нов плин ате-
стиран, регистрован,
400 евра. 061/626-06-
62. (221102)

ПРОДАЈЕМ опел за-
фиру 2.0 ДТИ, у од-
личном стању, 3.200
евра. 065/377-15-70.
(220926)

ГОЛФ 1, 1.9 ДТИ
2005, регистрован
годину дана, 
аутоматска клима,
власник. 
063/837-71-79.
(221280)

ФИЈАТ пунто 1.2, 8
вентила, 2004. 
годиште, увоз
из Немачке, све пла-
ћено на име купца,
1.750 евра. Тел.
061/220-65-58.
(221271)

ПУНТО 1.2, 5 В, 2004,
клима, алу фелне,
увоз Немачка, 2.250
евра. 065/988-55-65.
(221268)

РЕНО клио 1.2, бен-
зин, 2005, у одличном
стању. 063/320-618.
(221229)

ЈУГО ин 2005, реги-
страција истекла 5.
маја 2017, прешао
70.000 км, 750 евра.
063/366-038.
(221258)

НА ПРОДАЈУ пежо
106, 2001. годиште,
власник, 1.500 евра.
064/187-89-09.
(221290)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(221007)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(220906)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата
одмах, позовите.
064/300-40-01.
(221132)

ТВ половни, разних
величина, слушни
апарат, замрзивач го-
рење. 348-975,
066/348-975.
(220844)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни де-
лови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(221137)

НА ПРОДАЈУ супра-
сна мангулица,
063/857-65-50. (СМС)

ПРОДАЈЕМ пилиће
прочишћене кукуру-
зом. 062/170-42-74.
(СМС)

НА ПРОДАЈУ два жен-
ска јагњета расе цига-
ја. Повољно. 064/074-
55-15. (СМС)

ШАПУРИНЕ, прасиће,
дебеле свиње прода-
јем. 372-768,
064/172-44-10.
(219639)

ПРОДАЈЕМ гробницу.
064/848-84-22.
(219629)

ОСБ плоче за пода-
шчавање кровова, це-
на 296 динара ква-
драт, превоз на адре-
су купца. Тел.
062/437-236. (и)

ОСБ плоче за пода-
шчавање кровова, це-
на 296 динара ква-
драт, превоз на адре-
су купца. Тел.
062/437-236. (и)

ПРОДАЈЕМ францу-
ски лежај Симпо, са
два ноћна ормарића.
060/861-83-17.
(220797)

ПРОДАЈЕМ пчеле и
ројеве. Тел. 063/752-
44-20. (220837)

ЦРЕП глинекс класик,
нови Бечеј, 700 кома-
да продајем. Тел.
069/128-67-56.
(220842)

РАБАРБАРА продајем
саднице, јестива, ви-
шегодишња, лековита
и декоративна биљка.
353-528, звати увече.
(220846)

ВАЛОВ за гашење
креча, капацитет 50
килограма. 311-126,
063/743-29-54.
(220868)

ДИЗЕЛ агрегат лом-
бардини нов, 10 кило-
вата. 311-126,
063/743-29-54.
(220868)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, вршим
ремонт ваших, доста-
ва, гаранција.
062/170-43-10. (2208)

ПРОДАЈЕМ два кан-
целаријска стола, фо-
тељу, три столице, две
полице, договор. Тел.
060/502-89-25.
(220872)

ПРОДАЈЕМ јариће,
козе, алпино јарца
или мењам за козу.
065/348-22-00.
(22093)

ПРОДАЈЕМ фасадне
гасне пећи лампард
од 6; 3.5 и 2.5 кв, це-
на договор. 063/749-
39-69. (220889)

ПРОДАЈЕМ сво по-
кућство, култиватор
ИМТ 506, АПН 4,
веш-машину.
062/172-35-64. (2219)

ПОВОЉНО win dovs
XP, кућиште, екран,
веб камера, тастату-
ра, миш, звучници,
принтер, скенер, фо-
токопир. 064/252-50-
03. (2121025)

САТЕЛИТСКА кровна
антена са свим еле-
ментима. Повољно.
063/169-01-92. (2204)

ПРОДАЈЕМ А бас
прим, класичну гитау,
гитарско појачало,
електричну гитару.
Тел. 064/226-83-34.
(221020)

МУШКИ бицикл ка-
приоло диаволо 8-14,
женски црвени фаво-
рит, продајем. 317-
188. /220151)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. 063/773-45-
97, 371-568. (220947)

СИМПО тросед, две
фотеље, сточић и кау-
чи, две фотеље. Тел.
251-08-53. (220993)

ФРИЖИДЕР за СТР,
ауди 80 за делове,
млин за кафу. Тел.
631-708. (221000)

НА ПРОДАЈУ зечеви
од месец и по дана.
069/130-35-91. (2209)

ГУСАНИ радијатори,
прохромска полица
већа, петоделна, ка-
фански шанк, два
радничка ормана.
064/110-70-71.
(221001)

МУЗИЧКУ линију сони
са грамофоном, ви-
део рекордер касе-
таш, телевизор и анте-
ну са појачалом.
063/169-01-92.
(220974)

УГАОНУ преграду (ку-
патило), за каду 1.40
м, звучнике пионир 90
вати, тросистемске,
повољно. 063/169-01-
92. (220974)

ПРОДАЈЕМ бицикл
мереда ситибајк крос,
28 инча, алуминијум-
ски рам, добра опре-
ма. 060/364-92-30.
(220983)
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ПРОДАЈЕМ биоптром
цептер лампу са по-
стољем, повољно.
060/364-92-30.
(220984)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гар-
нитуру, регале, мост +
регал, гарнитуру мој-
ца, сто + 4 столице,
спаваћа соба ком-
плет, комплет кухиња,
дечја колица, ел. шпо-
рет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле
разне. 063/107-78-66.
(220985)

ТА пећ, 2,2 кв, веш-
машина, комбиновани
фрижидер, микрота-
ласна, шиваћа. Тел.
063/861-82-66.
(221121)

САЛОНСКИ половни
тросед са механи-
змом, двосед и фоте-
ља, повољно. Тел.
061/604-99-45.
(221142)

БИЦИКЛИ , косилица,
веш-машина, фрижи-
дер, ТВ 54, 60, 80 цм,
шпорет. 061/631-99-
26. (221147)

ЛАПТОП, косачица,
машина за судове,
веш-машина миле,
машина за плочице,
фрижидер, шпорет.
063/198-84-00.
(221145)

ЕТЕРНИТ за покрива-
ње крова и форд тау-
нус 12 м, 1967. годи-
ште. Тел. 064/507-20-
84. (221165)

ТРОСЕД, два тепиха,
крем боје, 2 х 3 м, би-
ли (2 х 1.70), повољ-
но. 063/871-77-13.
(221156)

ЧЕТИРИ трпезаријске
столице и стаклени
трпезаријски сто, као
ново. 234-798,
064/063-77-69.
(221157)

ПИЛИЋИ уређени,
очишћени, кућна до-
става. 065/410-97-34.
(221289)

МАЊИ фрижидер, су-
допера са радним ви-
сећим, стилски трпе-
заријски сто са столи-
цама. Тел. 063/861-
82-66. (221121)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја. Столице
од 1.000, столови до
3.500, кревети од
10.000. Стара Утва.
060/600-14-52.
(221101)

ПРАСИЋИ, балирана
детелина, слама на
продају. Мића, Ново-
сељански пут 175,
Панчево. 064/303-28-
68. (221`288)

ПРОДАЈЕМ струг и
бансек за обраду др-
вета. 063/865-80-73.
(221125)

ПОЛОВНА ауто-при-
колица, нерегистрова-
на, исправна, 10.000.
Тел. 064/049-62-72.
(221107)

ПРОДАЈЕМ климу са-
мо за хлађење, и су-
до-машину очувану,
исправну. 063/892-
12-09. (220928)

ПРОДАЈЕМ фасадни
графитни стиропор
неопор и природно
сушене чамове фосне.
064/127-77-69.
(220930)

ОРМАН, ТВ комода,
сет сточића, писаћи
столови, врата са
штоком. Тел. 063/861-
82-66. (221121)

УГАОНА гарнитура,
брачни кревет, кауч,
тросед мојца, фотеља
мојца. Тел. 063/861-
82-66. (221121)

ШПОРЕТ смедеревац
деветка, десни, у до-
бром стању, 10.000
динара. 060/380-56-
20. (22`1252)

ПРОДАЈЕМ ПВЦ вра-
та и алуминијумска,
половно. 064/559-17-
43. (221205)

ДЕТЕЛИНА на прода-
ју. 062/867-07-67,
Старчево. И(221209)

НА ПРОДАЈУ регал,
ормани, кревети, веш-
машина, кооде, ви-
трине, столови и сто-
лице, ципеларник, ТА
пећ, шанк, кухиње,
француски лежај,
округли сто, дневни
сточић, ТВ поилица,
мост регал. 0964/155-
38-13. (221222)

ПРРОДАЈЕМ фрижи-
дер, замрзивач, ком-
бинацију, веш-маши-
ну. Мића, 013/346-
790, 064/129-73-60.
(221296)

ТРОСЕД на извлаче-
ње, очуван, пуно др-
во, 10.000 динара.
064/612-11-10.
(221229)

ПРОДАЈЕМ прасиће.
062/197-75-27. (2216)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе, телевизоре, веш-
машине, замрзиваче,
фрижидере и остали
отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(219480)

КУПУЈЕМ све врсте
покућства, плинске
боце и остало.
066/900-79-04. (0855)

КУПУЈЕМ значке, ор-
дење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(220856)

ОМОЉИЦА, новија,
укњижена, 16.000; Са-
мош прелепа нова на-
мештена, 14.500. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. (4664)

КУЋА,Миса, ПР+ПК,
33.000; шири центар,
две јединице, само
50.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(44664)

КУЋА на продају, Ср-
бијанска 55, Панчево.
064/651-16-22.
(219589)

КУЋА на Кудељар-
ском насипу, усељива,
са 9 ари плаца.
064/040-82-72.
(220110)

ДОЊИ град, кућа сре-
ђена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/224-
47-97.(220636)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, 15 ари пла-
ца, звати 17 до 21 сат.
629-428. (220999)

КАЧАРЕВО, спратни-
ца са ајнфором, нова,
усељива, недовршена,
5 ари. 063/218-860.
(220410)

ПРОДАЈЕМ кућу, Те-
сла. 069/552-03-71.
(220479)

НА ПРОДАЈУ једносо-
бан стан на Стрели-
шту. 069/151-49-52.
(219857)

ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица на асфалту
40 м2, купатило, стру-
ја. Тел. 063/832-50-
97. (4663)

КУЋА, Девојачки бу-
нар, центар, власник.
063/161-95-55.
(220829)

ВИКЕНДИЦА, Дево-
јачки бунар 80 м2, 7
ари плаца, сви услови
за живот. Тел.
063/841-16-27,
063/837-37-71.
(220830)

ПРОДАЈЕМ стару ку-
ћу, центар, на 1.4 ара,
сва инфраструктура,
18.000. 060/353-99-
10. (220834)

ПРОДАЈЕМ стару ку-
ћу са плацем 30 ари у
Банатском Новом Се-
лу. 013/210-12-40.
(230838)

ПРОДАЈЕМ виноград
с викендицом у Ста-
рим виноградима код
Црепаје. 064/523-28-
32. (220848)

ПРОДАЈЕМ плац, Пе-
листерска, преко пру-
ге, 8 ари, 10.000 евра.
063/150-37-49.
(220841)

ПРОДАЈЕМ плац у Ба-
њи Врујци, 6 ари, вр-
ло повољно. 061/254-
17-08. (220857)

БАШТА 33 ара, под
разним воћем, кућа и
помоћни објекти 120
м2, пластеник, 10 ари
ограђено. Вреди по-
гледати. 064/194-03-
87. (220859)

ПРОДАЈЕМ плац 6,25
ари, Јабука, започета
градња. 063/351-527.
(220915)

ПРОДАЈЕМ кућу,
17.000 евра, на Бава-
ништанском путу.
069/138-95-80. (2208)

ПРОДАЈЕМ кућу нова
Миса или мењам за
новију мању. 064/221-
36-12. (220894)

ПРОДАЈЕМ викендицу
у Долову, површина
25 ари, и гаражу и ци-
глу велики формат.
313-716. (2209049

ПЛАЦ 5 ари, нова
Миса, Шарпланинска,
дозвољена градња.
065/331-16-68.
(220991)

КАРАУЛА, нова кућа
86 м2, енергетски па-
сош, власник, укњи-
жена. 065/258-87-77.
(220892)

ПРОДАЈЕМ две куће
на плацу од 7.5 ари,
легализовано, трофа-
зна, повољно, Скадар-
ска 14. Милан,
065/435-69-93.
(220881)

КУЋА, Баваништански
пут, преко пута Ка-
сарне, 112 м2, 10 ари,
1/1, струја, вода, те-
лефон. 064/248-94-
34. (220890)

КУЋА за рушење, 2.3
ара, 18.000 евра, Пр-
вомајска. 
061/155-72-40.
(22088)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
реновиран стан, Ко-
теж 1. 065/510-24-44.
(220502)

ПЛАЦ 10 ари, Куде-
љарац,  власник,
5.000 евра. Хитно, за-
мена. 064/321-77-99.
(221132)

ЦЕНТАР, кућа 140 м2,
3 ара, 57.000; 100 м2,
4 ара, 45.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (221136)

ТЕСЛА 216 м2, 3 ара,
70.000, 150 м2, 3 ара,
80.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)

МИСА 200 м2, три
етаже, 45.000; Ново-
сељасни пут 140 м2, 8
ари, 45.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (221136)

КУЋА код Болнице,
100 м2, 48.000, усељи-
ва, Новосељаснки пут,
22 ара, 70 м2, 28.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)

ПАНЧЕВО, центар,
кућа 98 м2 + 26 м2, на
3 ара, продајем/ме-
њам. 063/768-96-43.
(211135)

ОМОЉИЦА, строги
центар, стан 44 м2,
део куће, сређен,
15.500. 061/324-40-
85. (221144)

ПОЧЕТАК Војловице,
лепа кућа 115 м2, 7.5
ара, 36.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(221151)

ГОРЊИ град, трособ-
на усељива кућа, 2
ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (221151)

ГОРЊА црква, кућа
за рушење, 5 ари,
45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(221151)

КУЋА, Крњача, плац 5
ари, 65.000, хитно.
(661), „Весна 2”,
066/937-00-13.
(221161)

НА ПРОДАЈУ викен-
дица на Девојачком
бунару. Тел. 064/165-
18-68. (221080)

КОТЕЖ 1, одлична, 98
м2 + 40 м2, 57.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(221087)

КАЧАРЕВО, 96 м2, 5
ари, усељива, 16.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(221087)

КУЋА, Долово, близу
центра, 16,5 ари, цена
по договору. Тел.
061/134-37-08.
(221073)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољ-
но, вреди погледати.
063/756-06-04.
(221074)

КУЋА на продају, но-
ва Миса, 220 м2, цена
65.000 евра, договор.
Тел. 064/577-65-61.
(221076)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Банатском Брестовцу.
Тел. 064/143-64-35.
(221077)

ПЛАЦ Баваништански
пут, преко пута новог
затвора, 7 ари, огра-
ђено, 1.800 евра/ар.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(и)

ТЕСЛА, кућа у мирној
улици, 3.6 ари, 80  +
120 м2, 55.000 евра,
договор, замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ плац, Ми-
са, дозвољена градња.
060/766-23-36.
(221047)

НОВА МИСА, новија
200 м2, локал, дого-
вор. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(221011)

НОВА МИСА, кућа
100 м2, на 7 ари.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(221011)

НА МАРГИТИ мања
засебна кућа. Може
ауто до 2.000 евра +
доплата. 064/248-90-
16. (221014)

ПРОДАЈЕМ плац 6,57
ари са кућом 55 м2.
Тел. 063/275-510.
(221031)

ПРОДАЈЕМ плац ста-
ра Миса. 013/361-
601, 064/866-25-76,
065/361-60-11.
(221017)

ПРОДАЈЕМ плац 20
ари у Девојачком бу-
нару. 062/154-43-27.
(220973)
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КОТЕЖ 1, кућа 160
м2, плац 2.5 ара, ка-
мени темељ, три једи-
нице, мирно место,
повољно, 69.000 евра,
договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-
67. (221006)

ЈАБУКА, продајем њи-
ве 54 ари, близу села,
94,5 ари, код глогоњ-
ског моста. 063/703-
74-41, 013/235-80-56.
(221103)

ПРОДАЈЕМ кућу на 5
ари, шири центар.
063/777-27-08,
013/355-575.
(220966)

КУЋА, 176 м2, на 8
ари плаца у Панчеву,
Цара Душана 100,
60.000 евра. Тел.
019/804-167,
063/753-99-54.
(2209889

ПРОДАЈЕМ кућу на
мирном месту, само-
стална, треба мало
реновирање. 064/320-
85-47. (220925

ТЕСЛА, кућа две
стамбене јединице,
65.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (2211324)

КУЋА две одвојене
етаже 250 м2, плац 22
ара, Кајмакчаланска.
064/124-57-94.
(221109)

МАКСИМА ГОРКОГ,
салонска кућа, плац 7
ари, 70.000 евра.
(396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(2211324)

БАШТА, Јабучки пут,
11 ари, 6.500. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(2211324)

ПЛАЦ 10 ари, вино-
градарска кућа, вода,
струја. 064/124-57-94,
Кудељарац. (211109)

КУЋА 120 м2 на 5 ари,
власник, легализова-
но, Преспанска 15.
063/307-674.
(221093)

КУДЕЉАРАЦ, 140 м2

+  25 м2, локал, 5 ари
плаца, компелт рено-
вирана, спратна, усе-
љива, 78.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(221112)

БАНАТСКИ бресто-
вац, на продају кућа
на спрату, новија
градња, грејање на
гас, 5 ари окућница,
поред главног пута.
013/626-252. (22117)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу са двориштем, у
ширем центру. Цена
70.000. Тел. 061/266-
46-45. (221201)

КУЋА са два локала
код Турске главе, 150
м2, 2 ара, 60.000.
(228), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15. 

СТАРА МИСА, 300 м2,
6 ари, 60.000. (228),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 

ТЕСЛА, нова кућа,
130 м2, 1.5 ар, 95.000.
(228), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15. 

ТЕСЛА 87 + 87 м2, 4.2
ара, 50.000. (228),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2,
2 ара, 46.000. (228),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 

ЦРЕПАЈА 135 м2, 16
ари, 45.000; Самош
80 м2, 9.000. (228),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 

НОВА МИСА, 150 м2,
2 ара, 45.000. (228),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу 200 м2, Максима
Горког 3.8 ара.
063/301-360. (22113)

ПРОДАЈЕМ ланац зе-
мље на новом путу
Качарево-Панчево,
близу села. 064/333-
20-46. (221179)

ПЛАЦ на продају, Но-
восељански пут, 8
ари. 064/808-72-51.
(221272)

НА ПРОДАЈУ викен-
дица и 15 ари плаца
на Новосељанском
путу. 063/336-461.
(221199)

ПРОДАЈЕМ кућу, Ко-
чина 3, поред Зелене
пијаце. 064/231-60-24. 

ПЛАЦ 32 ара, фронт
27 м, укњижена, вода,
струја, телефон, кана-
лизација, договор.
064/351-12-41.
(221233)

ТОПОЛА, 21.000, 70
м2, 3 ара. (636),
„Стрелиште
некретнине”, 
062/886-56-09.
(221226)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ба-
натском Брестовцу.
Тел. 013/626-691,
065/628-48-33.
(22`293)

ТРУЈИНО насеље на
путу, Ковин - Б. Цр-
ква, прелеп плац 18
ари. 061/139-28-10.
(221263)

ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу,
9 ари, повољно. Тел.
066/363-454. (22151)

ПЛАЦ с две стамбене
јединице, 180 м2, 120
м2, на углу, Горњи
град. 060/034-19-58.
(221241)

ПЛАЦ, нова Миса са
локацијском дозво-
лом, власник.
064/260-05-34.
(221277

ПРОДАЈЕМ гарсоње-
ру, ново, Котеж 1, без
посредника. 063/250-
082. (219935)

ДВОРИШНИ до ули-
це, сређен, 12.000;
Топола до улице, са-
мо 11.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(4664)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, ВП, 53, 22.000;
Миса, двоипособан,
одлична, 19.000. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. ((4664))

ТЕСЛА, трособан, три
лође, само 30.000;
Миса, I, укњижен,
36.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4664)

ХИТНО, Самачки, I,
13.000; Маргита, ПР,
нов, прелеп, 17.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4664)

ТЕСЛА, I, 49, 37.000,
лукс, Маргита, ПР,
нов, укњижен, 39.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4664)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у строгом цен-
тру, ТА, III спрат.
062/388-130.
(219973)

ЦЕНТАР, станови и
гараже, укњижено,
етажирано, 53-120 м2.
630-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(220056)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, II
спрат, две терасе, по-
друм, 58 м2, власник.
063/429-192.
(220883)

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан у насељу Пепеља-
ра, 58 м2, 23.500.
060/861-83-17. 

СТРЕЛИШТЕ, прода-
јем стан, 43 м2, ВП,
ЦГ, тераса и подрум.
061/224-47-97.
(220636)

ТРОСОБАН стан, 78
м2, Стрелиште, IV
спрат, два мокра чво-
ра. Тел. 064/340-26-
43. (220622)

КОТЕЖ 2, трособан,
продајем/мењам за
мањи стан/кућу.
063/771-15-68.
(220448)

СТРОГИ центар тро-
собан 60 + 6 м2, дво-
страно орјентисан.
064/337-20-11. (2204)

ПРОДАЈЕМ трособан,
60 м2, центар, нов,
27.000 евра. 061/670-
97-96. (220821)

НОВА МИСА, тросо-
бан 85 м2, ЦГ, замена
за мањи стан.
064/134-06-30.
(220387)

ТЕСЛА, код „Авива”.
49 м2, ЦГ, VI,  без по-
средника, повољно.
063/776-81-58.
(220847)

ПРОДЈЕМ нов стан на
Стрелишту, четворо-
собан, лифт, ЦГ. Тел.
064/267-71-74.
(220916)

СТРЕЛИШТЕ, VII
спрат, ЦГ, 86 м2, вла-
сник. 064/276-04-80.
(220886)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан 30 м2 на
Стрелишту. Тел.
013/321-338,
063/892-38-30.
(220911)

НАЈПОВОЉНИЈИ ста-
нови и куће на свим
локацијама. (300),
Агенција „Ћурчић”,
362-816, 
063/803-10-52.
(220901)

СОДАРА, власник,
продајем стан 57 м2,
Савска 14/27, 28.000
евра. 060/321-53-60.
/220907)

ПРОДАЈЕМ стан 62
м2, на Стрелишту.
064/170-57-10,
065/824-39-44.
(220902)

КОТЕЖ 1, једнипосо-
бан, III, 49 м2, тераса,
ЦГ, 26.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(221087)

ТЕСЛА, двособан, II,
50 м2, ТА, 23.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(221087)

ТЕСЛА, двособан, I,
54 м2, ТА, тераса,
29.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(221087)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 53 м2, I, тераса,
ТА, 24.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(221087)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
тераса, VI, ЦГ, добар,
26.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(221087)

КОТЕЖ 2, леп једнои-
пособан, 48 м2, ВП,
26.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(221087)

КОТЕЖ 2, двособан
реновиран, 61 м2, V,
29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(221087)

СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2,
ЦГ, идеалан за орди-
нацију, 34.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-
66-58. (221087)

МИСА, етажа, 90 м2 +
тавански простор,
26.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(221087)

МИСА, Конструктор,
46 м2, једнособан, I,
тераса, 23.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (221087)

МИСА, Конструктор,
58 м2, двособан, I,
леп, 30.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (221087)

СТАН на продају, до-
говор, замена кућа,
Војловица, Кудеља-
рац. 064/130-27-34.
(221088)

ЦЕНТАР, 60 м2, двои-
пособан, ЦГ гас, нов,
усељив. 065/822-48-
22, 064/658-41-64.
(221084)

ТЕСЛА, нови станови
разних структура, усе-
љиви у јуну. 065/822-
48-22, 064/658-41-64.
(221084)

СТРЕЛИШТЕ, једнои-
пособан, 48 м2, нов
усељив. 065/822-48-
22, 064/658-41-64.
(221084)

ТЕСЛА, трособан, 77
м2, ВП, са грејањем и
М. Горког 58, I спрат,
без грејања, продајем
без посредника. 233-
48-01, 064/217-49-94.
(221071)

40 КВМ, 55 м2, 15.000
евра, Миса. 063/377-
835. (221070)

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, Тесла, у згради
поред Пекаре, 32 м2.
064/180-85-95.
(221078)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
Котеж 2, приземље,
50 + 6 м2, одмах усе-
љив, 25.500. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ТРОСОБАН, Содара,
60 м2, реновиран,
ПВЦ, плакари, призе-
мље, 33.000 евра, за-
мена за већи. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, ЦГ, 28 м2, 23.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (и)

ПОВОЉНО, двособан,
Содара, одличан рас-
поред, ЦГ, 27.000.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

СТАН, Котеж 2, I
спрат, застакљена те-
раса, 46 м2. 063/122-
80-76. Горан. 

ТРОСОБАН стан, 74
м2, X спрат, зграда
Капетаније, Содара,
двостран 2, купатила,
власник, 46.000.
066/052-393.
(221044)

ДВОСОБАН стан, 61
м2, VII спрат, Стрели-
ште, главна улица,
сређен, власник,
31.000. 066/052-393.
(221044)

НОВОГРАДЊА, стан
од 78 м2, добра лока-
ција. 062/443-367.
(221025)

ЈЕДНОСОБНИ, Миса,
35 м2, 21.000; Тесла,
центар, 22.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(221027)

ТЕСЛА, 57 м2, двоипо-
собан, ТА, тераса,
30.000, усељив. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(221027)

ЦЕНТАР, дуплекс,
приземље, 43 м2, три
собе, два купатила,
35.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(221027)

КОТЕЖ 71 м2, тросо-
бан, 43.000; једносо-
бан 45 м2, 28.500.
(324), „Медиа”,
315-703, 

064/223-99-20.
(221027)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, намештен,
27.000, усељив. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(221027)

СТАН, Тесла, VI
спрат, лифт, ЦГ, 58 м2

+ две терасе.
061/311-47-17.
(2210259

ТЕСЛА, новоградња,
790 евра/м2, 50 м2, 62
м2, 68 м2. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(221011)

СТРОГИ центар, дво-
ришни, 38 м2, сређен.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(221011)

МИСА, новоградња,
35 м2, усељив, 
21.000. (188), 
„Una Dal li”, 
064/255-87-50.
(221011)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, дого-
вор. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (2211)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 74 м2, ЦГ, IV,
34.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(221011)

СТРЕЛИШТЕ, сређен
двособан стан, дого-
вор. Тел. 064/968-56-
80. (220972)

ПРОДАЈЕМ стан у
центру, 53 м2, укњи-
жен. Тел. 064/290-46-
55. (220943)

ПРОДАЈЕМ једноипо-
собан стан, почетак
Котежа 2, IV спрат.
Тел. 063/852-55-56.
(220938)
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ПРОДАЈЕМ луксузан
стан у центру 157 м2,
на првом спрату.
060/312-90-00.
(220949)

ПРОДАЈЕМ у центру
зграду 500 м2 и код
„Родића” 1.650 м2.
060/312-90-00.
(220949)

СТРЕЛИШЕ, једносо-
бан 35 м2, ТА, призе-
мље, 15.000. (1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(220969)

КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ, 33.000.
(1756), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(220969)

ТЕСЛА, једнособан,
29 м2, IV, TA,тераса,
18.000. (1756), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(220969)

ЦЕНТАР, двоипосо-
бан, 64 м2, ТА, III, те-
раса, 35.000. (1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(220969)

ТЕСЛА, двособан, 47
м2, етажно грејање,
III, 24.000. (1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(220969)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2, ЦГ, V,тера-
са. 21.000. 1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(220969)

ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.500; двосо-
бан 50 м2, 23.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)

ЦЕНТАР, трособан 80
м2, комплет наме-
штен, 50.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)

КОТЕЖ, једнособан,
45 м2, 26.000; тросо-
бан, 74 м2, 42.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 39 м2, 19.000;
двоипособан, 66 м2,
43.000. (097), „Пер-
фект”, 
064/348-05-68.
(221171)

ТЕСЛА, двособан, 46
м2, 23.000; двособан,
49 м2, 28.500. (097),
„Перфект”, 
064/348-05-68.
(221171)

СОДАРА, двособан,
63 м2, 33.000; двоипо-
собан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)

СОДАРА, двособан,
53 м2, дворишни, га-
ража, 18.900. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (221171)

МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; троипо-
собан, 96 м2, 65.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)

МАРГИТА, једносо-
бан, 36 м2, новоград-
ња, гас, високо призе-
мље. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(221171)

МИСА, једноипосо-
бан, 35 м2, 21.000;
двоипособан, 54 м2,
32.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(221171)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 37 м2, 23.000;
двоипособан, 58 м2,
30.000.(097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(221171) 

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 45 м2, 22.000,
двособан 52 м2,
23.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(221171)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 65 м2, 33.000;
трособан, 80 м2,
40.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(221171) 

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 60 м2, III, ЦГ,
29.000.  (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(221171) 

ТЕСЛА, гарсоњера,
III, TA, 24 м2, нове
ствари, 19.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(221162)

КОТЕЖ 2, једнособан,
III, 44 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (221162)

КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 30.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (221162)

ЗЕЛЕНГОРА, једнои-
пособан, ВПР, 44 м2,
ЕГ, 23.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(221162)

КОТЕЖ 2, троипосо-
бан, VII, 79 м2, ЦГ,
46.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(221162)

СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, Цг,
33.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30. (2212)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
II, 33.000. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(221128)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2,
III, 29.000. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(221128)

СТРЕЛИШТЕ, 51 м2, I,
37.000, новоградња.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09. (221128)

ШИРИ центар, тросо-
бан, 68 м2, I спрат,
ТА, терасе, гаража,
31.000. 060/760-04-
32. (221130)

ЦЕНТАР, 45 м2, дво-
собан, ТА, 22.000; 115
м2, четворособан,
65.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)

ТЕСЛА, 45 м2, двосо-
бан, 22.500; 68 м2,
двоипособан, 35.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)

КОТЕЖ 2, 74 м2, тро-
собан, сређен, 42.000;
80 м2, троипособан,
55.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)

КОТЕЖ 1, 57 м2, дво-
собан, 28.000; 71 м2,
трособан, 39.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)

ВЕЛИКИ избор двори-
шних станова од
12.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)

ПЕНЗИОНЕРИ. Купује
се стан са вашим пло-
доужитком, остајете у
стану. 061/324-40-85.
(221144)

ПЕНЗИОНЕРИ, нуди
се доживотно издржа-
вање по најповољни-
јим условима.
061/324-40-85.
(221144)

МИСА, ПРОДАЈЕМ
поткровље 100 м2 са
свим прикључцима,
власница. 065/333-55-
25. (221150)

ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА,
двособан, 62 м2, I,
29.000.  (398),„Кров”,
060/683-10-64.
(221151)

ЦЕНТАР, сређен дво-
ришни 82 м2, тросо-
бан, гаража, 33.000.
(398),„Кров”,
060/683-10-64.
(220639)

ЦЕНТАР, 1.5, 44, ЦГ,
26.000;Содара 2.5,
ЦГ, договор. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(221152)

СТРЕЛИШТЕ, гарсо-
њера, 28, 14.000; До-
њи град, 64, 13.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (220680)

СТРЕЛИШТЕ, двоипо-
собан, 55, 29.000; јед-
ноипособан, 44 м2,
ЦГ, договор. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(220680)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, центар Стрели-
шта, 28.000. (661),
„Весна 2”, 066/937-
00-13. (221161)

СОДАРА, двособан,
60 м2, I спрат, 32.000.
(661), „Весна 2”,
066/937-00-13.
(221161)

ТЕСЛА, двособан, VI
спрат, 58 м2, ЦГ,
35.000. (661), „Весна
2”, 066/937-00-13.
(221161)

ПРОДАЈЕМ једноипо-
собан стан у Новом Са-
ду, 48 м2, 43.200 евра.
065/833-85-36. (и)

КОТЕЖ 2, 78 м2, I,
47.000; 53 м2, 30.000.
(396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(221124)

СОДАРА, трособан,
41.000; двособан, I,
34.000; двособан, VI,
26.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (221124)

СОДАРА, Доситејева,
троипособан, 58.000;
војне двоипособан,
39.500.(396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (221124)

СТАРА ПОШТА, дво-
собан, ЦГ, I, 41.000.
(396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(221124)

САЛОНСКИ стан, 114
м2, 65.000; 86 м2,
40.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (221124)

КОТЕЖ 2, 60 м2 или
мењам уз доплату за
мањи. Тел. 064/475-
78-16. (221096)

ЦЕНТАР, изнад СД, IX
спрат, 56 м2 + две те-
расе. 063/164-88-64.
(221110)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, V спрат, 45 м2 +
тераса. 
063/825-83-25.
(221110)

ТЕСЛА, мањи двосо-
бан, 47 м2, III, TA,
уредан, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(220631)

СТРОГИ ценар, СДК,
трособан, 68 м2, VII,
ЦГ, 54.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(220631)

КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
063/274-951.
(220631)

СТРЕЛИШТЕ код бан-
ке, двособан комфо-
ран 60 м2, V, ЦГ, усе-
љив, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(220631)

ЦЕНТАР, Карађорђе-
ва, једноипособан, 45
м2, I, ЦГ, 36.500, дого-
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(220631)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 65 м2, I, ЦГ,
32.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(220631)

КОТЕЖ 1, једноипо-
собан, 45 м2, V, ЦГ,
усељив, 30.000, дого-
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(220631)

ТЕСЛА, 61 м2, тросо-
бан, 30.000. (238),
„Тесла некретнине” ,
064/668-89-15.

КОТЕЖ 1, 57 м2, дво-
собан, 28.000. (238),
„Тесла некретнине” ,
064/668-89-15.

ТЕСЛА, 42 м2, једнои-
пособан, 25.000.
(238), „Тесла некрет-
нине” , 064/668-89-15.

ТЕСЛА, 24 м2, гарсо-
њера, 19.000. (238),
„Тесла некретнине” ,
064/668-89-15.

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2,
једнособан, 23.000.
(238), „Тесла некрет-
нине” , 064/668-89-
15.

КОТЕЖ 2, 92 м2, че-
творособан, 59.000.
(238), „Тесла некрет-
нине” , 064/668-89-
15.

СОДАРА, 42 м2, јед-
нособан, ненамештен,
централно, клима, по-
вољно. 064/252-50-03.
(220112)

ТЕСЛА, први спрат,
44 м2, ТА, реновиран,
брзо усељив. 231-95-
50, 064/423-31-43.
(221285)

СТРЕЛИШЕ, 62 м2,
нов паркет, ПВЦ сто-
ларија, купатило, вла-
сник. 066/004-787.
(221277)

ПРОДАЈЕМ двособан,
Котеж 1, без посред-
ника. Тел. 063/164-
61-70. (221249

ПРОДАЈЕМ гарсоње-
ру, 23 м2, сређена,
Стрелиште. 066/300-
630. (221225)

СТАН, новоградња, 50
м2, 36.500, Светозара
Милетића, први
спрат. 061/572-93-17.
(221245)

КУПУЈЕМ нов стан од
45 м2. 063/740-61-26. 

КУПУЈЕМ стан једно-
собан, једноипособан.
062/771-513. (21941)

КУПУЈЕМ стан до
17.000, дајем ауто,
3.000 евра, остало
кеш. 064/134-06-30.
(220387)

КУПУЈЕМ троипосо-
бан или четворосбан
стан у ширем центру.
064/385-31-15. (2271)

АГЕНЦИЈИ за некрет-
нине „Стрелиште не-
кретнине” потребни
станови, куће, двори-
шни станови, плацеви,
на свим локацијама
града и околним ме-
стима. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(221128)

АГЕНЦИЈИ „Кров” по-
требни мањи станови.
060/683-10-64, Сте-
фан. (221151)

КУПУЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
064/194-69-03.
(221123)

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2,
Котеж 2, 062/271-124.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ кућу самцу
или двочланој поро-
дици. Тел. 060/366-
73-51. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан празан, Копао-
ничка 23. Нова Миса.
063/655-353. (СМС) 

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли, први
спрат, полунамештен.
064/208-13-63.
(220287)

ИЗДАЈЕМ кућу 100
м2, строги центар, Ул.
Живојина Мишића 6,
погодна за канцела-
ријски простор, орди-
нације, агенције, шко-
лице, итд. 023/857-
315, 064/575-57-04.
(219880)

ИЗДАЈЕМ празну гар-
соњеру, ЦГ, Котеж 1,
лепа локација, на ду-
же. 013/317-864.
(219951)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан изнад
СДК. Тел. 063/422-
024. (220711)

ИЗДАЈЕМ стан у згра-
ди + дворишни + гар-
соњера, све намеште-
но. Стрелиште, 362-
406, 064/218-83-45.
(220412)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на дужи период, де-
позит обавезан.
063/617-421.
(220511)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на дужи период, де-
позит обавезан.
063/617-421.
(220511)

ИЗДАЈЕМ самцу на-
мештену собу, употре-
ба кухиње, купатила.
321-408. (220822)

ИЗДАЈЕМ стан на Ми-
си. 063/784-22-70 или
013/373-020. (220839

КУЋА, 30, нова, ин-
тернет, кабловска,
двориште, намештена,
80 евра. 060/086-42-
41. (220826)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Ми-
са, Тимочка 32. Тел.
013/371-635,
064/297-81-68.
(220832

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
војном лицу, брачном
пару, суповцима.
061/306-79-81.
(220834)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
ипособан стан, Тесла,
ЦГ, кабловска, после
17 сати. 061/261-32-
56. (220840)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан без греја-
ња у згради. Содара.
013/344-167,
064/950-23-40.
(220839)

СТАН за издавање на
Тесли, у кући. Тел.
063/849-94-07.
(220862)

У САМАЧКОМ изда-
јем намештену гарсо-
њеру самцу, 80 евра.
065/353-07-57.
(220866)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
ненамештен, ЦГ, кли-
ма. 064/317-04-71.
(220871)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру 18 м2, са
центрланим грејањем
у Синђелићевој улици
бр. 22, на дужи рок.
064/250-26-83.
(220910)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу самцу. 
013/320-847.
(220912)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, интернет,
посебан улаз.
069/220-26-72,
013/370-991,
063/202-672.
(220885)
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ИЗДАЈЕМ кућу 120
м2, са окућницом у
центру Старчева. Тел.
353-500. (220921)

ИЗДАЈЕМ на Стрели-
шту празан двособан
стан. Тел. 064/493-00-
55. (220919)

НАМЕШТЕН стан,
клима, кабловска, ин-
тернет, близу центра
издајем. 061/689-86-
22. (221186

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Котеж
2. Тел. 064/119-08-
34.(221191)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан стан на Тесли, I
спрат, ЦГ, 100 евра.
064/120-19-37.
(221235)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ наме-
штен стан, центар, по-
вољно, одмах усељи-
во, WI-FI, паркинг.
065/691-88-23.
(221232)

ИЗДАЈЕМ кућу, близу
пошта, амбуланта,
школе, пијаца, ауто-
буска, мирно.
061/721-15-84. (2237)

ИЗДАЈЕМ стан у Вој-
ловици, Ул. Братства
јединства бр. 116.
Тел. 367-316. (221197

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, 56 м2,
ЦГ, Содара. 066/332-
236. (221204)

ИЗДАЈЕМ кућу на Те-
сли, намештена, све
ново. 064/559-17-43.
(221205)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. 060/163-88-58.
(221211)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
1. 064/324-07-87.
(221225)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комплетно намештен
стан, Цг, интернет,
центар. 
065/344-85-77.
(221212)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан стан, Котеж 1,
IV. Teл. 064/866-24-
13. (221224)

ИЗДАЈЕМ стан 30 м2,
намештен, ЦГ, близу
„Авив” парка.
064/224-60-22.
(221182)

ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан, у
центру, Доситејева.
Тел. 065/248-81-87.
(221183)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан 40 м2, нова
Миса, засебан улаз.
062/173-00-40.
(2211679

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(221114)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, велики, празан,
засебан улаз, нова
Миса. 062/161-48-74.
(220929)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу код Хотела „Та-
миш”, употреба кухи-
ње и купатила. Тел.
065/672-33-00.
(220932)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан 40 м2, екстра ло-
кација. Тел. 063/778-
88-15. (220939)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
Стрелишту, Косте
Абрашевића 14, други
спрат. Тел. 013/251-
42-79, 063/826-97-71.
(2209449

ПОТРЕБАН опремљен
нов или реновиран
двособан или тросо-
бан стан на Тесли.
063/670-982.
(220924)

ТРАЖИМ кућу за ста-
новање, на дуже вре-
ме. 063/821-08-09.
(221091)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба с купатилом у
центру. 063/761-03-
56. (221064)

СТАН за издавање,
двособан, одмах усе-
љив. 343-620,
063/555-041. (22106)

ТРОСОБАН мањи
лукс поптуно наме-
штен, ПВЦ, клима, ин-
тернет, Тесла.
064/877-53-09. (2119)

ИЗДАЈЕМ мању кућу,
намештену старијем
брачном пару.
064/986-21-74.
(221012)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
060/333-27-42.
(220948)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самач-
ком хотелу, први
спрат. 013/352-758,
063/327-423.
(220953)

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран намештен
стан у центру, ЦГ,
клима. 064/237-05-28.
(220989)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Те-
сли. 064/424-88-28.
(221292)

ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, двособан, посе-
бан улаз, струјомер,
кабловска, телефон.
063/117-15-17.
(2212878)

СТАН код Спортског,
Миса, засебан улаз,
сутерен, намештено,
повољно. 064/026-95-
00. (212279)

ИЗДАЈЕМ празан стан
37 м2, на Котежу 2.
064/353-23-69.
(221276)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан у центру, с
грејањем, клима, ка-
бловска, интернет.
063/118-22-09.
(221274)

КОД Аутобуске стани-
це издајем наме-
штен/ненамештен јед-
нособан стан,ТА, ка-
бловска.
063/742-14-27.
(221269)

ФУНКЦИОНАЛАН,
леп, двособан стан на
Котежу 1, издајем, 50
м2. 069/153-15-64.
(221261)

ГАРСОЊЕРА стан,
код Спортског центра,
зграда, први спрат,
засебан улаз.
064/436-85-26.
(221253)

ИЗДАЈЕМО комплет-
но намештене стано-
ве за издавање од 58
и 84 м2. Контакт,
063/693-298,
063/693-944. (ф)

ИЗДАЈЕ се комфорна
кућа од 100 м2, на 10
ари плаца са мага-
цинским простором.
063/693-944,
063/313-844.  (Ф)

МАЊИ дворишни
стан за једну-две осо-
бе, Содара. 
061/287-37-97.
(221244)

ДВА стана једноипо-
собан и гарсоњењра,
намештено, засебан
улаз, повољно, цен-
тар. 061/131-79-04.
(221242)

ПОТРЕБАН приватан
простор или магацин
за личну теретану са
паркингом. 062/770-
945. (СМС)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 3. јун 2016.

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

„ПАНЧЕВАЦ”, телефон: 013/301-150



ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Тру-
бач”. 064/370-79-47.
(4663)

ИЗДАЈЕМ два локала
15 и 25 м2, преко пута
Диспанзера. 064/231-
07-33. (220520)

ИЗДАЈЕМ локал у Ко-
чиној 4, код Зелене
пијаце. 063/217-130.
(220511)

ПРОДАЈЕМ локал, 25
м2, у Панчеву, Макси-
ма Горког 31.
064/424-95-20. 

ХАЛА 200 м2, Јабучки
пут, за сваку делат-
ност, повољно. Тел.
064/490-33-18. (2198)

ПРОДАЈЕМ локал у
ТЦ „Трубач”, 19 м2.
Тел. 063/738-76-93,
060/067-11-44. (2193)

ЛОКАЛ продајем,
Синђелићева 15, ком-
плетно адаптиран, 29
м2, 13.000 евра.
063/265-457. (22000)

ЗА ИЗДАВАЊЕ, локал
на Тесли, ауто-перио-
ница или магацин.
Тел. 063/849-94-07.
(220862)

ИЗДАЈЕМ локал 35 м2

у центру. 063/770-23-
25. (220922)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, В. П.
Бојовића 19. 063/314-
803. (220923)

ИЗДАЈЕМ радионицу,
има трофазну, кана-
лизацију, воду, сто-
ларски сто. Карађор-
ђева. 064/994-13-16.
(220888)

ИЗДАЈЕМ опремљен
локал за фризере. Ца-
ра Душана. 013/304-
506, 064/329-37-84.
(220899)

ИЗДАЈЕ се локал,
Стрелиште, Вељка
Влаховића. 064/134-
66-62. (221117)

ПРОДАЈЕМ халу 435
м2, све делатности,
95.000 евра. Стара
Утва. 064/111-22-56.
(221101)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 062/520-096.
(221083)

ЛОКАЛ новоградња,
41 м2, код школе.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(221011)

ИЗДАЈЕМ локал на
пијаци. Тел. 063/808-
58-16. (220987)

ЛОКАЛ, разрађен, Ж.
Зрењанина 25 м2 +8
м2, 36.000 евра или за-
мена за стан. 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЛОКАЛ 37,5 м2, Лава
Толстоја 10. 064/658-
41-64, 065/822-48-22. 

ИЗДАЈЕМ локале, 210,
520, 1000, 1600, 450,
800, 1.650, 27.
060/312-90-00. (2249)

ИЗДАЈЕМ локал, насе-
ље Тесла,добра лока-
ција, разрађен.
065/205-92-33. 
(2214)

ИЗДАЈЕМ халу у цен-
тру града, властити
паркинг, камионски
прилаз, 550. 064/143-
52-98. (220949)

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, 18 м2, пого-
дан за сваку намену.
Тел. 064/959-98-83. (2)

МАГАЦИНСКИ про-
стор 200 м2, прометна
локација, шлеперски
прилаз. 061/139-28-10. 

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 30 м2, по-
вољно. Цара Душана
38. 062/886-56-02,
013/351-477. (

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије, са иску-
ством, за каду.
069/301-17-00.(СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице
за прехрамбену про-
давницу, са иску-
ством. 069/307-02-89.
(СМС)

ПОТРЕБНИ радници
за рад на терену. Ис-
плата дневно.
062/825-27-25.

(219095)

ПОРОДИЦИ у Немач-
кој потребна жена за
негу старих лица са
познавањем немачког
језика. 062/571-007.
(220475)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Ха-
ло Лесковац”, потреб-
не раднице у кухињи
и за роштиљем.
063/897-55-04. (4663)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потреб-
не раднице у кухињи
и роштиљу. 063/834-
88-10. (4663)

ПОТРЕБАН радник за
сезонски посао, те-
ренски рад зими, са
знањем румунског је-
зика, договор.
064/116-30-31.
(220369)

ЖЕНСКОМ фризер-
ском солону „Биса”,
потребан женски
фризер. Контакт,
061/130-08-43.
(220190)

ПОТРЕБНИ физички
радници., 064/949-92-
72. (2212159
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ЛИВНИЦИ у Панчеву
потребан бравар-за-
варивач, за рад у про-
изводњи. Услови: ми-
нимум три године
радног искуства, во-
зачка дозвола Б кате-
горије. 
064/641-77-68.
(220825)

ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(221223)

ПОТРЕБНИ кувар и
конобар. Винарија
„Ђурић”, Максима
Горког 71. (221214)

ПОТРЕБНИ радници
за рад на трактору и
тримеру. Разговор за
посао сваким радним
даном од 10 до 11,
Панчево, Улица Гро-
бљанска 50. (221219)

ПОТРЕБАН мајстор за
рад у производњи на-
мештаја. 065/507-09-
84. (221138)

ПРИВАТНОМ преду-
зећу потребна секра-
тарица и девојка за
рад у рачуноводству.
mksa jam @gmail.com
(221138)

МЕДИЦИНСКИ и
естетски педикир, ре-
лакс и терапеутска
масажа. 013/351-907,
061/308-95-86.
(221127)

ХИТНО потребан му-
шко-женски фризер.
Тел. 064/569-07-81.
(221117)

ПРОДАВАЦ кокица и
сладоледа потребан.
СМС поруке са лич-
ним подацима слати
на контакт. Тел.
063/772-34-95. (ф)

САЛАТА бар, потреб-
ни искусни кувари и
конобари., Доставити
CV лично на адресу
др Жарка Фогараша
бр. 6, најкасније до 6.
јуна 2016. (221081)

РЕСТОРАНУ потребни
конобар/ица и жена
за рад у кухињи.
060/335-82-58.
(221075)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
„Зоки 87” тражи рад-
ника са искуством.
Доћи лично, Книћани-
ноав 34-б. (221058)

ФИРМИ „Pan Bau
Maх”, потребни рад-
ници за рад на гради-
лишту /(зидари, теса-
ри, армирачи, физи-
калци). Пријаве слати
на of fi ce@ pan ba u -
max.rs  (2210519

ПОТРЕБНА жена за
бригу о женској осо-
би. Информције на
тел. 063/851-88-03.
(221048)

ПОТРЕБНИ радници
са искуством за рад у
перионици аутомоби-
ла „Периша”,
063/281-954.
(221039)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мај-
стор и раднице за па-
лачинке. Доћи лично.
(221009)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу.
060/362-22-21. (2633)

ПЕКАРИ „Арома” по-
требан пекар. Тел.
060/441-11-09, назва-
ти од 10 до 15 сати.
(221258)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у ресторану у
продаји и кухињи.
Тел. 013/377-230.
(221255)

ПЕРИОНИЦИ „Пио-
нир” потребни радни-
ци са искуством.
013/258-02-17.
(221254)

ПОТРЕБАН возач Б, Ц
и Е категорије, са ис-
куством. Обавезно из
Панчева. Снабдевање
радњи и вожња селид-
би. CV послати на
bom bon cicb@gmail.com
обавезно са сликом.
(220985)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркету, ис-
кључиво са искуством
и само из Панчева.
Послати CV на
bom bon cicb@gmail.com
или га донети у Моше
Пијаде 4, код Хотела
„Тамиш”, маркет
„Бомбончић”, обаве-
зно са сликом.
(220985)

ПОТРЕБНА искусна
чиста жена за рад у
припреми хране Пи-
церији New York Sli ce.
Контакт 063/868-44-
44. (221270)

САЛОНУ намештаја
потребан монтер-во-
зач.  CV донети лично,
у суботу, од 8 до 10
сати на адресу: Војво-
де Петра Бојовића 12.
(221267)

ПИЦЕРИЈИ у центру
града потребна жен-
ска особа, рад на
припреми и продаји.
064/555-33-34.
(221298)

ПОУЗДАНА поштена
вредна жена, за чува-
ње деце или старих
људи. 069/417-33-14.
(СМС)

ЧАСОВИ енглеског,
немачког и српског,
превођење текстова.
064/ 486-05-98.
(СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински
сечемо влажне зидо-
ве, гаранција.
060/691-01-13.
(217223)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, раз-
водних табли, индика-
тора, инсталација. Ми-
ћа, 064/310-44-88. (21

ДИМНИЧАР, чишће-
ње димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(220001)

КЕРАМИЧАР с дуго-
годишњим искуством
лепи све врсте плочи-
ца, повољно, ефика-
сно. 063/825-16-94.
(220202)

АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, трака-
сте завесе, уграђујем,
поправљам. 
063/882-25-09.
(2200016)

ТРАЖИМ посао, 
превозим шодер
и песак са малим
кипером. 
064/271-56-57.
(220373)

ПОСАО
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ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације,
кабина, славина, бој-
лера, котлића.
063/836-84-76. 

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, хемија, механика,
часови. 013/251-19-
81, 063/852-22-43.
(2208369

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
(220845)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке, израде инста-
лација, индикатори и
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(2208439

КОМБИ превоз робе
до 1.5 тоне, тражим
посао. Позовите.
063/747-94-73.
(220851)

ПОМОЋ у кући око
чувања старијих људи
или деце. 064/243-04-
09. (220763)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, гипсани
радови, изолација,
повољно. 013/372-
247, 060/037-22-47.
(220874)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обра-
де око прозора, ком-
плетне адаптације.
063/893-39-94.
(220877)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, ин-
форматика, могућ-
ност месечног плаћа-
ња, професор. Цен-
тар. 013353-569,
066/405-336,
061/603-94-984.
(220918)

РУШЕЊА кућа, зидо-
ва, бетона, бетонира-
ња, чишћења, однос
ствари, кошење траве,
итд. 060/035-47-40.
(220896)

КОШЕЊЕ траве, ко-
рова, вађење пањева,
утовари - шута, ства-
ри. 064/122-69-78.
(220846)

КОШЕЊЕ, крчење,
вађење пањева, сече-
ње дрвећа, фрезира-
ње. 064/196-17-32.
(221294)

СВЕ врсте физичких
послова: утовар/исто-
вар робе, селидбе, се-
чење, цепање дрва,
копање, одвоз шута
непотребног наме-
штаја, чишћење по-
друма, тавана и шупа,
слично. Дејан.
065/440-97-00.
(221295)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правка, израда инста-
лација, бојлера, нај-
јефтиније у граду.
063/804-57-99.
(221273)

КЕРАМИЧАР, пово-
љан, квалитетан пе-
дантан и молер тражи
посао. 061/203-70-87.
(221230)

МАЛИМ трактором
косим и одржавам
воћњаке, баште, по-
вољно. Дуле. 
064/163-58-85.
(2211202)

ТРАНСПОРТ робе и
селидбе, брзо, ефика-
сно, повољно. Никола.
061/159-74-73.
(221129)

ШИШАЊА и бријања,
на кућној адреси. Мо-
гућ договор. Тел.
061/818-17-25.
(221159)

СВЕ врсте керамичких
радова, квалитетно и
повољно. Мирослав,
062/824-11-51.
(211097)

КЕРАМИЧАР с дуго-
годишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-51-
75, 062/153-37-06.
(221092)

КЕРАМИЧАР, квали-
тетно, поуздано, по-
вољно. 063/318-780.
(221094)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим кипером до два
кубика. 065/334-23-
38. (221113)

ТАПЕТАР који пре-
свлачи намештај, с
искуством, тражи по-
сао. 064/120-77-64.
(22`085)

ПРАЊЕ тепиха, ду-
бинско прање наме-
штаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474. (22105)

МОЛЕРСКИ радови,
столарија. Павел,
063/809-66-61.
(221008)

ТВ и сателитске анте-
не, монтажа и дигита-
лизација
вашег телевизора.
064/866-20-70.
(221036)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јеф-
тино, 21 година иску-
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(11`021)

ПОПРАВКА кровова и
адатапција свих обје-
ката. 064/866-25-76,
060/027-65-31.
(221015)

БРАВАРИЈА, све врсте
браварских радова,
квалитетно, договор.
061/236-09-38.
(220991)

СТОЛАРСКЕ и бра-
варске услуге. Алек-
сандар. 
013/351-073,
064/157-20-03.
(220992)

АУТОПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан, позовите.
064/235-08-15.
(220979)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе уград-
ња нове, инсталације,
машинска одгушења,
санитарија. 062/382-
394. (220989)

СЕРВИСИРАЊЕ, до-
пуна и уградња кли-
ме, повољно. Тел.
064/520-48-80,
063/740-83-98. (4664)

ПОПРАВКА, столари-
ја, браварија, санита-
рије, монтирање бој-
лера, шпорета, греја-
ча. Слободан.
063/865-80-74.
(220975)

СПРЕМАМ станове,
пословне просторије,
пеглање, цена повољ-
на. Тел. 062/821-87-
31. (220978)

ШИШАЊЕ ограде, ко-
шење траве по двори-
штима. 069/130-35-
91. (220963)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, тера-
се, врата, капије, ро-
штиљи по мери, ситне
поправке, врло по-
вољно. 060/140-54-44,
Дуле. (220964)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту намештаја. Се-
лите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (220985)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, комби-
јима и каминома,
профеисонално, еки-
па раднике, све рела-
ције по Србији,  откуп
намештаја.  
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(220985)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(220985)

СЕЛИДБЕ, Борис ком-
би, 1.5 т,камиони 3 –
7 т, утоварна рампа,
са или без радника.
Гаранција за безбед-
ност вашег намешта-
ја,могућност склади-
штења ствари. Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 

bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (220985)

ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе комби-
јем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(220960)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим и великим кипе-
ром 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ВЛАГА. Решите се
влаге заувек! машин-
ско сечење зидова.
Постављање изолаци-
је, гаранција 100%.
Тел.062/427-614.
(СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(219407)

БАЛТОКАД када, об-
нова глазуре, пласти-
фицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(220344)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ви-
љушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ви-
љушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)

KIZ ZA – превоз шљун-
ка, песка, сејанца, ри-
зле, мањим (1.500
дин) и већим камио-
нима (2.000 дин).
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута ста-
ре „Утве”). 
063/218-894,
013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – истовар и
утовар робе виљушка-
рима на свим терени-
ма, рушење старих
кућа и других објека-
та, утовар шута с од-
возом. (217325)

KIZ ZA –  изнајмљива-
ње виљушкара носи-
вости 10 тона.
063/218-894,
013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – изнајмљива-
ње ваљка за равнање
и сабијање терена,
насипање, набијање
вибро плочама.
(217325)

KIZ ZA – ископ вели-
ким и мини багерима
подрума, темеља, ка-
нала, канализационих
прикључака, септич-
ких јама с одвозом.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута ста-
ре „Утве”). 
063/218-894,
013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – сечење бето-
на и асфалта до 20
цм, изнајмљивање
компресора за разби-
јање бетона свих ве-
личина и дебљина.
(217325)

KIZ ZA – камиони с
корпама за рад на ви-
сини од 17 - 23 метра,
сечење и резање ста-
бала и грања.  Жарка
Зрењанина 146-а
(преко пута старе
„Утве”). 
063/218-894,
064/668-97-86,
013/366-888.
(217325)

KIZ ZA –  самоходна
дизалица за рад на
висини од 33 метра.
064/668-97-86. (4652)

KIZ ZA –  издавање
рамовских скела са
превозом (до 100 м² –
10 евра/дан, дo 200
м² – 20 евра/дан...),
агрегата за струју.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута ста-
ре „Утве”). 063/218-
894, 064/668-97-86,
013/366-888.
(217325)

ПРЕВОЗ малим ками-
оном шљунка, песка,
сејанца, шута, ископ
багерима. 064/648-
24-50, најповољније у
граду. (217325)

РОЛЕТНЕ, венеција-
нери, тракасте завесе,
комарници, израда,
монтажа, поправке.
063/775-96-08,
013/353-923. (22054)

ПАРКЕТ: постављање
паркета, хобловање,
полирање и лакирање,
дугогодишње иску-
ство. 063/822-94-82,
063/865-45-31.
(219135)
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РОЛЕТНЕ, комарни-
ци, венецијанери, но-
во и поправљам. „Ор-
ка”, 064/189-40-91,
354-777. (217759)

СЕЛИДБЕ, превоз ро-
бе камионом, радни-
ци, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
(219206)

СЕЛИДБЕ, 1.000, рад-
ници, попуст на ван-
градске. 
064/482-65-53. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
судопере, адаптације,
замене, поправке,
013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(22120)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(220088)

МОЛЕРСКИ радови,
кречење, глетовање,
гипс, плафони, зидо-
ви. Адаптације, мате-
ријал. 060/131-81-70.
(220833)

ГИПСАРСКИ радови,
плафони, зидови, ку-
патила, изолација
поткровља, материјал.
060/131-81-70,
063/292-733.
(220833)

ИЗДАЈЕМ рамске ске-
ле, металне подупира-
че, мешалице за бе-
тон. 064/351-11-73.
(220864)

СЕРВИС телевизора,
разних електро-уре-
ђаја, мобилних теле-
фона, ауто-електри-
чар, електричар. Де-
јан, 063/800-01-96.
(220870)

ОБЕЗБЕДИТЕ локал,
стан, кућу, викендицу,
аутомобил новом ме-
тодом. Дејан,
063/800-01-96.
(220870)

ПРЕВОЗИМ мањим
кипером повољно пе-
сак, шљунак, сејанац,
одвозим шут.
064/354-69-94.
(220909)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољни-
је. Иван. 063/107-78-
66. (220985)

СЕЛИДБЕ робе и ства-
ри комбијем и камио-
ном, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(220985)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила,адаптације,
поправке, замена.
331-657, 063/777-18-
21, 064/495-77-59.
(220965)

ЗАМРЗИВАЧИ, фри-
жидери, веш и судо
машине, поправка и
сервис. Климе – сер-
вис и уградња. „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(220962)

МОЛЕРСКО-ФАСА-
ДЕРСКИ радови, гипс,
керамика, најповољ-
није у граду, провери-
те. 061/141-38-02,
063/179-69-74.
(221118)

КЛИМЕ свих типова и
поризвођача сервиси-
рамо, поправљамо и
уграђујемо с гаранци-
јом. „Фриготехник”,
361-361, 
064/122-68-05.
(221146)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бој-
лере, поправљамо с
гаранцијом. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05.
(221146)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фаса-
де. 061/283-66-41,
064/317-10-05.
(221149)

СЕЛИДБЕ, камионски
комби превоз, екипа
радника, одвозимо
непотребне ствари.
063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34, 
Владимир. 
(2211069

МОТОРИСТИ, ваш
вулканизер, Радничка
1-а. 063/240-591.
(221165)

ПОЛИРАМ фарове,
фабричко стање, Рад-
ничка 1 а. 063/240-
591. (221165)

ИСПРАВЉАМ алу
фелне, Радничка 1-а.
063/240-591.
(221165)

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венеција-
нери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло
заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498.
(219218)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водо-
водне адаптације. За-
мена вирбли, вентила,
батерије и санитарије,
одвајање водомера.
Све за воду, канализа-
цију од 0-24 сата,
нон-стоп. Пензионе-
рима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (2205)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, замена
вирбли, батерија,
вентила, све за воду,
0-24 сата, Пензионе-
рима екстра попуст.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33. (2296)

КИРБИ, дубинско уси-
савање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Ти-
бор., 065/329-49-07,
258-30-62. (221266)

ТЕПИХ сервис, дубин-
ско прање тепиха,
превоз бесплатан.
302-820, 064/129-63-
79. (221238)

МУШКАРАЦ, 49 годи-
на, тражи жену сред-
њих година ради дру-
жења. 
Тел. 063/741-76-13.
(220896)

МЛАДИЋ 28 година,
желим да упознам пу-
нију девојку за озбиљ-
ну везу. 
061/130-66-21.
(221037)

ОГЛАШАВАМ нева-
жећим сведочанство
VI II разреда Основне
школе „Јован Јовано-
вић Змај” на име Не-
вена Мрваљевић.
(220958)

ОГЛАШАВАМ нева-
жећом ђачку књижи-
цу ОШ „Мирослав Ан-
тић Мика” на име
Алекса Калинић.
(221019)

ИЗДАЈЕМ кафић са
спортским теренима
за рођендане.
060/362-22-21,
060/362-22-26.
(221264)

НЕМАЧКИ пензионер,
69 година, тражи сло-
бодну жену за зајед-
нички живот, од 55 до
60 година.  
013/236-72-95,
064/501-91-05.
(221198)

СЛОБОДАН, озбиљан
господин, ако желите
да живите и радите у
EU, јавите се.
063/178-01-78. 

ИЗДАЈЕМ апартман у
близини бање Врујци,
опремљен. 062/287-
382. (СМС)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи. За
информације позови-
те 069/320-85-70, или
погледајте сајт ni kve -
rayu.wi x.co m/apart -
man-dju ric (218410)

ИЗДАЈЕМ двокревет-
ну собу или апартман
у Херцег Новом, близу
мора. 064/047-35-18.
(220720)

СОКОБАЊА, апарт-
мани и собе, близу
центра, кабловска,
двориште, ново.
061/636-08-57,
www.so ko-ba nja.or g
Зорица. (200638)

АПАРТМАНИ, Краши-
ћи код Тивта, 120 м
од мора. 060/512-19-
54, 063/243-859,
011/322-73-50. (2195)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора.
Повољно. 063/709-44-
97. 219603)

БАОШИЋИ, Херцег
Нови, једнособан
стан, 4 особе, клима-
тизован, тераса.
060/321-60-07.
(220186)

ЛЕТОВАЊЕ у Рисну, 5
евра лежај са употре-
бом кухиње. 063/848-
04-12. (220831)

СОКОБАЊА, новоо-
премљен апартман 55
м2, у центру, повољно.
064/246-89-60.
(220852)

ЗЛАТИБОР, новоо-
премљен апартман
код Сателита са пар-
кингом. 
064/246-89-60.
(220852)

ПОВОЉНО издајем
апартман и собе, Ба-
ња Врдник, Фрушка
Гора. 
061/110-38-01.
(221260)

ВРЊАЧКА БАЊА, из-
дајем лукс стан, близу
центра, леп, клима.
063/265-314.
(2212579

ХЕРЦЕГ НОВИ, изда-
јем собе и апартмане.
063/827-23-63.
(221162)

ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору на IV
спрату, има лифт,
близу аутобуске.
064/049-62-72.
(221107)

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
издајем апартман.
311-861, 063/812-06-
89. (221111)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу
слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,

ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз

текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са

Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права
клијента на надокнаду трошкова.
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ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке на ших

услу га да на це не

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по -

пуст свим рад ним

да ни ма осим

сре дом.
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     По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам,

гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не,

на осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца -

ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о под не том зах те ву за од лу чи ва ње 

о по тре би из ра де сту ди је о про це ни 

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

    Но си лац про јек та Wellbury - Bela Anta

д.о.о., ули ца Иг ман ска бр. 15, из Бе о гра да

под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би

про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек -

та Ин фра струк тур ног ком плек са за ве тро ге -

не ра тор ско по ље Бе ла Ан та у До ло ву.

     По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си -

о ца про јек та мо гу се до би ти на увид у про -

сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за

ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не

сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви

Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

     Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од

да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до -

ста ви ти сво је ми шље ње у пи са ној фор ми на

адре су Се кре та ри ја та.

     У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис -

прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014}

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске 

и стам бе но-ко му нал не по сло ве

ОГЛА ША ВА
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА РА НИ ЈАВ НИ УВИД
План де таљ не ре гу ла ци је ин фра струк тур ног 

ком плек са за об но вљи ве из во ре енер ги је 

на под руч ју „Бе ла Ан та” у До ло ву

     Из ла же се на ра ни јав ни увид План де таљ не

ре гу ла ци је ннфра струк тур ног ком плек са за об -

но вљи ве из во ре енер ги је на под руч ју „Бе ла Ан -

та” у До ло ву (у да љем тек сту План).

     Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу

од 15 да на и то по чев од 03. 06. 2016. до 24. 06.

2016. го ди не.

     На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен

на ра ни јав ни увид, у згра ди Град ске упра ве гра -

да Пан че ва, ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у хо -

лу, на ше стом спра ту, као и у кан це ла ри ји 610,

сва ког рад ног да на од 9 до 15 са ти. Све ин фор ма -

ци је у ве зи са огла сом мо гу се до би ти пу тем те -

ле фо на 013/308-905.

     План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал -

ном об ли ку, у тра ја њу ра ног јав ног уви да, на зва -

нич ној ин тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.

     План ће би ти из ло жен на ра ни јав ни увид и у

згра ди Ме сне за јед ни це До ло во, ули ца Крал»а

Пе тра I број 5.

     За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу

под не ти при мед бе у то ку тра ја ња ра ног јав ног

уви да, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској

упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни -

зам. гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло -

ве, пу тем пи сар ни це Град ске упра ве гра да Пан -

че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во. Еви -

ден ти ра не при мед бе и су ге сти је мо гу ути ца ти на

план ска ре ше ња.

     У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис -

прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске 

и стам бе но-ко му нал не по сло ве

ОГЛА ША ВА 

ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА РА НИ ЈАВ НИ УВИД

План де таљ не ре гу ла ци је за дво стру ки 110

KV да ле ко вод ТС Пан че во 2-при кључ но  

раз вод но по стро је ње „Бе ла Ан та” у До ло ву

     Из ла же се на ра ни јав ни увид План де таљ не

ре гу ла ци је за дво стру ки 110 К\/ да ле ко вод ТС

Пан че во 2-при кључ но раз вод но по стро је ње „Бе -

ла Ан та” у До ло ву (у да љем тек сту План).

     Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу

од 15 да на и то по чев од 03. 06. 2016. до 24. 06.

2016.го ди не.

     На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен

на ра ни јав ни увид, у згра ди Град ске упра ве гра -

да Пан че ва, ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у хо -

лу на ше стом спра ту, као и у кан це ла ри ји 610,

сва ког рад ног да на од 9 до 15 са ти. Све ин фор ма -

ци је у ве зи са огла сом мо гу се до би ти пу тем те -

ле фо на 013/308-905.

     План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал -

ном об ли ку, у тра ја њу ра ног јав ног уви да, на зва -

нич ној ин тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.

     План ће би ти из ло жен на ра ни јав ни увид и у

згра ди Ме сне за јед ни це До ло во, ули ца Кра ља Пе -

тра I број 5.

     За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу

под не ти при мед бе у то ку тра ја ња ра ног јав ног

уви да, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској

упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни -

зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло -

ве, пу тем пи сар ни це Град ске упра ве гра да Пан -

че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во. Еви -

ден ти ра не при мед бе и су ге сти је мо гу ути ца ти на

план ска ре ше ња.

По след њи по здрав ку му

КИ ГЕ НУ

МА РЕ с по ро ди цом

(122/221121)

По след њи по здрав ко ле ги

ВИ ДА НУ МАН ЧИ ЋУ

Оста ћеш упам ћен као вре дан, мар љив, одан и

искрен!

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Блок VI РНП.
(30/220920)

28. ма ја 2016, у 60. го ди ни пре ми нуо је наш

ВИ ДАН МАН ЧИЋ
1956–2016.

Са хра на је оба вље на 30. ма ја 2016, у 12 са ти на гро бљу у Гло го њу.

Ожа ло шће ни: су пру га ВЕ СНА, син СТЕ ФАН, мај ка ЈЕ ЛИ ЦА, бра ћа
СТА НО ЈА и ЗО РАН, се стра ЈО ВАН КА с по ро ди цом и по ро ди ца

СКР ЧЕВ СКИ

(163/221206)

Наш дра ги не за бо ра вље ни Не на де

проф. др НЕ НАД БРАН КО ВИЋ

из не на да је пре ми нуо 29. ма ја 2016, у 41. го ди ни

Ожа ло шће ни: НЕ НАД и МИ ЛАН КА ША ЛЕ ТИЋ

са си ном КР СТОМ  БА ТОМ и ћер ком 

НА ТА ШОМ с по ро ди ца ма
(65/221021)

Нашој другарици

АНДРИЈАНИ ЂОШИЋ

Заувек ће нам остати у мислима твоја благост и

ведрина.

Твоје IV-5 са разредним старешином
(195/221021)

По след њи по здрав дра гом

НЕ ШКУ

од по ро ди це ПЕ КЕЧ
(66/221029)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком

и петком 

од 8 до 13 сати

ДУШАН ПАЈКОВИЋ
1958–2016.

С’ љубављу, нека те анђели чувају.

Твоја БИЉАНА
(193/4664)

Последњи поздрав нашем течи

ДУЛЕТУ
Заувек ћеш бити у нашим срцима!

БАНЕ, ОЉА, МИОНА и МАТЕЈА

(194/4664)
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По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци

АН ДРИ ЈА НИ ЂО ШИЋ

од по ро ди це МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

(46/220970)

На но, 

на ша ср ца и ми сли ни ка да не ћеш на пу сти ти.

Дру га ри из згра де

(47/220970)

По след њи по здрав

АН ДРИ ЈА НИ

Ко лек тив „Ди мић Аграр”-а

(22/220898)

По след њи по здрав дра гој

АН ДРИ ЈА НИ

Оста ћеш веч но у на шем се ћа њу.

МАР КО, МИ ЛОШ, ЖИВ КО, ОЛ ГИ ЦА, ДИВ НА и БА КА

(23/220898)

Нај дра жа на ша

АН ЧИ
Би ла си оли че ње до бро те, ле по те и пле ме ни то -

сти... Би ла си не по но вљи ва. Не бо је до би ло јед ног

ан ђе ла. 

Бес крај но смо ту жни...

За у век ћеш би ти у на шем се ћа њу и на шим ср ци ма.

Во ли те тво ја по ро ди ца КР СТЕВ СКИ: ДА НЕ,

ВЕ СНА, ДРА ГА НА, ДЕ ЈАН и МИ ЛИ ЦА
(117/221115)

АН ДРИ ЈА НА ЂО ШИЋ
Дра га на ша

Ла ко је бри са ти су зе

Ла ко је па ли ти све ћу

Али је те шко но си ти ту гу

Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти,

и увек ћеш оста ти у на шем ср цу.

По ро ди ца ПЕ РИН: ујак и уј на, бра ћа ЕМА НУ ЕЛ и КРИ СТИ ЈАН 

са су пру га ма АНИ ШО А РОМ и ГОР ДА НОМ 

са де цом ЕЛЕ НОМ и ЛУ КОМ

(123/221122)

АН ДРИ ЈА НИ

АН ДРИ

пре ле пом пре ра но 

усну лом цве ту!

С љу ба вљу 

ОБ РА ДО ВИ ЋИ 

и ГРУ ЈИ ЧИ ЋИ

(139/221163)

По во дом пре ра ног од -

ла ска

АН ДРИ ЈА НЕ

по ро ди ци Ђо шић 

ду бо ко са у че шће од

СВЕ ТЛА НЕ, НЕ ЛЕ, 

НА ДЕ и СЛА ВИ ЦЕ

(72/221040)

Дра га на ша

АН ДРИ ЈА НА
Оти шла си ан ђе ли ма,

јер си ан ђео и са ма би ла.

У ср ци ма на шим

не из бри сив траг си оста ви ла.

Пам ти ће мо до бро ту, ко јом си пле ни ла.

Бол оста је, ду ша пла че, 

јер си нас на пу сти ла...

Во ле те за у век ДА ЦА, МИ ЛИ ЦА и ЖИ КА

(88/221065)

По след њи по здрав дра -

гој

АН ДРИ ЈА НИ

од се стре НЕ ДЕ 

с по ро ди цом

(100/2210829

АН ЧИ
Од ла зиш јер не бо се би узи ма са мо нај бо -

ље. Учи ни ла си сва ки тре ну так бо љим,

сва ки осмех леп шим, сва ку сре ћу још ве -

ћом.

Сре ћа је што смо те има ли и за у век ћеш

жи ве ти у на шим ми сли ма, јер на ша љу бав

ја ча је од вре ме на и за бо ра ва. 

Увек ћеш би ти наш ан ђео чу вар.

Во ле те МА РИ ЈА НА и МИ ЛОШ

(143/221170)

АН ДРИ ЈА НА ЂО ШИЋ
По но сни што смо те зна ли, би ли тво ји школ ски дру го -
ви, и во ле ли.
Во ље ни не уми ру.

Тво је VIII-5 са раз ред ним и учи те љи цом

(146/211174)

По след њи по здрав 

АН ДРИ ЈА НИ ЂО ШИЋ

од се стре ЉИ ЉЕ и БИ ЉЕ са сво јим по ро ди ца ма

(148/221172)

ИЗЈАВА ЗА ХВАЛНОСТИ

За хва љу је мо се це ло куп ном осо бљу оде ље -

ња хи рур ги је за бри гу, по моћ и по др шку

ко ју су пру жи ли на шој во ље ној Ан дри ја ни.

По ро ди ца ЂО ШИЋ
(145/22175)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

АН ДРИ ЈА НА

ЂО ШИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим  ср ци ма.

БРАН КА и ИВА НА

с по ро ди ца ма

(187/221281)

Нај дра жа на ша

АН ДРИ ЈА НА
1982-2016

Би ћеш у сва ком на шем уз да ху, у сва кој на шој су зи, сву -

да око нас.

Не да мо те за бо ра ву ан ђе ле наш.

Во ли мо те.

Отац СТЕ ВАН, мај ка АНУ ЦА и се стра МА РИ ЈА НА
(140)
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По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци

АН ДРИ ЈА НИ ЂО ШИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ми сли ма.

Ста на ри у Ђу ре Да ни чи ћа 4
(118/221115)

По след њи по здрав

АН ДРИ ЈА НИ

ЂО ШИЋ

Мно го ле пих успо ме на,

да с по но сом при ча мо о

те би и да те ни кад не за -

бо ра ви мо.

Оста ју се ћа ња и веч на

ту га за то бом.

Чи ка ЋИ РА 

с по ро ди цом

(119/221115)

Во ље на мо ја 

АН ЧИ

Све је ово пре ма ло за крај, 

ту на тво ме дво ру ни сам ви ше краљ.

Да се по здра вим с то бом

то не мо гу сад,

Све је ово пре ма ло за крај.

За у век твој ГО РАН

(141/221168)

По след њи по здрав

АН ДРИ ЈА НИ ЂО ШИЋ

од ПА ВЛА, МИ ЉА НЕ и НИ КО ЛЕ ЧО ЛА КА

(63/221024)

Дра га на ша

АН ЧИ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Во ле те: ИВА НА, ЈО ВА НА, МАЈ ЧЕ, АНИ ТА, 

БИ ЉА и СА ЊА
(71/221038)

По след њи по здрав

АН ДРИ ЈА НИ

ЂО ШИЋ

Би ла си ан ђео, оти шла

ме ђу њих, не ка Те они

чу ва ју!

БРАН КА ПЕ РИЋ 

с по ро ди цом

(73/221041)

АН ЧИ

За у век ћеш оста ти у

мом ср цу!

МИ ЉА НА

(97/2210719

Дра га на ша

АН ДРИ ЈА НА

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји: стри на НЕ ВЕН КА, бра ћа ИВИ ЦА 

и НЕ НАД с по ро ди ца ма

(98/221079)

Не ве ри ца, ту га и бол за

на шом 

АН ДРИ ЈА НОМ

С ве ли ком ту гом опра -

шта мо се од те бе.

Тет ка ВЕ РИ ЦА

с по ро ди цом

(99/221082)

АН ДРИ ЈА НА

ЂО ШИЋ

1982–2016.

Ан ђе ле наш, жи ве ћеш

веч но у на шим ср ци ма.

Тво ја МИ ЦА, МИ ЛОШ

и чи ка РА ДЕ

(115/221104)

АН ДРИ ЈА НА ЂО ШИЋ

Жи вот зна би ти су ров па ти узме оно што

во лиш и што ти је дра го, али ле па се ћа ња

ни ко не мо же узе ти.

Ан дри ја на, по чи вај у ми ру.

Ба ка АНА, ЈА ГО ДА и НИ КО ЛА

(32/220932)

С ту гом и не ве ри цом

АН ДРИ ЈА НА ЂО ШИЋ
22. VIII 1982 – 29. V 2016.

Ан ђе ле, пам ти ће мо те.

По ро ди ца ГОЈ КО ВИЋ
(126/221130)

По след њи по здрав дра гој 

АН ДРИ ЈА НИ
од по ро ди ца 

ПЕ ТРОВ СКИ, ПЕТ КО ВИЋ 

и НИ КО ЛИЋ

(173/221239)

По след њи по здрав дру -

га ри ци

АН ДРИ ЈА НИ

Би ла си ла ви ца до кра ја.

НА ТА ША БА ЧЕ ВИЋ

(144/221171)

По след њи по здрав

АН ДРИ ЈА НИ

и искре но са у че шће 

по ро ди ци од ма ми не

ге не ра ци је из основ не

шко ле „Го це Дел чев”

Ја бу ка

(147/221177)

По след њи по здрав

АН ДРИ ЈА НА

До бро та, искрен осмех

и ра до сне очи.

Та ву ћу те пам ти ти.

ГО ЦА

(192/2212)

По след њи по здрав во ље ној мај ци и све кр ви

СНЕ ЖА НИ АРА ЛИ ЦИ
1962–2016.

Хва ла за бес крај ну љу бав ко ју си нам пру жи ла.

На у чи ла си нас ка ко се во ли, без у слов но, не тра же ћи ни шта за уз врат.

Хва ла на ап со лут ној по све ће но сти, осме си ма по др шке, сја ја у очи -
ма, то пли ни и уве ре њу да је у жи во ту све мо гу ће и оствар љи во.

По сма тра ју ћи те бе спо зна ли смо жи вот не вред но сти и по ста ли бо -
љи љу ди.

Кроз нас ов де жи виш и да ље а ми ће мо те во ле ти до кле год нас бу де.

Си но ви ВЛА ДИ МИР и БРАН КО и снај ка МА ЈА

(67/221034)

СНЕ ЖА НА АРА ЛИ ЦА
За у век ћеш жи ве ти у на ма.

При ја тељ ГОЈ КО, при ја ГО ЦА и СНЕ КИ

(68/221033)

Дра гој се стри

СНЕ ЖА НИ АРА ЛИ ЦИ
по след њи по здрав од се стре ЗО РИ ЦЕ, се стри чи не

ИВА НЕ, ВА ЊЕ и АЛЕК САН ДРЕ

(69/221030)

По што ва ној

СНЕ ЖА НИ

АРА ЛИ ЦИ

По чи вај у ми ру.

МИ ЛАН АРА ЛИ ЦА

(158/221196)

По след њи по здрав

тет ка БО ЖА НИ

од ЧУ КЕ

(133/221148)

Дра га на ша

БО БО
За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.
ОЉА, КРИ СТИ НА и ЛО КА

(134/221148)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

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

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра -

ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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По след њи по здрав дру гу, при ја те љу

ДУ ША НУ ПАЈ КО ВИ ЋУ

за не за бо рав но про ве де но вре ме. При ја -

те љи не уми ру.

По ро ди ца ДРА ШКО ВИЋ

(79/221051)

По след њи по здрав во ље ном бра ту

ДУ ША НУ ПАЈ КО ВИ ЋУ

Брат ЈО ВИ ЦА

(80/221052)

Збо гом

дра ги бра те!

ВЛА ДАН, ДРА ГА НА и АН ДРЕА

(93/221068)

По след њи по здрав ле ген ди гра да

ДУ ЛЕ ТУ ПАЈ КО ВИ ЋУ

ЧИ ЧА ОСТО ЈА, СТЕ ВА ХР ЋАН, ЗО КИ и
ОЉА, ЂО ЛЕ и РАЈ КА, ЈО ЦА ОБ РА ДО ВИЋ,
НИ КО ЛА и МИ ШКО МАР КО ВИЋ, РА ДЕ и
БО КА, ПАН ТА, КО КА, МОЦ, ДОК СИ, 
ЋУ РЕ, СА ВИ ЦА, ЈАН КЕ ЉА, ЗО ЛИ, ЈА ЛЕ,
ПИР КЕ, СИ БИН, МИ ЦИ, БЕ РИ, 
МИ КИ ЦА, СРЕ ЈА ГА ША, БРАН КО 
ПУ ПИЋ, СТЈЕ ЉА, ЋО РА, ДАР КО, ЈО ЦА
ГУ ВЕР НЕР, БУ ЦА ЂЕ НЕ РАЛ

(120/221118)

По след њи по здрав на шем дра гом при ја те љу

ДУ ША НУ ПАЈ КО ВИ ЋУ

ДА ЧА и ПАЈ КО „AL SISTEM” ПАН ЧЕ ВО

(124/Ф-936)

Ве ли ком при ја те љу и дру гу за веч но се ћа ње и не за бо рав -

не тре нут ке

ДУ ЛЕ ТУ ПАЈ КО ВИ ЋУ

Ње го ви при ја те љи: КИ КИ, ЗО КИ БУ БИН, ЗО КИ 

МЕ ХА НИ ЧАР, ТО МА ЦИ ГА, БРА НА, ДУ ЋА, МИ КАН,

ЦУ МЕ ГА РА ВИ, ИКА ПЛА СТИ КА, ДУ КИ ЗЕ ТО ЊА, 

ДА ЦА, МАР ЦИ, НЕ ША МИ ЛОК, МИ ЋА ЗО О ШОП
(127/221131)

По след њи по здрав 

ДУ ЛЕ ТУ

од по ро ди це 

ПЕ ТРО ВАЧ КИ

(153/221190)

ДУ ЛЕ ТУ 

ПАЈ КО ВИ ЋУ

по след њи по здрав ве ли -

ком при ја те љу и чо ве ку.

БИ ЉА НА 

и БРА НИ СЛАВ 

ОБ РА ДО ВИЋ

(154/221192)

По след њи по здрав

ДУ ЛЕ ТУ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

ДА ЦА, МА ША 
и KEENAN

(160/221120)

По след њи по здрав

ДУ ЛЕ ТУ

од по ро ди це ВЕР ЧЕ ВИЋ

(164/221210)

ДУ ШАН
„Спо кој тво јој ду ши, до -

бри чо ве че”

ЈА БЛАН

(166/221217)

Нај бо љи чо вјек на сви је ту

ДУ ШАН 
ПАЈ КО ВИЋ

По след њи по здрав ГО ЦА
и МИ ЋА

(167/221217)

По след њи по здрав Ду ле ту

ДУ ШАН ПАЈ КО ВИЋ
1958–2016.

СИМ КЕ, ПИ ЛЕ, ВУЧ КО, БОР КО и ЗЛА ЈА

(169/221220)

ДУ ШАН ПАЈ КО ВИЋ
По след њи по здрав од МИ ЋЕ и ИКЕ МА РИ НО

с по ро ди цом

(161/221206)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ ПАЈ КО ВИ ЋУ

При ја те љи из ка феа „Ти то град”: ЗР НИЋ, БО ЛЕ,

РА ДЕ КА ПЕ ТАН, ПЕР ЦЕ, ФРИЦ, ЛА ЛЕ, 

ДР БО СКЕ, БО РА ЋУР ЧИН, СКА ЛЕ, ЗВОН КО,

РА ЈА и БА ТА ЗЛА ТАР
(162/221208)

По след њи по здрав 

ДУ ЛЕ ТУ

од ВЛА ДЕ, ФИ ФИ ЈА, ЗО КИ ЈА, НЕ ЂЕ, ЕДИ ЈА 

и ГИ ЦЕ
(170/221228)

Ту га, бол, се ћа ње...

Ду ле, не ка ти је мир и спо кој у ду ши.

СА ЊА МИ ЛА КОВ и ЗО РАН АДА МО ВИЋ
(171/46649

По след њи по здрав 

ДУ ЛЕ ТУ

од СЕ КУ ЛЕ и ОЉЕ

(172/221231)

По след њи по здрав

ДУ ЛЕ ТУ

КСЕ НИ ЈА и МИ ЛАН
(175/2212439
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При ја тељ

ДУ ЛЕ ПАЈ КО ВИЋ

Ни си нас на пу стио, са мо нас че каш...

Фа ми ли ја КАН ДИЋ
(34/220934)

По след њи по здрав

ДУ ШКУ ПАЈ КО ВИ ЋУ

По ро ди ца БО ЈИЋ

(58/221010)

По след њи по здрав

ДУ ЛЕ ТУ 
ПАЈ КО ВИ ЋУ

од пе ца ро ша са спла ва:
СТЕ ВЕ, ДУ КИ ЈА и ГА РЕ

(59/221013)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

од ЈО ВАН КЕ и ЗО РА НА

БО ЖИ ЋА из Аме ри ке

(61/221022)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

од ЛЕ ПЕ и ЈО ВЕ 
с по ро ди цом и осо бља

ме њач ни це „Та ва”
(62/221022)

По след њи по здрав ве -

ли ком дру гу

ДУ ША НУ 

ПАЈ КО ВИ ЋУ

ЈО ЦА, ЈЕ РЕ МА, ПЕ ЦА,

ЧЕ ДА, ДА ЧА и БА КИ

(70/221035)

Умро је наш при ја тељ

ДУ ШАН ПАЈ КО ВИЋ
По след њи по здрав нај ве ћем бо е му Пан че ва.

ДОК СИ, ПЕ РА ЈЕФ ТИЋ, МОЦ, ПАН ТА и РА ДЕ

(81/221054)

ДУ ШАН 

ПАЈ КО ВИЋ
По чи вај у ми ру.

САН ДРА и ВУК

(82/221056)

ДУ ШАН 

ПАЈ КО ВИЋ
По чи вај у ми ру.

ЕСКО

(83/221056)

С ту гом се опра шта мо од на шег дра гог

ДУ ШКА

ДУ ШИ ЦА, МИ ЛА НА и БУ ДИ МИР ПЕН ЧИЋ

(94/221069)

ДУ ЛЕ 

ПАЈ КО ВИЋ

„Има јед на крч ма у пла -

ни ни...”

РА ШКО

(95/221069)

По след њи по здрав

ДУ КИ ЈУ

РА ШКО, МА ША 

и МА ТИ ЈА

(96/221069)

По след њи по здрав бра ту

ДУ ЛЕ ТУ

ДРА ГО ЉУБ с по ро ди цом

(121/221119)

По след њи по здрав дра -

гом 

ДУ ША НУ

ПАЈ КО ВИ ЋУ

од при ја те ља из Ка ра те

клу ба „Ди на мо”

(137/221155)

По след њи по здрав ве ли ком при ја те љу и бра ту.

ДУ ША НУ ПАЈ КО ВИ ЋУ

Не ће мо те за бо ра ви ти.

По чи вај у ми ру.

Бра ћа ШО ШКИЋ из Пан че ва и Бер ли на
(150/22186)

По след њи по здрав ку му

ДУ ЛЕ ТУ ПАЈ КО ВИ ЋУ

По ро ди ца ЛУ КИЋ

(157/221194)

На пу стио нас је наш

дра ги и во ље ни друг из

гим на зиј ских да на

ДУ ШАН ДУ ЛЕ

ПАЈ КО ВИЋ

Успо ме на на ње гов 

ве дар дух и на сме јан

лик оста ће трај но 

у се ћа њу дру га ри ца 

и дру го ва из ње го вог

IV-6, 105. ге не ра ци је

Гим на зи је 

„Урош Пре дић”

(156/221194)

По след њи по здрав

ДУ ЛЕ ТУ

од БРАН КЕ и ВА СЕ

(159/221200)

По след њи по здрав 

ДУ ЛЕ ТУ

од ДЕ БЕ с по ро ди цом

(165/221213)

По след њи по здрав на -

шем

ДУ ЛЕ ТУ

од ТИ НЕ, КР ЉЕ, 

МИ ЉА НА, ГА ГЕ 

и ПЕ ЦЕ

(168/2212169

По след њи по здрав

ДУ ЛЕ ТУ

од ком ши ја ПА НИЋ 

у Ње го ше вој 5

(53/220990)

ДУ ЛЕ
* * * * * * * * * * * * *
… При ја те љи су као зве зде, не ви диш их УВЕК, али
знаш да су УВЕК ту не где...
* * * * * * * * * * * * *

(180/221247)

ДУ ШАН

Искре но са у че шће 

Вла да ну Пај ко ви ћу од

РА ША НИ ША ВИ ЋА

(183/221262)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма и при ја те -

љи ма да је 30. ма ја 2016, у 82. го ди ни пре ми нуо

наш дра ги

НИ КО ЛА ВУ КО БРАТ
1934–2016.

Са хра на је оба вље на 1. ју на 2016. го ди не, у 16 са -
ти, на гро бљу Ко теж у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га ДРА ГА, бра ћа и се стре 
с по ро ди ца ма, сва сти ке и зе то ви с по ро ди ца ма

и оста ла род би на и при ја те љи
(102/221089)

По след њи по здрав 

БА ТИ
од сва сти ке МИР ЈА НЕ, па ше БЛА ГО ЈА и се стри ћа

АЛЕК САН ДРА

(101/221089)

По след њи по здрав на шем

БА ТИ

БО БАН, ЈЕ ЛЕ НА, АН ДРЕЈ и ЛА РА

(103/221090)

По след њи по здрав мом

БА ТИ

ЦА ЦА

(104/221090)

НИ КО ЛА ВУ КО БРАТ
Би ла је част и за до вољ ство би ти део Ва шег рад ног ти -

ма. За то је ту жно ово мо је збо гом Ше фе.

КА ТА МР ДИЋ

(152/221189)

МЕ ЛА НИ ЈА БА ЈИН
По след њи по здрав дра гој мај ци, ба би и пра ба би од

си на ДРА ГА НА и ћер ке ОЛ ГИ ЦЕ с по ро ди ца ма

(64/221028)

По след њи по здрав

ДУ ЛЕ ТУ

БО ЛЕ и ТА ЊА

(189/221285)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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По след њи по здрав мо јој во ље ној су пру зи

ЉИ ЉА НИ 

ЈАК ШИЋ
1956–2016.

Не ве ру јем да ви ше ни ка да не ћу ви де ти твој мио осмех.

Не у те шни су пруг НЕ БОЈ ША
(110/ф935)
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27. ма ја 2016. пре ми нуо је наш во ље ни

ЕФ ТИ МИ ЈА ВИ ДЕ СКИ ЈЕФ ТА
1931–2016.

Наш пле ме ни ти де да, од ла зи са ду шом
чи сти јом од шар пла нин ских сне го ва, са
до бро том ба нат ске рав ни це.

Ни је ла ко про жи ве ти осам де сет пет го ди -
на, са чу ва ти до сто јан ство упр кос мно гим
жи вот ним ис ку ше њи ма.

Хва ла ти за бес крај ну љу бав ко ју си нам
да ри вао.

Ожа ло шће ни син СТО ЈАН и ћер ка 
СЛА ВИ ЦА с по ро ди ца ма

(37/2209469

По след њи по здрав мо јој во ље ној дру га ри ци

ЉИ ЉА НИ ЈАК ШИЋ
1956–2016.

За у век ћу пам ти ти све оне див не да не про ве де не с то бом.

БИ ЉА РИ СТИЋ с по ро ди цом

(109/221094)

По след њи по здрав нај ми ли јој ку ми

ЉИ ЉА НИ ЈАК ШИЋ
1956–2016.

Ту жни ће би ти сви мо ји да ни без те бе.

Од ку ме ЗО РИ ЦЕ с по ро ди цом

(111/ф-935)

По след њи по здрав на шој

ЉИ ЉА НИ ЈАК ШИЋ

од ТО ЈЕ и ДРА ГА НА ЦВИ ЈИ ЋА с по ро ди цом

(112/ф-935)

По след њи по здрав ве ли ком при ја те љу

ЉИ ЉА НИ ЈАК ШИЋ

од ЗО РИ ЦЕ ЈА КО ВЉЕ ВИЋ с по ро ди цом

(113/ф-935)

С ту гом се опра шта мо од на ше во ље не

ЉИ ЉА НЕ ЈАК ШИЋ
Нек те на ша љу бав пра ти на твом пу ту ка веч но сти. 

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и се ћа њи ма.

У ту зи се опра шта мо од те бе.

Стри на КСЕ НИ ЈА, брат ЗО РАН, се стра ЈА СМИ НА и зет ГО РАН

(114/221100)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

ЉИ ЉИ
од ком ши ја 

СА ВА НО ВИ ЋА

(151/2211839

По след њи по здрав дра -

гом уја ку

ЛА ЗА РУ СИ МИ ЋУ
1943–2016.

од МИ ЛА НА и МИ О ДРА ГА
(55/220998)

ИЛИ ЈА 

БОГ ДА НОВ

1952–2016.

Ту жна је и бол на исти на

да те ви ше не ма. Био си

узор и при мер ка ко се

до сто јан стве но жи ви до

по след њег ча са. Тво ју

до бро ту и пле ме ни тост

за у век ће мо но си ти у

ср цу.

Тво ја су пру га 

ВИ ДО СА ВА, ћер ке,

зе то ви, уну ци и уну ка

(45/220968)

С ту гом и бо лом оба ве шта ва мо све при ја те ље и по зна ни ке да је 26.

ма ја 2016. го ди не пре ми нуо наш дра ги отац и де да

ТО МА 

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

Са хра на је оба вље на 30. ма ја 2016, на вој ло вач ком гро бљу.

Ње го ви нај ми ли ји

(131/221143)

t

ТО МА 

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

1930–2016.

По след њи по здрав те чи

То ми од СТАН КА, КА ЈЕ

и ДУ ША НА 

ПА НА ЈО ТО ВИ ЋА

(43220959)

По след њи по здрав дру гу

и при ја те љу

ТО МИ 
МИ ЛО СА ВЉЕ ВИ ЋУ

од по ро ди це КУР ЈАЧ КИ
(181/221249)

По след њи по здрав при ја те љу

ТО МИ МИ ЛО СА ВЉЕ ВИ ЋУ

од БРА НЕ и ЖА НЕ с по ро ди цом
(182/221250)

По след њи по здрав на -

шем дра гом

ЖИ ВО ЈИ НУ

ТО ДО РО ВИ ЋУ
1943–2016.

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га ЛО ЗА,

син ДРА ГАН и ћер ка

ВЕ РИ ЦА с по ро ди ца ма

(28/20914)

По след њи по здрав зе ту

ЖИ ВО ЈИ НУ 

ТО ДО РО ВИ ЋУ
од сва сти ке СТО ЈАН КЕ

(27/220914)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и
при ја те ље да је 28. ма ја 2016, у 67. го ди ни пре -
ми нуо наш дра ги

МИ РО СЛАВ СТО ШИЋ
1950–2016.

Са хра на ће би ти оба вље на 3. ју на 2016, у 15 са ти,
на Ка то лич ком гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: мај ка МИ ЛЕ ВА, си но ви 
МИ О ДРАГ и ДЕ ЈАН с по ро ди ца ма, као и оста ла

род би на и при ја те љи
(176/221244)

По след њи по здрав си ну

МИ РО СЛА ВУ

СТО ШИ ЋУ

Си не, оти шао си с бо -

лом и ту гом у за гр љај

свом бра ту, а у ме ни се

отво ри ше две те шке  и

пре те шке ра не на ср цу ,

ко је ћу но си ти док жи -

вим. Те ра не не мо гу

пре ста ти или за це ли ти.

Тво ја мај ка МИ ЛЕ ВА

(177/221245)

СЕ ЋА ЊЕ

РО ДО ЉУ БУ

СТО ШИ ЋУ

3. VI 2007 – 3. VI 2016.

Про шло је осам го ди на

от ка ко си оти шао, али

си веч но остао да жи -

виш у мом ср цу.

Мај ка МИ ЛЕ ВА

(178/221244)

По след њи по здрав 

МИ РО СЛА ВУ СТО ШИ ЋУ

оцу мо је дје це.

ДУ ШКА СТО ШИЋ
(179/221246)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ВЕЉ КО ВИЋ

ГА ВРИ ЛО                     ОЛ ГА
4. VI 1986 – 4. VI 2016. 3. XI 1992 – 3. XI 2016.

Њи хо ви нај ми ли ји
(116/221105)

МИ ЛИ ВОЈ 

ПА НИЋ

Вре ме про ла зи, се ћа ње

на на шег бра та и ту га

оста ју за у век.

Се стре ЛЕ ПА, РА ДА 

и БРА НА

(91/221068)

10. ју на 2016. на вр ша ва

се го ди на од ка ко ни је с

на ма наш

МИ ЛАН 

ПА ВЛО ВИЋ

Ни шта ви ше ни је исто.

Оста ла је пра зни на, ту га

и се ћа ње.

Тво ји нај ми ли ји

(174/221240)

Нај ту жни је два де сет две го ди не од тка да

ни је с на ма наш

ВЛА ДИ МИР МИР КО ВИЋ

Во ле те: ЦА ЛЕ, ФИ ЛИП, те та МИ РА, 

МИ ЛИ ЦА, КА ТА РИ НА и ВЛА ДИ МИР

(186/221274)

Про шло је че тр де сет да на без те бе

ЈО ВА ЈА КО ВЉЕВ

Бол и ра дост што смо те има ли се сме њу ју. Хва -

ла ти за све срећ не успо ме не из мог де тињ ства.

Тво ја ГО ЦА
(188/221283)

По след њи по здрав во ље ном

ЗДРАВ КУ УЗЕЛ ЦУ
од бра та СТЕ ВЕ и сна је МИ РЕ

Бра те по чи вај у ми ру и нек те ан ђе ли чу ва ју.

(10/220861)

26. ма ја 2016, у 84. го ди ни пре ми нуо је наш дра ги отац,

таст, де да и пра де да

ЗДРАВ КО УЗЕ ЛАЦ

Но си ће га у ср цу ње го ви нај ми ли ји

Ћер ка ВЕ СНА, зет ТИ ХО МИР, уну ке АНА и ИВА НА 

и пра у ну ке
(13/220869)

И ЗЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ

За хва љу је мо се це ло куп ном осо бљу че твр -

тог спра та Ин тер ног оде ље ња Бол ни це Пан -

че во, по себ но др Ми ле ни Мар ја но вић као и

др Ра ди Јев то вић, осо бљу Оде ље ња хи рур -

ги је др Ду ша ну Сто ји ћу и се стри Ви ки ци и

осо бљу До ма „Га зе ла”, вла сни ци Мил ки Но -

во сел, на ука за ној не зи и бри зи то ком ле че -

ња на шег дра гог оца, та ста, де де и пра де де

Здрав ка Узел ца.

Ћер ка ВЕ СНА с по ро ди цом
(14/220869)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

ЉУ БИ ЦИ 

ЂУ РИЋ

од ста на ра у 

Д. Пе тро ви ћа Ша не та 5

(19/220880)

ЉУ БИ ЦА ЂУ РИЋ БУ БА
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма...

ВЕ РА, НА ДА, ЗО РАН, МИР ЈА НА, БО БА, ЛА НЕ, 

АЛЕК САН ДРА, СА РА и СА ША

(24/220900)

28. ма ја 2016. го ди не

опро сти ли смо се од на -

ше во ље не мај ке, ба бе и

све кр ве

МИЛ КЕ 
ВУК ШИЋ

1930–2016.
Ожа ло шће ни си но ви

ЗО РАН и МИ ЛАН  
с по ро ди ца ма

(20/220882)

ЉУ БИ ЦА БУ БА ЂУ РИЋ
По след њи по здрав на шој Бу би од су пру га МИ ЛЕ ТА,

си на ДЕ ЈА НА, уну ка ОГ ЊЕ НА и МИ ЛИ ЦЕ 

и сна је МА РИ ЈА НЕ

(190/221287)

ЗДРАВ КО УЗЕ ЛАЦ
По след њи по здрав чи ки

од НИ КИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(33/2209349

По след њи по здрав дра -

гом стри цу

ЗДРАВ КУ УЗЕЛ ЦУ
од бра тан ца СА ШЕ

(50/220982)

По след њи по здрав

ЗДРАВ КУ 

УЗЕЛ ЦУ
Ста на ри у Мо рав ској 14

(51/220986)

По след њи по здрав дра -

гом ше фу

ЖИ ВА НУ 

НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋУ

од ко ле га из 

ком пре сор ске: СЛО БЕ,

ЗО РА НА, ДРА ГА НА,

ЗДРАВ КА и ЈАН КА

(86/221061)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да че -

тр де се то днев ни по мен обе ле жа ва мо 5. ју -

на, у 11.30, на Но вом гро бљу

ЖИ ВАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

Та ти це, не ма да на да нас не ко не по зо ве и

ка же ка ко си био до бар и по штен чо век, и

да тре ба да бу де мо по но сни што смо има ли

та квог оца. Ми смо то од у век зна ли и би ли

по но сни на те бе, чо ве ка ве ли ког ср ца и ан -

ђе о ске ду ше, ко ји је упр кос те шком де тињ -

ству, ус пео да из гра ди сво ју лич ност, да

вред но учи и ра ди и бу де чо век о ко ме сви

го во ре све нај леп ше. Био си бо рац за прав -

ду и ва жни је ти је би ло да по мог неш дру ги -

ма не го се би. На да мо се да си са да на леп -

шем и бо љем ме сту, где ће сво тво је зна ње и

до бро та би ти вред но ва не.

Дај нам сна ге да из др жи мо све...

Тво ји нај ми ли ји

(87/221062)

5. ју на 2016. на вр ша ва

се че тр де сет да на од

смр ти

ЖИ ВА НА 
НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋА
Успо ме ну на те бе чу ва -
ју тво ја се стра ЈЕ ЛЕ НА,

се стрић ДРА ГАН 
и уну ци МИ ЛИ ЦА

и ИВАН

(44/220960)

23. ма ја 2016. го ди не

пре ми ну ла је мо ја дра га

су пру га

МИЛ КА 

ЂУ РО ВИЋ

29. VIII 1951 – 23. V 2016.

Жи ве ти са То бом је част

и при ви ле ги ја, а ја сам

је имао че тар де сет пет

го ди на. Ти си би ла мо ја

ца ри ца и оста ла мо ја

ца ри ца. 

За ме не не по сто ји ни -

ка ква уте ха.

Твој су пруг МИ ЛО РАД

ЂУ РО ВИЋ

(76/221045)

МИЛ КА 
ЂУ РО ВИЋ

Нај дра жа на ша ма ма,
ба ко...
Оста ћеш за у век у на -
шим ср ци ма, ни ка да те
не ће мо за бо ра ви ти јер
пра ве вред но сти ни ка -
да не уми ру.

Тво ја ћер ка НА ТА ША,
унук МАР КО, уну ка 
ЛА НА и зет ГО РАН

(77/221045)

Нај бо љој  ма ми, ба ки и

та шти

МИЛ КИ
Увек ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма, ни ка да те

не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ја ћер ка СО ЊА,

уну ке АН ЂЕ ЛА 

и СО ФИ ЈА 

и зет НЕ ДЕЉ КО

(85/221061)

Нај дра жој се стри

МИЛ КИ

од се стре МИ ЛИ ЦЕ,

се стри ћа НЕ ШЕ 

и МИ КИ ЈА.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

По ро ди ца МИР КО ВИЋ

из Сен те

(89/221066)

28. ма ја 2016. пре ми ну -

ла је на ша ма ма, ба ба и

тет ка

БИ СЕР КА 

БРА ЈА НО ВИЋ

БЕ БА

1929–2016.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(9/220860)
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СЕ ЋА ЊЕ

ТРИ ФУ НО ВИЋ

ЈО КА                     ИЛИ ЈА
28. IX 1926 – 29. IX 2009. 24. VII 1926 – 30. V 2011.

Вре ме про ла зи, а се ћа ње на вас не бле ди.

Ва ши нај ми ли ји
(48/220977)

У су бо ту, 4. ју на 2016. на Ста ром пра во слав ном

гро бљу, у 11 са ти, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шем

МИ ЛИ ВО ЈУ ИЛИ ЋУ
про фе со ру

Та та во ли мо Те мно го.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СЛА ВУЈ КА и си но ви

ВЛА ДИ МИР и ДУ ШАН с по ро ди ца ма
(57/221005

Че тр де се то днев ни по мен 

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ
1956–2016.

Во ље на се стри це, ке ка, ба ба Ма ри ја. Не бо
је до би ло јед ног див ног ан ђе ла, а ми ко ји
бе ја смо не моћ ни пред суд би ном, са ве ли -
ком љу ба вљу ће мо чу ва ти све успо ме не и
твој дра ги и во ље ни лик у на шим ср ци ма.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша
љу бав ја ча од вре ме на.

Тво ја се стра ГО ГА, се стрић ГО РАН 
с МИ ОМ и ЕМИ, се стри чи не КА ТА РИ НА

и ВА ЛЕ РИ ЈА са СИЛ ВИ ОМ и ИВА НОМ

(105/221095)

Че тр де се то днев ни по мен 

МА РИ ЈА ДУН ДО ВИЋ КИШ
1956–2016.

Ме зи ми це мо ја, вре ме про ла зи, бол за то -
бом у ду ши и ср цу не пре ста је, а ве ли ка
пра зни на у овом мом жи во ту оста је.
Жи ве ћеш док и мај ка жи ви кроз нај леп ше
успо ме не  ко је ме бол но под се ћа ју на тво -
ју љу бав, до бро ту и па жњу ко ју си ми да -
ри ва ла. Не ка те мај чи на љу бав пра ти у
твој веч ни мир.

Тво ја мај ка ДРА ГИ ЦА

(106/221096)

На вр ша ва се ту жних че тр де сет да на од смр ти

мо је се стре

МА РИ ЈЕ ДУН ДО ВИЋ КИШ
1956–2016.

Бол и ту га се не пи шу већ се пам те и но се у ср цу.

Оста ви ла си траг ко ји се не бри ше и не за бо ра -

вља, се ћа ња ко ја не бле де, не го су све ја ча и ја ча.

По чи вај у ми ру.

Твој брат МИ О ДРАГ с по ро ди цом
(107221096)

7. ју на 2016. да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

на шој дра гој мај ци и су пру зи

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ
1956–2016.

Вре ме про ла зи ,а ту га и бол оста ју за све вре ме -

на у ср ци ма твог  си на је дин ца МИ О ДРА ГА 

и су пру га ИШТВА НА
(108/221098)

ДЕ ЈАН МА ЈЕР
2014–2016.

Ка жу про ћи ће...
Ма ње бо ле ће... Ка жу! Али не про ла зи. По сто јиш
у ми сли ма, у сва кој су зи ко ја пад не, у сва ком
тре нут ку ка да ти име из го во рим, ка да по же лим
да те за гр лимм, по љу бим. Ни си не стао, али не ма
те где нај ви ше не до ста јеш, у жи во ту. Си не мој,
Де јо мој! И све ви ше и ви ше бо ли и ни ка да ви ше
би ти би ти као пре.
А ка жу про ћи ће...

Тво ја мај ка МИ РА
(128/221139)

4. ју на, у 11 са ти, да ва ће мо дво го ди шњи

по мен на шем во ље ном

ДЕ ЈА НУ МА ЈЕ РУ
2014–2016.

Ту гу у на шим ср ци ма не мо же вре ме да

из бри ше, јер увек си био део нас и оста -

ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Ма ма МИ РА, та та БА ТА, син ДЕ НИС, 

се стра ИВА НА, ИВАН, АЊА и тет ка 

АНИ ЦА с по ро ди цом

(129/221138)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДЕ ЈАН МА ЈЕР

4. VI 2014 – 4. VI 2016.

Про шле су две го ди не

од твог од ла ска за у век.

Ни сам те за бо ра ви ла и

ни кад не ћу.

У бол ном ср цу тво је тет -

ке жи ве ћеш док ја бу -

дем жи ве ла. 

Тво ја тет ка АН КИ ЦА

(130/2211419

ПО МЕН

ГОР ДА НА 

ПО ПО ВИЋ

Шест ме се ци ка ко те

не мам, ту га и жа лост

оста ју.

Тво ја ма ма

(135/221153)

Ше сто ме сеч ни по мен

ГОР ДА НИ

ПО ПО ВИЋ

Чу ва мо те у на шим ср -

ци ма и се ћа њу.

Тет ка БО СА, ЕМИР 

и СЕ НА

(136/2211549

МА РИ ЈА 

ДУН ДО ВИЋ

Бол ни је у су за ма и ре -

чи ма, већ у мо јој ду ши

и ср цу где ћеш веч но

жи ве ти.

Ку ма МИ КА

(138/221160)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МЕ ДАН
22 го ди на од смр ти оца                      и 12 го ди на од смр ти мај ке

МАК СА СТАН КА

С по но сом успо ме не на њих чу ва ју њи хо ве ћер ке МИР ЈА НА 

и ЗО РА с по ро ди ца ма

(142/221169)

У су бо ту, 4. ју на да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном ба ци

БЕ ЛИЋ
из Идво ра

НИ КО ЛА                     РУ ЖИ ЦА
1928–2015–2016. 1927–1999–2016.

Во ле ла сам вас, во лим вас и во ле ћу вас до кра ја жи во та. Мно го ми
не до ста је те.

Ва ша ћер ка СВЕ ТЛА НА и зет ДРА ГАН

(4/220850)

ЗДРАВ КО 

ПА НИЋ

1950–2001.

Пет на ест го ди на ни је с

на ма, али је у на шим ср -

ци ма.

Ње го ви нај ми ли ји: 

ЂУ ЂА, ОЛ ГА, ИВАН 

и се стра ЉУ БИ ЦА

(52/220990)

СЕ ЋА ЊЕ

ТРА И ЛО ВИЋ

НА СТА                   МИ ЛЕН ТИ ЈЕ
9. VI 2001 – 9. VI 2016. 21. II 2009 – 9. VI 2016.

По ро ди ца ТРА И ЛО ВИЋ
(184/221265)

31. ма ја на вр шило се пет го ди на от ка ко ни је с на ма

наш дра ги

НА КО ТРАЈ КО ВИЋ
1939–2011.

Тво ји: ВЕ РА, НИ КО ЛА и СИ НИ ША с по ро ди ца ма
(185/197494)

Про шло је два де сет го -

ди на од ра стан ка с на -

шом во ље ном ма мом 

ЗО РИ ЦОМ 

ПА ПУ ЛИЋ

1942–1996.

По мен ће мо одр жа ти 4.

ју на, у 11.30, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу.

За хвал ни за све.

Тво ја де ца ВЕ ВЕ, ЂО ЛЕ

и ПЕ ГА

(191/2212)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад -

ним да ни ма осим сре дом.
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ЈО ЖЕФ ОЛАС 
1939–2016.

25. ма ја на вр ши ло се

че тр де сет ту жних да на

от ка ко си нас тра гич но

на пу стио. Мно го нам

не до ста јеш.

Тво ја ћер ка ЗО РИ ЦА,

син ЗО РАН, зет РА ДО ЈЕ

и уну ци СЛА ЂА, 

НЕ НАД и ВЛА ДА

(1/220827)

Две го ди не ка ко ни је са

на ма

ДУ ШАН 

БО ГО ВИЋ

Ле па се ћа ња на те бе за -

у век оста ју.

ЛИ ДИ ЈА, МА РИ НА 

и ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом

(17/220878)

3. ју на на вр ша ва се де вет го ди на от ка ко ни је с

на ма наш дра ги

ДИ МИ ТРИ ЈЕ МИ ТА РОК СИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем су пру га 

СЛО БО ДАН КА, ћер ка МИ РА, син МОМ ЧИ ЛО,

сна ја МА РИ НА, уну ци ЕМИЛ, МО МИР и МАР КО
(31/220927)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ЕР ЖЕ БЕТ ВЕ ЛИ КИ НАЦ
1932–2015.

Те шка го ди на пу на се ћа ња, вре ме про ла -

зи а ми с по што ва њем и љу ба вљу чу ва мо

успо ме ну на твој дра ги лик.

Тво је ћер ке: ВЕ РИ ЦА и ЈЕ ЛИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(36/220944)

6. ју на на вр ша ва се че тр де сет да на од пре ра не

смр ти

ДИ МИ ТРИ ЈА МР ВА ЉЕ ВИ ЋА 

МР ЦИ ЈА
У 11.30 на Ста ром пра во слав ном гро бљу да ва ће -

мо по мен нај бо љем су пру гу и оцу.

Су пру га СЛА ВИ ЦА, син СТЕ ФАН и ћер ке 

МИ ЉА НА, ЈО ВА НА и НЕ ВЕ НА
(40/220952)

Се ћа ње на

ВУ КО СА ВУ

ДЕН ЧАН

Шест го ди на ту ге, бо ла

и пра зни не от ка ко  ни -

си с на ма.

Тво ја ћер ка САН ДРА 

с по ро ди цом и су пруг

БО ШКО

(42/220957)

У су бо ту 4. ју на, у 10.30, на Ста ром гор бљу да ва ће мо јед но го ди -

шњи по мен су пру зи, мај ци и ба ки

ПЕР СИ ЧИ КИЋ

Жи ве ћеш у на шим ср ци ма и ду ша ма док смо и са ми жи ви.

Тво ји: су пруг ДРА ГО ЉУБ, ћер ка СЛА ВИ ЦА, зет РА ДО СЛАВ, уну ка

ЈЕ ЛЕ НА и унук АЛЕК САН ДЕР

(74/221042)

У су бо ту, 4. ју на, у 11 са ти, да ва ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шем

МИ О ДРА ГУ МИ ЋИ ШКО РИ ЋУ
1950–2015.

По ро ди ца ШКО РИЋ
(75/221043)

У су бо ту, 4. ју на да ва ће мо го ди шњи по мен

на шем во ље ном

ЉУ БО МИ РУ ЈО ВА НО ВИ ЋУ
1926–2015.

Деј ка, стал но си у на шим ми сли ма, мно го

нам не до ста јеш.

ЉУ БА, МА ЈА, МИ МА и тво ја ћер ка 

ЉИ ЉА НА

(78/221050)

ДО МИ НИК БО ЉА НАЦ

За у век ћеш би ти у на шим  ср ци ма. 

Тво ја до бро та и мио глас оста ће веч но у

на шем се ћа њу.

Тет ка ДО РИ КА, те ча ДУ ШАН и се стре

АЛЕК САН ДРА и ВЛА ДА НА

(90/221067

ПА НИЋ

ГОР ДА НА           ЂОР ЂЕ
рођ. Мар ко вић                1952–2016.

1979–2016.

На ши ро ди те љи. Во ле ли су нас без гра нич -
но. Ча сни, до сто јан стве ни, му дри и пле -
ме ни ти. На ше се ћа ње је веч но.

За хвал на де ца: кће ри ЛЕ ПО СА ВА, 
РАД МИ ЛА и БРА НИ СЛА ВА, сна ја 

СВЕ ТЛА НА, уну ци ЗО РИ ЦА, БО БАН, 
ДУ ШАН, ЉИ ЉА НА, МА РИ НА, МА РИ ЈА,

САН ДРА и ЂОР ЂЕ и број ни пра у ну ци

(92/221068)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО МИР ТО МИЋ
2. VI 2012 – 2. VI 2016.

По сто је ра не ко је вре ме не ле чи, по сто је

су зе ко је ве тар не бри ше, по гле ди ко ји те

сву да тра же и ср ца у ко ји ма жи виш веч но.

Тво ји нај ми ли ји: син ЛУ КА, ћер ке 

КА ТИ ЦА и СО ФИ ЈА и су пру га ЉИ ЉА НА

ТО МИЋ

(125/221126)

Во ље ним ро ди те љи ма

БЛА ГО ЈЕ ВИЋ

ДРА ГИ ЊА                   КО СТА
1929–2016. 1930–1995.

Ћер ка ВЕ РА с по ро ди цом
(155/221193)

3. ју на 2016. на вр ша ва ју се три го ди не от кад ни -

је ви ше с на ма наш дра ги

ИЛИ ЈА РА ДИ ВОЈ ША
1937–2013.

Хва ла ти за све.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га МИЛ КА, син НЕ БОЈ ША, унук ИЛИ ЈА

и сна ја ЗО РА
(54/2209949

7. ју на на вр ши ле су се

че ти ри го ди не от ка ко

ме је на пу стио мој во -

ље ни син и ве ли ка на да

МИ ЛО САВ 

Сто ја на 

ПИ ПЕР СКИ

2012–2016.

из Ко ва чи це

Ни ка да те не ћу пре бо -

ле ти и пре жа ли ти.

Твој отац СТО ЈАН

(5656/2210029

У су бо ту, 4. ју на 2016. го ди не, у 11 са ти, да је мо

чет рде се то днев ни по мен на шем во ље ном бра ту,

стри цу и де ве ру

ПА ВЛУ АБРА МО ВИ ЋУ
Мно го нам не до ста је тво ја до бро та и љу бав. За у -
век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма, а успо ме ну на
те бе ће мо чу ва ти веч но. 
С љу ба вљу и по што ва њем и не из мер ном ту гом
што ни си с на ма.

Тво ји: брат ЗЛАТ КО, бра тић АЛЕК САН ДАР 
и сна ја МИР ЈА НА

(38/2209559

У су бо ту, 4. ју на на вр -

ша ва се че тр де сет да на

на шем во ље ном

ПА ВЛУ 

АБРА МО ВИ ЋУ

Мно го је ле пих успо ме -

на да те пам ти мо, вре ме

про ла зи али за у век ћеш

би ти у на шим ср ци ма.

Ћер ке СА ЊА и МА ЈА,

зет НИ КО ЛА, уну ка

НИ КА и таст РА ДО ВАН

(39/220955)
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СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛИ ЦА МА НА СИ ЈЕ ВИЋ
2003–2016.

3. ју на на вр ша ва се три на ест го ди на от ка ко си

оти шла, а ми оста ли да ту гу је мо за то бом.

Тво ји: су пруг МИ ЛО ЈЕ, син ЗО РАН 

и ћер ка ЗО РИ ЦА с по ро ди ца ма
(3/220849)

ЦВЕ ТО
Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

По ро ди ца ПАВ КОВ

(5/220853)

ЦВЕ ТА 

МА ЏОВ СКИ
Се стро мо ја, по но сна

сам што сам има ла се -

стру зма ја, а ту жна до

кра ја жи во та што сам те

из гу би ла.

ОЛ ГА с по ро ди цом

(6/220854)

У пе так, 3. ју на на вр ша -

ва ју се два де сет че ти ри

го ди не од смр ти на шег

МИ О ДРА ГА

МИ ЛЕ ТА 

КУН ДА КО ВИ ЋА

1992–2016.

Го ди не про ла зе али се -

ћа ње на тво ју па жњу,

љу бав и бри гу за нас,

ни ка да не ће.

Тво ји нај ми ли ји

(11/220865)

Дан по дан, ме сец по

ме сец, 9. ју на 2016. је

го ди на

ПЕР СА ЧИ КИЋ

Ма ма, го ди на ту ге и бо -

ла.

МИ ЛИ ЦА, ДУ ШКО 

и ЛУ КА

(12/220867)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЋИЋ

РА ДО МИР ПУ ЉА        ВИН КА
1990–2016. 2011–2016.

ВЕ РА МИ ШКО ВИЋ    РА ДО ВАН
рођ. Ми ћић                          2008–2016.
2007–2016. 

Њи хо ви нај ми ли ји
(18/220879)

РА ДЕ 

ЈАН КО ВИЋ

1952–1987–2016.

Као веч на љу бав увек си

део на ших жи во та.

Увек ће те во ле ти 

МИ ЛАН, МАР КО 

и НЕ НА

(21/220887)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у

су бо ту, 4. ју на, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва -

ти го ди шњи по мен дра гом

МИ ТИ ДА ВИ ДО ВУ
12. ју на 2016. на вр ша ва се го ди на да на, уте -

хе не ма, за бо рав не по сто ји, ра на је до жи -

вот на, љу бав пре ма те би Ми то је веч на.

Тво ја су пру га НА ДА
(15/220875)

Во ље ном оцу

МИ ТИ ДА ВИ ДО ВУ
Ево и го ди на от кад ни си с на ма мој Ми ти -
це, ту не где ме ђу свим ре чи ма ко је ћу тим
ту га се за пле те, се ћа њи ма те бра ним од
вре ме на, да сен ку не ба ци на све што си
био, а што ћу тек су тра при ча ти мо јој де -
ци. За са да са мо у ти ши ни то се ћа ње зна
да бу де мно го гла сно и да ме по бе ди.

Фа лиш нам сви ма, сва ки за гр лим дан са
на дом да ћеш ми кад отво рим вра та тво је
ку ће по но во ре ћи: „Пи ле мо је”.

Тво ја је ди ни ца ЈЕ ЛИ ЦА

(16220875)

1. ју на на вр ша ва ју се три го ди не от ка ко ни је с

на ма наш во ље ни су пруг, отац и де да

ДЕ ЈАН ПЕ ШИЋ

Тво ји: су пру га ДЕ СА, ЗО РИ ЦА и НА ДИ ЦА 

с по ро ди ца ма
(25/220905)

7. ју на на вр ша ва се пет го ди на от ка да ни је с на -

ма на ша дра га мај ка и ба ка

ЉУ БИ ЦА ГЛА ВО НИЋ
2011–2016.

Мно го нам не до ста јеш. 

Тво је ВОЈ КА и ВЕ РА с по ро ди цом
(2/220828)

У су бо ту, 4. ју на, у 11 са ти, на гро бљу у

Стар че ву да ва ће мо го ди шњи по мен на -

шем во ље ном

ЉУ БИ ШИ ВИЦ КО ВУ
2015–2016.

Не до ста јеш нам пу но, али те с по но сом

чу ва мо у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: МИЛ КА, СА ША, ВУК и ДРА ГА НА

(7/220858)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ША 

ВИЦ КОВ

2015–2016.

Пам ти мо те по до бром и

чу ва мо од за бо ра ва.

СТО ЈАН КА 

с по ро ди цом

(8/220858)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР КО МА НОВ
3. VI 2012 – 3. VI 2016.

Оти шао си ти хо и не при мет но, али ни ка да не ћеш из
на ших жи во та. 

Тво ји: син БРА НИ СЛАВ и су пру га ГОР ДА НА
(26/220908)

СЕ ЋА ЊЕ

АНА ХРИБ

4. VI 2010 – 4. VI 2016.

Сна ја ЦВИ ЈЕ ТА и син

ПА ВЛЕ

(29/200917)

СЕ ЋА ЊЕ

СР ДА НОВ

КО СТА    АН ГЕ ЛИ НА    МИ ЛАН            
2003–2016. 2006–2016. КИ ЋА                                  

9.VI 2012 – 9. VI 2016.
За бо рав не по сто ји, јер има не што што ни ка да
не уми ре, а то је љу бав и се ћа ње.

Успо ме ну на вас чу ва ју: ЦИ ЦА, СА ША, 
АН ЂЕ ЛИ ЈА, ИВАН и МИ ЛАН

(35/220937)

ЉУ БИ ША
Увек ћеш би ти с на ма.

Ком ши је по ро ди ца

СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ

(41/220913)

ЉУ БИ ША ВИЦ КОВ
Дра ги те чо ни кад те не ће мо за бо ра ви ти. Ле пе успо ме -

не на те бе по це лом све ту ће мо но си ти.

Бра ћа ПЕ ТРО ВИЋ с по ро ди ца ма

(49/220819

4. ју на 2016. је го ди шњи

по мен во ље ној се стри

ЦВЕ ТИ

Срећ ни смо би ли док

смо те има ли, а ту жни

јер смо те из гу би ли.

Се стра НА ТА ЛИ ЈА и зет

РА ДЕ с по ро ди цом

(60/221016)

4. ју на на вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни је с на -
ма наш во ље ни

АЛЕК СА СТОЈ ЧЕ СКИ
1936–2011–2016.

Вре ме ни је убла жи ло ту гу ко ја тра је и тра ја ће
веч но.  По до бро ти те пам ти мо, с по но сом по ми -
ње мо и од за бо ра ва чу ва мо.

Тво ји: су пру га СПА СЕ НА, ћер ке ЉИ ЉА НА 
и МИР ЈА НА, зе то ви БА ЛЕ и ПЕ РА, уну чад 
СЛО БО ДАН, МАР КО и МИ РО СЛАВ, уну ке 

МА РИ ЈА, ЈО ВА НА и СВЕ ТЛА НА и пра у ну чад
АЛЕК САН ДАР и ПЕ ТАР

(84/221060)

МИ ЛЕ НА ПАЛ
6. VI 2004 – 6. VI  2016.

Не до ста јеш...

ДА ВИД и ЛИ ДИ ЈА 

с по ро ди ца ма

(132/221147)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да  4. ју на

2016. го ди не да је мо јед -

но го ди шњи по мен на -

шој дра гој

ЦВЕ ТИ 

МА ЏОВ СКОЈ

Пре ра но нас је на пу сти -

ла, али ће веч но жи ве ти

у на ма.

Су пруг МИ ЛО ЈЕ, син

БО БАН, сна ја 

СЛА ВИ ЦА, уну ка 

ЈО ВА НА и унук ЛУ КА

(149/221178)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По че так не де ље ће обе ле жи ти
озбиљ ни раз го во ри о по слу – о
про ме ни рад ног ме ста или о но -
вом по слу. Не жу ри те пре ви ше са
од лу ка ма. Оче куј те ма њи нов ча -
ни до би так.

Ви зна те ка ко да до ђе те до оно -
га што же ли те. Ма ло ми лом, ма -
ло си лом, али ре ши ће те све што
пла ни ра те уз осмех. Нов ча ни
при лив.

На пу ни те ба те ри је јер вас че ка
пра ви стам пе до већ кра јем сед -
ми це. Мно го са ста на ка и но вих
по знан ста ва, али и нео че ки ва -
них до би та ка.

По тру ди те се да из бег не те сва -
ки вид су ко ба с парт не ром, јер
ће све по че ти као убе ђи ва ње, а
за вр ши ће се као бур на сва ђа с
мо гу ћим да ле ко се жним по сле ди -
ца ма.

Од мо ри те се ка ко зна те и уме те.
Об у зео вас је не мир и не зна те ка -
ко да га се ре ши те. Ван ред ни нов -
ча ни при лив ће вас сми ри ти.

Сма њи те тро шко ве на ра зу ман
ни во. Из не над на по се та или пут
из ко ре на ће про ме ни ти ва ша
за ни ма ња и до не ти но ву ди на -
ми ку у по слу.

Рас по ло же ни сте и то се ви ди
на ва ма. Уз по др шку при ја те ља
или бли ских са рад ни ка на пра ви -
ће те ве ћи по мак у ка ри је ри. По -
ра ди те на свом иму ни те ту.

По ма ло са ња те, по ма ло спа ва -
те, али сно ви се оства ру ју. Ни -
шта ни је не мо гу ће. На по ма ло
чу дан на чин до ла зи те до нов ца.
Кра ћи из не над ни љу бав ни пут.

Про бај те да отво ре но раз го ва -
ра те и ре ша ва те про бле ме. Оче -
куј те до бар пе ри од, но ва по слов -
на при ја тељ ства и ван ред не при -
хо де. Мо гу ће пу то ва ње.

Фи нан сиј ска си ту а ци ја је ста -
бил на без об зи ра на ваш страх.
Мо жда је пра ви тре ну так за до -
но ше ње од лу ке о но вом по гла -
вљу жи во та. Тур бу лент но је сте,
али хра бро на пред.

Би ло би до бро ове сед ми це из -
бе ћи су ко бе ма ко је вр сте. Пре -
тво ри те се у шпи ју на и по сма -
трај те са мо из при крај ка. Од го -
во ри ће до ћи са ми по се би кад
се нај ма ње на да те.

Про бај те да се сми ри те и не ре -
а гуј те ис хи тре но. Кон крет них
про бле ма не ма те, осим же ље да
све бр зин ски ре ши те. Не ло ми те
ства ри пре ко ко ле на.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
22. апри ла: Ве ли ку – Сне жа на Ми ли во је вић Тран де и Ко ра до Тран де; 26. апри ла:

Те о до ру – Је ле на Јеј на и Дра ган Сте вић; 29. апри ла: Не ве ну – Сло бо дан ка и Не -

над Мла де нов; 4. ма ја: Јо ва ну – Ми ли ца и Де јан Сто ја нов; 6. ма ја: Ђур ђи ну – Ве -

сна То до ров  и Алек сан дар Ба шић; 9. ма ја: Хе ле ну – Јо ва на и Мар ко Чко њо вић, Пе -

тру – Ма ри на и Пре драг Стан ко вић; 10. ма ја: Мар ту – Ву ко са ва и Де нис Мир ко -

вић, Те о до ру – Ива на и Вла ди мир Сплајт; 11. ма ја: Ти ја ну –  Ањич ка и Ми ро слав

Циц ка, Иву – Гор да на и Иван Мар ко вић, Ан ђе лу – Су за на Се кељ и Де јан Ми хај ло -

вић; 12. ма ја: Уну – Јо ва на и Мир ко Жив ко вић; 14. ма ја: Ан ђе лу – Та тја на и Бо -

бан Пет ко вић, Ана ста си ју – Ан ђел ка Ко јић и Вла ди мир Цве та но вић; 16. ма ја: Ану

– Ма ри ја и Ми ро слав Мар ков; 17. ма ја: Са ру – Ја сми на До бре сков.

До би ли си на
3. ма ја: Ла ва – Ивана Ми ли ће вић и Ер вин Кра ље вић; 6. ма ја: Мар ти на – Ре бе ка и

Дар ко Го ше вац; 7. ма ја: Ву ка ши на – Ана и Бра ни слав Ђу рин; 12. ма ја: Ати лу – Ва -

ле ри ја Ра цић Бе рић и Зол тан Душ, Во ји на – Ма ри на и Не ма ња Ца ран; 13. ма ја: Ан -

дре ја – Је ле на Ни ко лић и Го ран Јо кић, Да ни ла – Ва ња и Мла ден Ре го је; 14. ма ја:

Сер ге ја – Ти ја на и Де јан Ни ко лић, Ја ко ва – Та ња и Пе тер Ђер фи, Ива на – Алек сан -

дра Осто јић Ран чић и Зо ран Ран чић; 15. ма ја: Ла за ра – Ми ле на Да мја нов и Де нис

Мир ко вић; 16. ма ја: Ла за ра – Ми ли ца Бо го је вић и Јо ван Сти кић, Ни ко лу – Ти ја на Ву -

ка со вић Пу стаи и Не бој ша Ву ка со вић; 20. ма ја: Ђор ђа – Ан ђе ла и Бо јан То до ро вић.

ВЕН ЧАНИ

21. ма ја: Ка та ри на Мак си мо вић и Сте фан Кр стев ски, Бар ба ра Би клић и Јо ван Тот,

Ива на Дроб њак и Алек сан дар Узон, Би ља на Та сић и Мир ко Ро сић, Алек сан д ра Ла -

ло вић и Дар ко Ра до њић; 22. ма ја: Је ле на Жи ва но вић и Бра ни слав Сто јиљ ко вић,

Алек сан дра Ур су лић и Алек сан дар Ву јић, Ду ши ца Ра до ван чев и Пе тар Шку лић, Је -

ли ца Аћа и Бран ко Ива но вић, Ива на Ка раћ и Вла ди мир Пе тро вић.

УМР ЛИ

19. ма ја: Све то мир Ми јај ло вић (1945), За гор ка Пе тро вић (1928), Све то мир Ми ло -

ше вић (1935); 20. ма ја: Ма ри ја Кра чун (1934), Ђо ка Ле кић (19469, Ра ди вој Гру јић

(1948), Ана Пет ко вић (1934); 21. ма ја: Јо ван ка Пе тро вић (1939); 22. ма ја: Ми лан

Бу кур (1957), Зо ра Пу пин (1930), Зо ра Ђе кић (1919); 23. ма ја: Ве сна Ве лич ков ски

(1964), Мил ка Ђу ро вић (1951), До брин ка Ве ћан ски (1929), Ву ки ца Ди ми тров ски

(1927), Дра го сла ва Ан дрић (1935), Дра ган Кри чан (1961), Ме ла ни ја Ба јин (1930);

24. ма ја: До брин ка Ра нић (1935), Би би ја на Би ро (1939), Је ли ца Вен ту ри ни (1955),

Ла зар Си мић (1943), Бо ро Жу нић (1952); 25. ма ја: Ве ри ца Ула мо вић (1936), Бо жа -

на Шварц (1946), Вла де Не шев ски (1941), Сне жа на Ара ли ца (1962), Мир ја на Или -

јин (1929), Мар та Цре вар (1931); 26. ма ја: Жи во јин То до ро вић (1943), Мир ко Те шић

(1938), То ма Ми ло са вље вић (1930), Зу за Влчек (1937), Да ни ца Ра до са вљев (1949).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: А, ИС, КО, МА, МИ, НИ, НИ, НИТ,

ПИ, ПТИ, РИ, РИ, РИ, СКИП, СТИ, ТА, ТАН, ТАР, ТИ, ТИС, ЧА.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. штап као сим бол кра љев ске вла сти, же зло, 2.

глу мач ка оде ла, 3. ве ри фи ко ван, про ве рен, 4. вр ста ло вач ких па са, 5. си ли кат

кал ци ју ма и ти та на, јак екс пло зив, 6. гор ке ма те ри је (лат.), 7. за па ље ње слу зо -

ко же но са (мед.).

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

ЏЕЗ
ПИЈАНИСТА

Летонски
шаховски

велемајстор
(Игор)

Симбол
кисеоника

Ауто-ознака
Лесковца

Велики
опанак

Ишчезавање
Трећи
вокал

Давање
савета,

саветовање

Град и лука
у Нигерији

Непромиш-
љено 

потрошити

Досељеници

Предлог уз
локатив

Врста мача

Одисејево
острво

Острво у
Јадрану

Плоча за
излагање

нечега

Лична
заменица

Гледиште

Река у
Аустрији

Нападач на
живот

познате
личности

МУЗИЧАР 
СА СЛИКЕ

Неопходна
течност (мн.)

Носач
(турц.)

Град и лука
на Аљасци

Мера
за хартију

Повезано
у ланцу

Зелени део
биљке

Ознака за
ампер

Град и река
у Белгији

Запара,
спарина

Дијагнозе

Лудолфов
број

Главни град

Сирије

Остатак
посеченог

дрвета

Пречник

Не (рус.)

Симбол
сумпора

Бирачи,

изборници

(лат.)

Противници
Бољшевика РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: скип тар, ко сти ми, ис пи тан, пти ча -

ри, ти та нит, ама ри ни, ри ни тис. Сти хов ни ана гра ми: ор то -

пед, ман да тар. Су до ку:241937658,357684129, 698152734,

469875213, 125463897, 783291465, 812549376, 936718542,

574326981. Скан ди нав ка: ко ло ни сти, о, епе, Вис, ви, аспект,

атен та тор, лан ча но, а, Иван Алек си је вић, омо ри на, на ла зи,

Да маск, пањ, њет, елек то ри, Есе ри.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
ЛЕ КАР ЗА КО СТИ

Ко сло ва пре ме ће,

ре чи пре о кре ће,

ТОР ПЕ ДО пре тва ра

у пра вог ле ка ра.

БУ ДУ ЋИ ПРЕ МИ ЈЕР

Ениг ма ти мо гу

ла ко да се сло же:

РА ДА МАНТ и вла ду

фор ми ра ти мо же.

СУДОКУ

4 7

7 8 2 9

9 1 7 3

6

2 4 3 9

6

1 2 5 9 7

9 3 1 5

3 8



Пе де се так љу ди обе ле жи ло је
у сре ду, 25. ма ја, у Но вом Се лу,
Дан мла до сти, пра зник ко ји је
до пре не што ма ње од че ти ри
де це ни је сла вљен по во дом ро -
ђе ња мар ша ла Ти та, до жи вот -
ног пред сед ни ка СФР Ју го сла -
ви је.

Иа ко је одав но уки нут, мно -
ги не ка да шњи пи о ни ри ра до
га се се ћа ју по чу ве ном сле ту и
но ше њу шта фе те мла до сти.
Иде ја да те успо ме не ова пло ти
па ла је на па мет ло кал ном фо -
то гра фу Ран ку Са ви чи ћу Ђо ки.
Он је сам из ре жи рао цео до га -
ђај ис пред сво је ку ће (по крај
се о ског вр ти ћа).

– Не ко ли ко да на ра ни је по -
ми слио сам ка ко би би ло ле по
да се ових да на ма ло дру жи -
мо, па нам је на ум па ло да то
бу де баш у сре ду, 25. ма ја, на
Дан мла до сти. Та ко смо се ма -
кар на час вра ти ли у не ка до -
бра ста ра вре ме на. При се ти ли

смо се то га ка ко је би ло ле по у
то ку сле та, тр ча ња, но ше ња
шта фе те на ста ди о ну, док је
да нас сва ко оку пља ње на тим
спорт ским објек ти ма у нај ма -
њу ру ку про бле ма тич но. Ако
ова иде ја за жи ви, сле де ће го -

ди не би смо у цен тру се ла код
спо ме ни ка ор га ни зо ва ли бо га -
ти ји про грам – за кљу чио је
Са ви чић.

У тој за ми сли га је по др жао
и но во се љан ски сто лар Јо нел
Ла зар. Он је на пра вио шта фе -

ту ко ја сим бо ли ше свих шест
ре пу бли ка и две по кра ји не не -
ка да шње СФРЈ, са зве здом пе -
то кра ком на вр ху. Све ча ни
тон це лом до га ђа ју сво јом му -
зи ком да ла је фан фа ра „Tine-
retea”, под ди ри гент ском па -
ли цом Са ше Ман дре ша.

У „зва нич ном” де лу про гра -
ма одр жа на је сим бо лич на тр -
ка са шта фе том „на че лу”, све
вре ме пра ће на зву ци ма тру бе.
На ци љу су ба ца не ла ти це ру -
жа, а на кон сли ка ња и сни ма -
ња дру же ње је на ста вље но уз
хра ну и пи ће.

На по слет ку су сви, у до бром
рас по ло же њу, по же ле ли да се
по но во оку пе на ред ног 25. ма ја.

ФОТО-РЕПОРТАЖА
Петак, 3. јун 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.

Ушки ца
Жен ка ко ја под се ћа на би гла, а
ве ро ват но је реч о не кој вр сти го -
ни ча, про на ђе на је у „Авив пар ку”
без чи па и огр ли це.

Ушки ца је у до број кон ди ци ји,
па се мо же прет по ста ви ти да је
не дав но по бе гла од ку ће. Ни је
агре сив на и до бро се сла же с љу -
ди ма и дру гим пси ма.

Уко ли ко је не ко пре по зна или же ли да је удо ми, мо же је
на ћи у град ском при хва ти ли шту у Вла син ској 1 (број те ле -
фо на 352-148). Ако до би је вла сни ка, би ће бес плат но сте ри -
ли са на и обе ле же на ми кро чи пом.

Ја бу чи ло
Муж јак ха ски ја ко ји је не дав -
но про на ђен у Ја бу ци тра жи
свог вла сни ка или но ви дом.

Ми ран је, по слу шан и, као
ско ро сви при пад ни ци те ра -
се, при лич но тих и при вр -
жен. Са вр шен је чу вар, али и
при ја тељ за игру, а уз од го ва -
ра ју ћу не гу мо же би ти и
украс не чи јег дво ри шта или ста на.

Де ли бокс са још јед ним чу пав цем у град ском при хва ти -
ли шту и че ка по зив на на ве де ни број.

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.

ЕКИ ПА УГЛЕД НИХ ПАН ЧЕ ВА ЦА НИ ЈЕ ДАН ДАН БЕЗ ДРУ ЖЕ ЊА

„КА СИ НА ШИ” ПО СТО ЈА НИ ЈИ ОД ВЕЧ НО СТИ
Је дан град ка рак те ри шу гра -
ђе ви не, пар ко ви, при ро да, ин -
фра струк ту ра... Али са свим
си гур но – ни шта та ко ве ро до -
стој но као љу ди. Пан че во их је
од у век има ло – од Ђор ђа Вај -
фер та, пре ко про те Ва се и Јо -
ва на Па вло ви ћа, па до да на -
шњих ве ли чи на по пут Не бој -
ше Гло гов ца или На ђе Хигл.

Но јед на гру па љу ди одав но,
у нај по зи тив ни јем сми слу,
при вла чи па жњу свих ко ји јој
се на ђу у бли зи ни.

У по след њих без ма ло по ла
ве ка би ли су ви ђе ни сва ког по -
по дне ва од 13 са ти ка ко му дро
бе се де на све ко ли ке те ме. Не -
кад дав но у „До ли ни”, „Сло -
зи”, „Пар ку”, а у по след ње вре -
ме на спла ву „Жу ти ли ман”.

Ипак, нај ду же су по тра ја ли
у „Ка си ни”, па им је отуд при -
ле пљен на ди мак „ка си на ши”...

За те кли смо их у пре по зна тљи -
вом до бром рас по ло же њу. При -
чу је по чео Ми ро слав Жу жић
Жу ле, ко ји се она ко глу мач ки
им пул сив но „из ле тео” тврд њом
да је све по че ло у „Ка си ни”.
Дру га ри су га очас ис пра ви ли
ти ме да је у пи та њу јед на дру га
култ на ка фа на – „Сло га”. Или
мо жда „До ли на”?!

То бе ниг но над гор ња ва ње
са став ни је део „шти мун га” ове
је дин стве не гру пе ви со ко о бра -
зо ва них и, пре све га, ква ли тет -
них љу ди.

Од сва ко дне ви це до спор та
Дра шко Га ће ша, не ка да шњи
ото ри но ла рин го лог, не гу је овај
ри ту ал већ три де сет го ди на.
Па у зи рао је не ко вре ме због
по сла, али у по след њих осам -
на ест го ди на ту је сва ко днев но,
из у зев не де љом, ка да ка фа на
не ра ди. Из ње го ве ге не ра ци је
би ло је де вет чла но ва бо ем ског
дру штва, али је са мо он остао.

Јо сип Ле о полд Бу ца, сто ма -
то лог у пен зи ји, ка же да им је
пр во са ста ја ли ште за пра во би -
ла „До ли на”, у ко јој су се углав -
ном оку пља ле за на тли је, па он -
да и ви ђе ни ји ин те лек ту ал ци.

уз пе сму и ша лу. Ре дов но
скок ну и по сир у Ко вин код
го спо ђе Ми ре, ко ја има не ко -
ли ко сто ти на ова ца и ко за. На -
рав но, за хвал ни су Уро шу, Пе ци
и Ољи за то што их већ де сет
го ди на сва ко днев но го сте на
„Жу том ли ма ну”, где пред Но -
ву го ди ну пра ве жур ку на ко ју
до ла зе и да ме.

Мно ги, нажалост, већ на
оном све ту
Када је пра вље на ова при ча,
оправ да но су из о ста ли не ки
ува же ни „ка си на ши”: не ка да -
шњи су ди ја Окру жног су да Ђу -
ри ца Киш, па бив ши ди рек тор
„Лу ке Ду нав” Ри ста Ђор дан,
док тор Бран ко Сте ва но вић,
бив ши вр хов ни су ди ја Дра ган

Ада мо вић, као и Ми лан Га ће -
ша из Ива но ва, је дан од нај чу -
ве ни јих ар хи те ка та.

Мно го је и дру го ва из ино -
стран ства или дру гих гра до ва,
ко ји, чим до пу ту ју, нај пре
свра те до ка фа не – Вла да Не -
шин, Ан дра Кр стић, Ср бо љуб
Сте ва но вић, Ру ди Со ва... До -
ла зи ла су и бра ћа Жу ра но вић
– Ба та и Пе ђа, ко ји је не та ко
дав но пре ми нуо.

Кад смо код те сет не те ме,
ну жно је спо ме ну ти и „ка си на -
ше” ко ји су се пре се ли ли на
онај свет. Те шко их је све и по -
бро ја ти, а у пи та њу су са ме ле -
ген де Пан че ва: спорт ски рад -
ник и прав ник Ба та Јо ван чић,
адво кат Ми лан Ми ко вић Ри -
кле, сто ма то лог Кон стан тин
Би кар, кар ди о лог Сте ва Ка -
нач ки, но ви нар Не дељ ко Де ја -
но вић Ден ди, адво кат и там бу -
раш Ца не Ко јић, па Ду шан
Па тић, прав ник и адво кат, је -
дан од нај ве ћих спор ти ста
свих вре ме на у Пан че ву, као и
Ми ле Бла го је вић, Слав ко Ба -
чуј ков, Пан та Ар се но вић,
Алек сан дар Би ров Гу лаш, Ми -
лан Ми ко вић, Бог дан Пе тро -
вић, Кон стан тин Ца ца Би кар,
за кључ но с Ра ле том Ва си ћем...

Јед но је из ве сно – не по но -
вљи ве „ка си на ше” са свим си -
гур но овај град ни кад не мо же
за бо ра ви ти.

Ма, трај ни ји су и од веч но сти...

– Ту се на ла зи ло и на ше
дру штво из Гим на зи је, ко је је
би ло ве о ма ком пакт но и сим -
па тич но дру гим љу ди ма, па
смо се с вре ме ном ши ри ли,
све док то ни је по при ми ло
ово ли ке раз ме ре. Ода тле смо
пре шли пр во у „Сло гу”, па у
„Парк” и на кра ју у „Ка си ну”.
Све у све му, оста ли смо скуп
уме ре них љу ди ко ји, на дам се,
не ће би ти упам ће ни ни по че -
му не га тив ном – на во ди Бу ца.

Ми лан Ми ћа Ра да нов, уми -
ро вље ни пе ди ја тар, потврдио
је да то дру же ње тра је још од
Гим на зи је, ка да су, у оно вре -
ме, пе де се тих го ди на, сви од -
ла зи ли у Сту дент ски дом. Та мо
су су бо том и не де љом ор га ни -
зо ва не игран ке, упо зна ва не де -
вој ке и бу ду ће су пру ге, а ода -
тле се пре ла зи ло у „Ка си ну”...

Жи ви при мер да у дру штву
вла да ју брат ство и је дин ство
је сте Ро берт Се не ши, не кад
спољ ни тр го вац, ко ји је де сет
го ди на успе шно во дио наш
жен ски клуб, по том исто то ли -
ко и му шки ру ко мет ни клуб, а
био је и са ве зни ру ко мет ни су -
ди ја.

за раз го вор. Ме ни се, ре ци мо,
до го ди ло да ме пре не ки дан
уда ри ау то мо бил и сви де таљ -
но мо гу да опи шу шта се све
та да од и гра ло. По пи ју се, уврх
гла ве, два пи ћа, че сто бу де и
не ких гур ман лу ка, али мо жда
чак и ви ше мо је при че о ре -
цеп ти ма, кад сви ма кре не во да
на уста. Бу де и жуч них рас пра -
ва, па се де си да два нај бо ља
при ја те ља ко ји се дру же већ 65
го ди на, још од Гим на зи је, пла -

Ђор ђе Зој кић је пр ва ге не ра -
ци ја сту де на та ор га ни за то ра
ре жи је. По сао га је ве зи вао за
те ле ви зи ју, по зо ри ште и филм,
та ко да ка фа ну ни ка ко ни је
мо гао да из бег не.

– Бе о гра ђа ни су ми за ви де ли
за то што жи вим у Пан че ву, јер
кад до ђем ова мо на ви кенд и
срет нем дру штво у „Ка си ни”, до -
не сем то ли ко по зи тив не енер ги -
је ка кву у пре сто ни ци ни си мо -
гао да за ми слиш. Увек се по ле -
ми са ло на ши ро ку ле пе зу те ма –
од сва ко дне ви це до спор та. Ја -
сно, већ ду же вре ме глав ни ју -
нак нам је Но ле. По ли ти ке је
би ло нај ма ње, бу ду ћи да су се
ов де увек на ла зи ли сто же ри
опо зи ци је. По след њих го ди на
при ча мо и о „оним ства ри ма”,
али он да не ко од ста ри јих по -
ста ви пи та ње: „А шта је то
секс?!”, па се сви „згра ну” – ша -
љи во ће Зој кић.

Сло бо до ум но и жуч но, али
без по сле ди ца
На истински угодној те ра си
„Жу тог ли ма на” уз Та миш су и
Дра го слав Ба та Ди ми три је вић
и Јо ван Бе лић, ко ји су ра ди ли
у спољ ној тр го ви ни за „Ге некс”
и „Пли на ру”. Увек с ра до шћу
до ла зе на ово дру же ње и, ко ли -
ко год да тра је, ни кад им не
до са ди.

Иа ко има „све га” се дам де сет
две го ди не и нај мла ђи је члан
бо ем ске ску пи не, Ми ро слав
Жу жић ни ма ло ни је „ин фе ри -
о ран”. На про тив, као пре ка ље -
ни глу мац, пра ви је еми тер до -
брог шти мун га, ко ји опи су је
сле де ћим ре чи ма:

– Во ди мо то ли ко ис пре пле -
те не ди ја ло ге, али сва ко сва ког
раз у ме, па је то ат мос фе ра ко -
ју је те шко опи са ти. Што је
нај ва жни је, увек има мо те му

НЕ КА ДА ШЊИ ПИ О НИ РИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ ТИ ТОВ РО ЂЕН ДАН

Шта фе та мла до сти у Но вом Се лу

ну је дан на дру гог, али већ су -
тра до ђу као да ни шта ни је би -
ло. „Сме њу ју” се и вла де – од
град ских, пре ко по кра јин ских,
све до ре пу блич ке, па чак и
аме рич ке. Има мо раз ли чи те
ста во ве, али не и на ка рад не.
Би ло је ту и та мо не ких иска -
ка ња, прем да су та кви убр зо
оти шли. Све у све му, реч је о
нај сло бо до ум ни јој гру пи гра -
ђа на – то мо гу да пот пи шем.

Ови зна ме ни ти, али на да све
ве дри и ду хом мла ди Пан чев -
ци је дан пут го ди шње од ла зе у
Жу ле то ву ви кен ди цу у Пе ску на
„уби ство пу тем хра не и пића”

Ђорђе Муња

Јованчић, Стевић, Гаћеша, Миковић

Педесете у „Слободи”

Друштво у „Касини”, 1995.

Свакодневно на „Лиману”



не го убе дљи во, с но вим ре кор -
дом ста зе 4,19:32, ти ту лу шам -
пи о на је осво јио Да ни ло Јо ва -
но вић.

Иа ко је де би то вао на овој
дис тан ци, а још увек не ма ни
19 го ди на, Да ни ло је још јед -
ном по твр дио да је пра ви би -
сер и но ва зве зда три а тло на у
Ср би ји.

Нај сјај ни је од лич је осво јио
је и Мар јан Лу кић, у гру пи
так ми ча ра од 40 до 44 го ди не.
Тре ба ис та ћи да је Мар јан у
ап со лут ном пла сма ну за у зео
пе то ме сто, што је сја јан ре -
зул тат, по го то ву ако се зна да
су ис пред ње га би ли мом ци
ко ји су 15–20 го ди на мла ђи од
ње га.

У пра те ћој тр ци, на осмом
Бе о град ском аква тло ну, ТК
Та миш је на сту пио с 34 так -
ми ча ра, ко ји су осво ји ли де сет
ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли Ва ња Исев ски, Алек -
си ја Ко цић и Бог дан Је ла ча.
Сре бром су се оки ти ли: Мар ко
Гли шић, Ања и Во јин Да ви до -
вић, Раст ко Ра до са вље вић и
Ог њен Пе ри шић, а брон за на
од лич ја су за ра ди ли Лу ка
Ђон до вић и Алек са Кар лаш.

За чла но ве ТК-а Та миш не -
ма од мо ра. Већ у не де љу, 5. ју -
на, у на шем гра ду ће би ти одр -
жа но Пр вен ство Ср би је у
спринт-три а тло ну, као и 23.
„Пан че вач ки три а тлон”.

СПОРТ
Петак, 3. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Злат не ме да ље и за
Ксе ни ју Буб ње вић и
Мар ја на Лу ки ћа

У не де љу, 5. ју на, 
у на шем гра ду 
– Пр вен ство Ср би је 
у спринт-три а тло ну

Про шлог ви кен да је у на шем
глав ном гра ду, тач ни је на Ади
Ци ган ли ји, при ре ђен пра ви
фе сти вал три а тло на. У ор га -
ни за ци ји ТСБ-а, одр жан је
так ми чар ски дан на ко ме се
над ме та ло пре ко 100 уче сни ка
у три раз ли чи те тр ке. Ка да је
ТК Та миш у пи та њу – ни шта
но во. Пан чев ци су и овог пу та
осво ји ли ве ли ки број ме да ља,
у свим ка те го ри ја ма.

ФЕ СТИ ВАЛ ТРИ А ТЛО НА НА АДИ ЦИ ГАН ЛИ ЈИ

ДА НИ ЛО ПО СТА ВИО НОВИ РЕ КОРД

У нај ва жни јој тр ци, ко ја се
са сто ја ла од 1.900 ме та ра пли -
ва ња, 90 км во жње би ци кла и
21,1 км тр ча ња, уче ство ва ло је
тро је так ми ча ра Та ми ша, а
што је нај ва жни је – сви су
осво ји ли злат не ме да ље.

Ксе ни ја Буб ње вић се на
трон по пе ла по сле дво го ди -
шње па у зе због по ро ђа ја. Иа ко
је има ла гре шку у то ку во жње,
ка да је об и шла је дан круг ви -
ше, сјај ним тр ча њем је до шла
до но вог три јум фа у ка ри је ри.
У му шкој кон ку рен ци ји, ви ше

Наш су гра ђа нин, мла ди, та лен -
то ва ни, али и већ до ка за ни бо -
рац Ог њен Дра го је рац, оства -
рио је још је дан ве ли ки успех.
Он је про шлог ви кен да на Бал -
кан ском шам пи о на ту у кик-
-бок су, ко ји је одр жан у Вр ба су,
осво јио ти ту лу шам пи о на.

Као члан ре пре зен та ци је
Ср би је, тре ба ло је да Оги ра -
ди ме че ве у ка те го ри ји до 78
кг, али по што ни је имао про -
тив ни ка, струч ња ци из на -
шег на ци о нал ног ти ма у до -
го во ру са Ог ње ном про це ни -
ли су да мо же да се так ми чи
и у те жој ка те го ри ји. И ни су
по гре ши ли. За то ти ту ла нај -
бо љег на Бал ка ну има још
ве ћи зна чај.

Дра го је рац је на зна чај ном
над ме та њу у Вр ба су у обе
бор бе из ра зи то до ми ни рао.
Ра дио је па мет но, тех нич ки
чи сто, ис ко ри стио је сво ју бр -
зи ну. Три јум фо вао је на по е -
не, а ње го ве по бе де су би ле
чи сте као су за.

– Оба ри ва ла су би ла из Ср би -
је. На пор но сам ве жбао за овај
шам пи о нат. При пре ма ли смо
се ско ро два ме се ца, тре ни ра ли
два пу та днев но, имао сам и
кон трол на так ми че ња. Са да се
све ис пла ти ло. За хва лио бих
сви ма ко ји су ми по мо гли да до -
ђем до ве ли ког успе ха. Ка да то
ка жем, он да пре све га ми слим
на тре не ре из „Срп ске Спар те”
Зо ра на Ра ја чи ћа, Зо ра на Ста -
врев ског и Зо ра на Са ви ћа, као и
на мог тре не ра у КБК-у Но ви
Бе о град Жељ ка Ву ко ви ћа, али и
на при ја те ља и са бор ца Мар ка
Ра да ко ви ћа и ње го ву ММА ака -
де ми ју Пан че во – ис та као је но -
ви шам пи он Бал ка на Ог њен
Дра го је рац.

Пред на шим су гра ђа ни ном
су но ви иза зо ви. Од мо ра го -
то во да и не ће би ти, по што
мо ра да на ста ви да тре ни ра
ка ко би се што бо ље при пре -
мио за на ред на ис ку ше ња.
Већ за сре ди ну ју на у пла ну је
да има меч у ди сци пли ни К1.

БАЛ КАН СКО ПР ВЕН СТВО У КИК-БОК СУ

ТРИ ЈУМФ ОГ ЊЕ НА ДРА ГО ЈЕР ЦА

Сме де ре во је у су бо ту, 28. ма ја,
уго сти ло нај ја че љу де с на шег
по лу о стр ва. Пр вен ство Бал ка на
у па у ер лиф тин гу оку пи ло је
так ми ча ре из Грч ке, Цр не Го ре,
Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске
и Ср би је, а це лу ма ни фе ста ци -
ју је ор га ни зо ва ла Срп ска па у -
ер лиф тинг фе де ра ци ја, уз по -
моћ и по др шку Спорт ског са ве -
за гра да Сме де ре ва.

Про грам је по чео у 10 са ти
ме ре њем так ми ча ра, а при -
лич но ду го и ис цр пљу ју ће над -
ме та ње стар то ва ло је у 13 са ти
и тра ја ло до три са та по сле по -
но ћи на ред ног да на, ка да су

до де ље ни пе ха ри, ме да ље и
ди пло ме нај за слу жни ји ма.

Чла но ви клу ба Спар танс из
на ше га гра да су на прет ход -
ним так ми че њи ма из ла зи ли
са мо на бенч-прес, а са да су
се пр ви пут так ми чи ли и у
три а тло ну (чу чањ, бенч-прес
и мр тво ди за ње). 

Сви чла но ви пан че вач ког
клу ба за слу жу ју по хва ле за фе -
но ме нал не ре зул та те, али нај у -
спе шни ји је био Фи лип Вла јић,
ко ји је осво јио злат ну ме да љу у
ка те го ри ји так ми ча ра до 74 кг
у се ни ор ској кон ку рен ци ји и
по стао но ви др жав ни ре кор дер
у ди сци пли ни мр тво ди за ње

(то тал 475 кг). Фан та сти чан је
био и Но вак Лу кић, ко ји је у
кон ку рен ци ји ју ни о ра до 93 кг
та ко ђе за ра дио нај вред ни ји
тро феј, а у над ме та њу се ни о ра
био је пе ти (то тал 545 кг). Сне -
жа на Ми ло ше вић је у ка те го -
ри ји се ни ор ки до 72 кг те ле сне
те жи не осво ји ла ви це шам пи -
он ску ти ту лу (то тал 180 кг), а
Алек сан дар Жив ко вић је као
ју ни ор та ко ђе за слу жио сре бр -
но од лич је, али и брон зу у кон -
ку рен ци ји се ни о ра до 74 кг (то -
тал 300 кг).

Тре ба на по ме ну ти да је
Алек сан дар нај мла ђи так ми -

чар ко га је клуб Спар танс до
са да имао као пред став ни ка у
па у ер лиф тин гу. Кри сти јан
Рај ко вић је за у зео осмо ме сто
у кон ку рен ци ји се ни о ра до 93
кг (то тал 485 кг).

„Екс пе ди ци ју” из на ше га
гра да пред во дио је пред сед -
ник клу ба Но вак Фи ли по вић.
Уче шћем на Пр вен ству Бал -
ка на чла но ви клу ба Спар танс
су за вр ши ли пр ви део так ми -
чар ске се зо не. По сле кра ће
па у зе они ће уско ро за по че ти
при пре ме за је се њи ци клус
так ми че ња, ко ји об у хва та др -
жав на пр вен ства у бенч-пре су
и ди зач ком три а тло ну.

НАДМЕТАЊЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

ФИ ЛИП ВЛА ЈИЋ ШАМ ПИ ОН

У Но вом Са ду је про шлог ви -
кен да одр жа но тре ће, по след -
ње ко ло Ку па Ср би је у га ђа њу
из ма ло ка ли бар ског оруж ја по
А-про гра му. За Стре љач ку дру -
жи ну „Пан че во 1813” на сту пио
је се ни ор Де јан Пе шић, ко ји је
осво јио сре бр ну ме да љу у ле -
же ћем ста ву. У основ ном ме чу
је био дру ги са 617,4 кру га, а
за др жао је дру го ме сто и на кон
фи нал ног ме ча. У ди сци пли ни

тро став 3 x 40 хи та ца (сто је ћи,
ле же ћи и кле че ћи став) био је
та ко ђе дру ги у основ ном ме чу,
са 1.156 кру го ва, али је у фи -
нал ном рас пу ца ва њу за у зео че -
твр то ме сто у кон ку рен ци ји од
осам нај бо љих се ни о ра.

Овим ре зул та ти ма Де јан је
по твр дио пла сман у фи на ле
Ку па Ср би је, ко је ће би ти одр -
жа но на ред ног ви кен да, та ко -
ђе у Но вом Са ду.

Бал кан ски шам пи о нат у џу ду
за ка де те одр жан је 28. и 29.
ма ја у Ки кин ди. У кон ку рен ци -
ји бо ра ца из де вет зе ма ља над -
ме та ли су се и мла ди ре пре зен -
та тив ци Ср би је, ме ђу ко ји ма је
би ло и тро је џу ди ста Ди на ма.

Пред во ђе ни сво јим тре не -
ром Љу бо ми ром Ста ни ши -
ћем, на ши мла ди су гра ђа ни су
и на овом шам пи о на ту по сти -
гли из ван ред не ре зул та те.

Шам пи он ке Бал ка на по ста -
ле су Ан дреа Сто ја ди нов и
Ан ђе ла Ран ђе ло вић, а Фи лип
Рин ко вец се оки тио сре бр ним
од лич јем.

Та ко ђе про шлог ви кен да, у
дво ра ни „Ми ле ни јум” у Вр -
шцу, одр жан је ква ли те тан
ме ђу на род ни тур нир, на ко јем

се над ме та ло пре ко 500 бо ра -
ца из Цр не Го ре, Ита ли је, Ру -
му ни је и Ср би је. Ди на мо се
пред ста вио са 43 так ми ча ра,
ко ји су осво ји ли 20 ме да ља,
али и пе хар на ме њен дру го -

пла си ра ној еки пи у укуп ном
пла сма ну. По ред то га, за нај у -
спе шни јег по ле тар ца је иза -
бран Ма ти ја Зу бо вић. Еки пу
су пред во ди ли Па тар Или јин
и Не да Осто јић.

Нај вред ни је тро фе је су за -
ра ди ли: Ма те ја Сто ја нов ски,
Ми ли ца Се ку ло вић, Не ма ња
Ју ри ца, Ма те ја Зу бо вић и
Ми лош Сто ја но вић. Сре бром
су се оки ти ли: Сте фан Мо -
ми ров, Ми хај ло Шу гић, Ми -
ле на Се ку ло вић, Вла ди мир
Бог да нов ски и Ду шан Ко ва -
че вић, а брон зе су за слу жи -
ли: Ни ко ла и Де јан До лин га,
Ни ко ла Ми тић, Да ни ло Ми -
ла но вић, Ма ри ја Сто ја нов -
ски, Ву ка шин Дам ња но вић,
Ђор ђе Ја ки мов ски, Фи лип
Фран цуз, Пе тар Мљач и Вук
Ко шић.

У екип ном де лу так ми че ња
Вук Ко шић је на сту пио за вр -
шач ку Ло ко мо ти ву, с ко јом је
осво јио сре бр но од лич је.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

СЈАЈ НИ ДИ НА МО ВИ БОР ЦИ

СУ СРЕТ РАГ БИ ВЕ ТЕ РА НА

ГО ДИ НЕ ИМ НИ ШТА НЕ МО ГУ...
Ста ди он ФК-а Бо рац у Стар -
че ву не дав но је био по при -
ште ре ви јал ног окр ша ја ста -
рих спорт ских при ја те ља и
не ка да шњих раг би са бо ра ца.
Ве те ран ска се лек ци ја Ср би је
од ме ри ла је сна гу са иза бра -
ним ти мом до ма ћи на. Меч је
од лич но су дио Алек сан дар
Ле лик.

Пред око 200 гле да ла ца на
по чет ку ме ча је ин то ни ра на
хим на Ср би је, а по том се игра -
ло три пу та по 15 ми ну та. Иа ко
је ре зул тат био у дру гом пла ну,
не ка оста не за бе ле же но да је
ре пре зен та ци ја по бе ди ла са 4:0.

По ред игра ча из ни шких и
бе о град ских клу бо ва, за ре -
пре зен та ци ју су игра ла и че -
ти ри ве те ра на пан че вач ког

Ди на ма, и то Вла ди мир Пар -
че тић, То ми слав Ми јић, Мар -
ко Се ку ло вић и Ђор ђе Га ври -
ло вић, ко ји је био и нај бо љи

играч ове утак ми це, са два
есе ја.

Еки па Бор ца је би ла по ја ча -
на осмо ри цом раг би ста Ди на -
ма, а тре ба на по ме ну ти и да су
че ти ри игра ча Бор ца до би ла
по зив се лек то ра да на сту па ју
за ре пре зен та ци ју, али су из -
ра зи ли же љу да у овој утак ми -
ци игра ју за ма тич ни клуб.

На ред но дру же ње раг би ве -
те ра на би ће у Ни шу, по том
сле ди го сто ва ње у За гре бу, а
се зо на се за вр ша ва кра јем
сеп тем бра, ка да ће у на шој зе -
мљи би ти одр жан ве ли ки ме -
ђу на род ни тур нир. 

ФО ТО: АЛЕК САН ДРА ШЕ КУ ЛА РАЦ

КУП СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

СРЕ БРО ЗА ДЕ ЈА НА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tф7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

„Ди зел ка” се три јум фом
опро сти ла од сво јих
на ви ја ча

Се зо на за пам ће ње

Утак ми ца ма прет по след њег,
29. ко ла пр вен стве на тр ка за
бо до ве у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на” ушла је у сам фи -
ниш. Про шлог ви кен да фуд ба -
ле ри Же ле зни ча ра су по след -
њи пут у овој се зо ни игра ли
пред сво јим на ви ја чи ма. Они
су на те ре ну СЦ-а „Мла дост”
уго сти ли Сло гу из Те ме ри на,
при ка за ли ве о ма до бру игру и
сла ви ли по бе ду од 3:1.

Око 400 сим па ти зе ра по пу -
лар не „ди зел ке” апла у зи ма је
по здра вља ло сва ки по тез мо -
ма ка у пла вим дре со ви ма, што
са мо још јед ном по твр ђу је да
је Же ле зни чар по стао истин -
ски љу би мац спорт ски ори јен -
ти са них Пан че ва ца.

Пр ви тре нер до ма ћег ти ма
Алек сан дар Сте ва но вић по ве -
ре ње је ука зао еки пи у са ста ву:
Бра ни слав Ка та нић, Не ма ња
Те ки ја шки, Жељ ко Ко вач, Ми -
лош Илић, Ма рио Гу дан, Жељ -
ко Стај чић, Алек сан дер Чи -
шић, Сте фан Чи кић, Да ни ло
Ко ва че вић, Ми лош Ђу ро вић и
Сре тен Но ва ков. При ли ку су
до би ли и Мар ко Јо ва но вић,
Сло бо дан Спа сков ски и Ми -
лош Ба са рић.

Иа ко је Же ле зни чар од са -
мог по чет ка имао ини ци ја ти -
ву и био тим ко ји до ми ни ра,
пр ви су у вођ ство до шли го сти
из Те ме ри на. У 28. ми ну ту су

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ЖЕ ЉИН” ПО БЕД НИЧ КИ ПО ЗДРАВ

се Те ме рин ци ма ло из ву кли
из оп са де свог го ла и – по ве ли
с 0:1. На па дач Сло ге је сна -
жно шу ти рао са иви це ше сна -
е стер ца до ма ћи на, а лоп та се
од би ла од преч ке и за вр ши ла
иза ле ђа гол ма на Ка та ни ћа.
Же ле зни чар се ни је ни упла -
шио ни збу нио по сле нео че ки -
ва ног вођ ства го сти ју. На ста -
вио је да игра сво ју игру, да
сте же обруч око го ла Сло ге, а
на гра да за труд усле ди ла је
са мо не ко ли ко тре ну та ка ка -
сни је. У 33. ми ну ту Чи шић је
од лич но из вео кор нер, а Не -
ма ња Те ки ја шки је био нај ви -
ши у ско ку и ле пим удар цем

гла вом по слао је лоп ту на
пра во ме сто – у мре жу Сло ге.
Гол за из јед на че ње, али и под -
стрек за да ље на па де... Са мо
два ми ну та ка сни је ре зул тат је
био пот пу но про ме њен. Да ни -
ло Ко ва че вић је сјај ним удар -
цем са пре ко два де сет ме та ра
„ма ти рао” не моћ ног гол ма на
го сти ју и до вео свој тим у вођ -
ство од 2:1.

И по сле од мо ра, иа ко је имао
пред ност, Же ле зни чар је на ста -
вио сво ју до ми на ци ју. Жељ ко
Стај чић и ње го ви са и гра чи су
про сто пле са ли по те ре ну, ак -
ци је су би ле теч не и пре ци зне,
па го сти ни су има ли баш ни ка -

кву на ду да мо гу на чи ни ти из -
не на ђе ње. Тач ку на јед но од
нај бо љих из да ња Же ле зни ча ра
у овом пр вен ству ста вио је
Алек сан дер Чи шић у 84. ми ну -
ту: Же ле зни чар –Сло га 3:1.

Пан че вач ка „ди зел ка” у по -
след њем ко лу, иду ћег ви кен -
да, пу ту је у Бе о чин, на мег дан
с до ма ћим Це мен том. На рав -
но, сви на ви ја чи би нај ви ше
во ле ли ка да би се њи хо ви ми -
ље ни ци три јум фом опро сти ли
од ове се зо не, али без об зи ра
на ис ход по след њег ме ча, мо -
же се кон ста то ва ти да је Же ле -
зни чар имао још јед ну сјај ну
се зо ну иза се бе.

Ме ђу на род на тра ди ци о нал на
ре га та ко ја се сва ке го ди не
одр жа ва у сло вач ком гра ду
Пје штја ни и пред ста вља јед но
од нај ја чих свет ских над ме та -
ња за ка де те, ју ни о ре и мла ђе
се ни о ре и овог пу та је оку пи ла
ве ли ки број так ми ча ра.

Од 27. до 29. ма ја у том сло -
вач ком гра ду над ме та ла су се
342 так ми ча ра из 23 зе мље. У
са ста ву ре пре зен та ци је Ср би је
би ло је и тро је чла но ва ККК-а
Пан че во. Бо је на ше зе мље бра -
ни ли су ка дет Алек са Лев на јић
и ју ни о ри Иван Сто ја но вић и
Би ља на Ре лић, ко је је пред во -
дио тре нер Ђу ри ца Лев на јић.

Пан чев ци су и овог пу та да -
ли огро ман до при нос од лич -
ном ре зул та ту на ше на ци о -
нал не се лек ци је, а нај бо ља је
би ла Би ља на Ре лић, нај у спе -
шни ја так ми чар ка Ср би је.

У тр ци јед но се да на ста зи
од 200 ме та ра Би ља на је

осво ји ла нај сјај ни је од лич је,
а злат ну ме да љу је за слу жи -
ла и у над ме та њу К-2, на ис -
тој дис тан ци. У так ми че њу
јед но се да на 500 ме та ра Ре -

ли ће ва се оки ти ла брон за -
ном ме да љом.

За хва љу ју ћи сјај ној Би ља ни
Ре лић ККК Пан че во се из Сло -
вач ке вра тио с три од лич ја,

што мо же би ти огро ман под -
стрек пред Европ ско пр вен -
ство, ко је ће би ти одр жа но
сре ди ном ју ла у бу гар ском
гра ду Плов ди ву.

МЕ ЂУ НА РОД НА РЕ ГА ТА У ПЈЕ ШТЈА НИ МА

БИ ЉА НА „ОСВО ЈИ ЛА” СЛО ВАЧ КУ

КРОС СПАР ТА КА
У ор га ни за ци ји АК-а Спар так,
про шлог ви кен да је у Опо ву
одр жа но крос-так ми че ње, на
ко јем је уче ство ва ло 250 мла -
дих атле ти ча ра из три на ест
клу бо ва. Чла но ви АК-а Та -

миш, ко је је пред во дио тре нер
Зо ран Ко цић, оства ри ли су од -
лич не ре зул та те.

Злат не ме да ље у тр ка ма на
300 од но сно 500 ме та ра осво -
ји ли су Сте фан и Са ња Ма рић,
а Ана Дра го је вић је за ра ди ла
брон за но од лич је. У над ме та -
њу на 800 м Ду шан Ви до вић је
за слу жио сре бро.

Бо је клу ба из на ше га гра да
бра ни ли су и: Те ре за Ко ва че -
вић, Ол га Ли си цин, Ања Ма -
рић, Урош Иг ња, Је ле на Ва си -
ље вић, Вла ди мир Дра го је вић
и Алек са Нер ти ца.

ДАН РАГ БИ ЈА
Ка дет ска еки па Раг би клу ба
Ди на мо, пред во ђе на тре не ри ма
Не дељ ко ви ћем и Ка ја ном, из гу -
би ла је у фи на лу Ку па Ср би је од
бе о град ског Ра да с 31:24.

И по ред по ра за, ма ли „ве -
про ви са Та ми ша” по ка за ли су
да се игра са ја јо ли ком лоп том
по ла ко али си гур но вра ћа у
наш град.

Већ у не де љу, 5. ју на, по кло ни -
ци раг би ја у на шем гра ду има ће
при ли ку да ужи ва ју. На СЦ-у
„Мла дост”, у 12 са ти, по че ће
тур нир пи о ни ра, а у 14 са ти на
те рен ће иза ћи и се ни о ри.

ЗЛАТ НА СА ЊА
Ју ни ор ско пр вен ство Ср би је у
бад мин то ну одр жа но је про -
шлог ви кен да у Вр шцу. У ве о -
ма ја кој кон ку рен ци ји од лич -
не ре зул та те су оства ри ли и
чла но ви БК-а Пан че во.

Нај у спе шни ја је би ла Са ња
Пе рић, ко ја је осво ји ла ти ту лу
шам пи о на у кон ку рен ци ји игра -
чи ца до три на ест го ди на. Ан ђе -
ла Вит ман се оки ти ла брон за -
ним од лич јем.

Иа ко су би ли со лид ни, без
тро фе ја су оста ли: На та ли ја
Бо ха ре вић, Ни ко ла и Ми хај ло
Бор ка, Дар ко Ра шо вић, Ми о на
Фи ли по вић, Ма ша Алек сић и
Сте фан Ми ја то вић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Овог викенда

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Старчево: БОРАЦ–СЛОГА

Гај: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (В)

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ

Качарево: ЈЕДИНСТВО – МЛАДОСТ (О)

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДИНАМО 43:35

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА 31:23

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОГА 3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Уљма: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (О) 4:3

Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО 5:1

Војловица: МЛАДОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА 2:7

Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г) 1:2

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ 3:3

ТРО ФЕ ЈИ ИЗ ВР ШЦА
Сјај не ре зул та те на Пр вен ству
Ср би је за ју ни о ре, ко је је одр -
жа но про шлог ви кен да у Вр -
шцу, оства ри ли су и чла но ви
Бад мин тон клу ба Ди на мо.

Ма ри ја Са мар џи ја је осво ји -
ла зла то у кон ку рен ци ји де вој -
чи ца до је да на ест го ди на, а Ка -
та ри на Виг се оки ти ла брон -
зом. У над ме та њу де ча ка истог
уз ра ста Ми хај ло Виг је за слу -
жио ви це шам пи он ску ти ту лу,
а брон зу је за ра дио Ва ња Бо -
кан, ко ји је са вла дао клуп ског
дру га ра Пе тра Ра до ни ћа.

МИЛОШ СИЛНИ
Сјајне резултате на турниру
„Трофеј Вршца” остварили су
и чланови ЏК-а Панчево.

Златну медаљу је освојио Ми-
лош Мандарић, сребром су се
окитили Лазар Ваневски и Ана
и Александар Лупулов, а бронзе
су заслужили: Марија Стојшић,
Немања Нишић, Милена Вујо-
вић и Лазар Албијанић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Странe припремио

Александар
Живковић

Челници ФК-а Динамо 1945
донели су одлуку да формира-
ју женску секцију тог спорт-
ског колектива, која од следе-
ће сезоне треба да се такмичи
у Другој лиги група „Север”.
То је договорено на састанку
коме су присуствовале девој-
ке, председник клуба Горан
Јањовић, координатор Иван
Зорић и будући представник
ЖФК-а Динамо 1945 Петар
Чавић.

Све је замишљено као дуго-
рочан пројекат, с коначним
циљем да се женска екипа
пласира и у Суперлигу Србије.

Само неколико дана по
формирању екипе, коју чине
углавном девојке што су на-
ступале за ЖФК Железничар,
на Градском стадиону у Пан-
чеву одиграна је и прва утак-
мица женске секције Динама

1945, и то против Сремица из
Сремске Митровице.

Гошће су дошле у подмла-
ђеном саставу, што су искусне
Панчевке умеле да казне и да
победе с 1:0. Одлучујући пого-
дак је постигла Бранка Лаза-
ревић, капитен.

Нека остане забележено да
су под вођством тренера Петра
Почуче прву утакмицу за ЖФК
Динамо 1945 одиграле: Дајана
Митић, Бојана Цвијић, Мили-
ца Брош, Далиборка Дупало,
Ивана Ђуркин, Александра
Шикић, Негица Илић, Драгана

Грудић, Андријана Тановић,
Бранка Лазаревић и Далибор-
ка Кривокапић.

ФОРМИРАНА ЖЕНСКА СЕКЦИЈА ФК-а ДИНАМО 1945

КОНАЧАН ЦИЉ – СУПЕРЛИГА!

ТУРНИР КАДЕТА

У организацији ФК-а Дина-

мо 1945, у уторак и среду,

7. и 8. јуна, биће одржан

кадетски турнир на коме

ће, поред две екипе дома-

ћег клуба, учествовати и:

Вождовац, Земун, БСК из

Борче, Пожаревац, ОФК

Београд и Рад.

Све утакмице ће бити од-

игране на терену код Хале

спортова на Стрелишту, а

фудбалски програм у оба

дана почиње у 9 сати.
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Бо рис Та вић, 
сред њо шко лац:
     
– У су бо ту ћу то ком 
да на ше та ти, а уве че 
ћу вре ме про ве сти с 
де вој ком и дру штвом у
не кој кућ ној ва ри јан ти.
У не де љу ће мо 
нај ве ро ват ни је оти ћи 
до „Ша ра на”.

Ена Ма гле нов, 
ше сто го ди шња ки ња:

– За ви кенд ћу 
ве ро ват но ићи на 
Ду нав, где ћу се игра ти
и ис ко ри сти ти ле по 
вре ме. Дру жи ћу се
с ма мом, та том, 
ба ком и де ком.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Младеновић

Пет ни јан си си ве
Ко има про бле ма са си ви лом ко је нас је оба ви ло, а још му се не

иде одав де, увек има лак ши из лаз. Са мо укљу чи је дан од сто ру -

жи ча стих ка на ла, по мо гућ ства ин фор ма тив ног ка рак те ра, и ето

му ко ло ри та ко ли ко же ли.

    Бар је та мо, у ру жи ча стом све ту, све ка ко тре ба. Ср би ја цве -

та, отва ра ју се фир ме, гра де фа бри ке, све на пре ду је... А би ће још

бо ље! И на пред ни је!

Кроз игле не уши
Ни је ла ко об ја сни ти ка ко... Али се увек не ка ко про ву че мо.

    По себ но у по гле ду кућ ног бу џе та. Иа ко се при хо ди и рас хо ди

ни ка ко не укла па ју (у ко рист рас хо да, да ка ко), опет се, на овај

или онај на чин, пу зле на кра ју скло пе. Не ка ко ве же мо крај с

кра јем, про ву че мо се кроз игле не уши, пре спе мо из шу пљег у

пра зно, исе че мо уши да за кр пи мо... зна те већ шта.

    И та ман одах не мо, крај ме се ца, кад ево га, сти же но ви, а с

њим и но ви ра чу ни, но ви на зо ви при хо ди и раз ја ре ни рас хо ди.

До по ла зид, от по ла не бо
Оп ти ми сти ма је ча ша до по ла пу на, пе си ми сти ма до по ла пра зна.

    Пе си ми сти ви ше па жње при да ју не га тив ним не го по зи тив ним

ин фор ма ци ја ма, иа ко оп ти ми сти чан став пре ма не кој иде ји под -

ра зу ме ва ула га ње ви ше тру да и до но си бо ље ре зул та те.

    Пе си ми ста ће, да кле, ка да ви ди ову фо то гра фи ју, ре ћи да је до -

по ла зид, а из над ру па. Оп ти ми ста ће га ис пра ви ти и об ја сни ти му

да то, у ства ри, ни је ру па, не го не бо – до по ла зид, а от по ла не бо.

Је ди но ће ре а ли ста схва ти ти да ту не ма ме ста за рас пра ву.

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

ДАР КО СПА СКОВ СКИ ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН

Ми ља на Ва нев ска,
сред њо школ ка:

– Нај ве ро ват ни је ћу 
ви кенд нај ви ше 
ис ко ри сти ти за од ма ра ње
код ку ће. Та ко ђе, 
пла ни рам да уве че одем
с дру штвом у шет њу и до
не ког ка фи ћа на пи ће.

Пр во ко ло др жав ног пр вен ства у раф -
тин гу и над ме та ње у окви ру Европ -
ског ку па одр жа ни су не дав но у
Ни шу. Као и увек, кон ку рен ци ја је би -
ла ве о ма ја ка, а наш град је на том
так ми че њу имао два пред став ни ка.
Бо је Пан че ва бра ни ле су еки пе Ви ра
и Аван ту ре 4 х 4.

Вир је по ка зао за вид ну фор му и осво -
јио је пр во ме сто у укуп ном пла сма ну.
Над ме та ње у Ни шу би ло је ве о ма зна -
чај но за овај ис ку сни тим, јер је то ујед -
но би ло и из бор но так ми че ње за
од ла зак на Свет ско пр вен ство. Чла но ви
Ви ра су у Ни шу ко ри сти ли но ви ча мац,
јер су са ста рим има ли мно го по те шко -
ћа, по што је пу штао на ви ше ме ста и
ни је би ло мо гу ће тре ни ра ти у ње му.

Дру га пан че вач ка еки па, Аван ту ра
4 х 4, на сту пи ла је у под мла ђе ном са -
ста ву и у укуп ном пла сма ну за у зе ла
осмо ме сто.

Дру го ко ло др жав ног пр вен ства би -
ће одр жа но у ју лу у Зу би ном По то ку.

ЕВРОП СКИ КУП У РАФ ТИН ГУ

ВИР НА ПР ВОМ МЕ СТУ

Од лич на так ти ка тре не ра
Сто ја ди но ва

Мла ди бор ци оправ да ли
оче ки ва ња 

Бал кан ско пр вен ство у ка ра теу за пи -
о ни ре и на де одр жа но је про шлог ви -
кен да у на шем глав ном гра ду.
Бе о град је уго стио пре ко 850 мла дих
бо ра ца из је да на ест зе ма ља, а у та ко
ја кој кон ку рен ци ји од лич не ре зул та -
те су оства ри ли и чла но ви ре пре зен -
та ци је Ср би је.

У укуп ном пла сма ну на ша се лек ци -
ја је за у зе ла тре ће ме сто, а јед на од
шест сре бр них ме да ља за си ја ла је и
на гру ди ма Дар ка Спа сков ског, нај у -
спе шни јег мла дог так ми ча ра Ди на ма.
Тај та лен то ва ни бо рац осво јио је ти -
ту лу ви це шам пи о на Бал ка на у ка те -
го ри ји до 52 кг, у кон ку рен ци ји
де ча ка ро ђе них 2002. го ди не.

На пу ту до фи на ла Дар ко се бо рио
свим ср цем, а оства рио је че ти ри ве ли -

да не у тра ли ше на па де, да успе шно по -
ен ти ра и на кра ју по бе ди нај те жег ри -
ва ла, у ве о ма буч ној и на тре нут ке
на пе тој ат мос фе ри у дво ра ни „Ран ко
Же ра ви ца”.

Дар ко је у фи на ле ушао по ма ло
пси хич ки „ис пра жњен” по сле успе ха
у по лу фи на лу, што је од лич ни бо рац
из Сло ве ни је ис ко ри стио и три јум фо -
вао је са 2:1. Наш мла ди су гра ђа нин
је та ко још јед ном до ка зао свој нео -
спор ни та ле нат. Уко ли ко на ста ви
мар љи ви рад, не тре ба сум ња ти да ће
оства ри ти за вид ну ка ри је ру.

Бо је Ди на ма на овом шам пи о на ту
бра ни ли су и Алек сан дар Зде шић и
Ми љан Вар са ко вић.

Алек сан дар се над ме тао у ка та ма и
при ка зао је не ко ли ко од лич них на -
сту па, али ни је имао до вољ но сре ће
да се оки ти ме да љом. Иа ко је за у зео
сед мо ме сто, оправ дао је по зив се лек -
то ра у на ци о нал ни тим.

Ми љан Вар са ко вић, нај мла ђи так -
ми чар Ди на ма и де би тант у ре пре зен -
та ци ји, на сту пио је у ка те го ри ји до 45
кг у гру пи де ча ка ро ђе них 2005. го ди -
не. Он је у пр вом ко лу ра дио с хр ват -
ским бор цем и имао је ини ци ја ти ву,
али му је глав ни су ди ја до де лио ка зну
за кон такт, па је по сле пре гла са ва ња

ке по бе де. У пр вом ко лу је са вла дао
ри ва ла из Сло ве ни је са 4:1, по том је
над ви сио бор ца БиХ са 8:0, да би у тре -
ћем ко лу три јум фо вао са 2:0 над про -
тив ни ком из Хр ват ске. У по лу фи на лу
Дар ко је с 1:0 са вла дао из ван ред ног
так ми ча ра БиХ, ина че про шло го ди -
шњег пр ва ка Бал ка на и до та да не по -
ра же ног бор ца. Мла ди Спа сков ски је
за хва љу ју ћи од лич ној так ти ци ко ју му
је при пре мио тре нер Сто ја ди нов ус пео

по ра жен. Ми ља ну се не мо же ни шта
за ме ри ти, јер је он тек за ко ра чио на
ме ђу на род ну сце ну. Он зна и во ли да
се бо ри и има ће при ли ке у на ред ном
пе ри о ду да по ка же ка кав је та ле нат.

Пре драг Сто ја ди нов, шеф струч ног
шта ба КК-а Ди на мо, за до во љан је на -
сту пом сво јих мла дих так ми ча ра, ко -
ји на ста вља ју кон ти ну и тет клу ба у
по сти за њу вр хун ских ре зул та та.

За ре пре зен та ци ју Ср би је на Бал -
кан ском шам пи о на ту на сту пи ла су и
три так ми ча ра Ка ра те клу ба Мла дост
из на шег гра да, и то Јо ва на Но ва ков у
бор ба ма у гру пи де вој чи ца ро ђе них
2003. го ди не, Ја на Кој чић (бор бе,
2002. го ди ште) и Ми ло рад Пе тро вић
(бор бе, 2004. го ди ште).

Јо ва на је у пр вом ко лу с ми ни мал -
ним ре зул та том из гу би ла од сјај не ка -
ра тист ки ње из Ма ке до ни је. Ја на је у
пр вој рун ди са вла да ла ре пре зен та тив -
ку БиХ, али је у дру гом ко лу, због не -

до стат ка ис ку ства, из гу би ла од ре пре -
зен та тив ке Тур ске. 

Ми ло рад је у пр вом ко лу био сло -
бо дан, у дру гом је по бе дио пред став -
ни ка Цр не Го ре, а у тре ћем је из гу био
од ри ва ла из Ма ке до ни је, ко ји је по -
том ушао у фи на ле и „по ву као” га у
ре пер саж. У бор би за брон зу Ми ло рад
се са стао са ал бан ским ка ра ти стом,
али је за дао је дан уда рац ја чи од до -
зво ље ног, па су су ди је про це ни ле да
тре ба да бу де дис ква ли фи ко ван. Иа -
ко је остао без тро фе ја, Ми ло рад је
по ка зао да ње го во вре ме тек до ла зи.

Тре нер КК-а Мла дост Ти хо мир Ма -
ки тан за до во љан је на сту пом сво јих
так ми ча ра, јер су по ка за ли да су спо -
соб ни и за нај те жа так ми че ња у са ста -
ву ре пре зен та ци је Ср би је.

A. Живковић


