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ГИК од био при го во ре 
ли ста Две ри–ДСС 
и СПС–ЈС–ДПМ

Кон сти ту тив на сед ни ца
Скуп шти не 17. ју на 

Ре зул та ти из бо ра за Скуп шти ну
Пан че ва ни су про ме ње ни на кон
при го во ра ко је су Град ској из бор ној
ко ми си ји упу ти ле ко а ли ци ја ДСС-а
и Две ри, те Со ци ја ли стич ка пар ти ја
Ср би је. ГИК је од био све те при го во -
ре, а ње го ву од лу ку је по твр дио и
Управ ни суд, по след ња ин стан ца ко -
ја од лу чу је у ова квим слу ча је ви ма.

При мед ба со ци ја ли ста од но си ла
се на не та чан по да так о бро ју гла со -
ва унет у за пи сник на би рач ком ме -
сту 51 у Ме сној за јед ни ци Мла дост.
У том до ку мен ту пи ше ка ко је ко а -
ли ци ја око СПС-а осво ји ла 40 гла со ва,
а на кнад ним бро ја њем је уста но вље но
да је за њу гла са ло 79 би ра ча. Со ци -
ја ли сти су за тра жи ли да се за пи сник
уса гла си с фак тич ким ста њем, али је
при го вор упр кос не сум њи вој гру бој
гре шци од би јен. Обра зло же ње ГИК-а
је би ло да Ни ко ла Дан гу бић, пред -
сед ник пан че вач ког СПС-а и бу ду ћи
од бор ник, ни је овла шће на осо ба те
ко а ли ци је, те да за то ни је мо гао да
под не се при го вор.

Ина че, да је ова при мед ба усво је -
на, не би про ме ни ла крај њи ре зул тат
из бо ра, од но сно со ци ја ли сти ма не
би до не ла још јед но од бор нич ко ме -
сто, већ би се они са мо по укуп ном
бро ју до би је них гла со ва још ви ше
при бли жи ли дру го пла си ра ним де -
мо кра та ма.

Две ри и ДСС уло жи ли су два при -
го во ра. У јед ном су ре кла ми ра ли
раз ли чи те не ре гу лар но сти у ве зи с
кон трол ним ли сти ћи ма на шест би -
рач ких ме ста и на ве ли кр ше ње пра -
ви ла на би рач ком ме сту број 67, где
је у џа ку на ђен је дан ли стић ви ше од

Култура у 
пролећном руху
» страна 10

Исте не ре гу лар но сти утвр ђе не су и
на би рач ком ме сту 66, али је ГИК све
при го во ре ли сте ДСС-а и Две ри од -
био као не бла го вре ме не и због то га
што их је под не ла нео вла шће на осо -
ба, тач ни је Ми лу тин Илић, овла шће -
ни под но си лац ли сте и кан ди дат за
од бор ни ка. Што се пр вог осно ва за
од би ја ње ти че, при го вор се мо ра
под не ти у ро ку од 24 са та од за тва ра -
ња би ра ли шта, што ове две стран ке
никако ни су мо гле да учи не, јер су их
уо чи ле на кнад ним пре гле дом из бор -
ног ма те ри ја ла, ко ји је тра јао дво -
стру ко ду же.

Све на ве де но на ме ће бар два за -
кључ ка. Нај пре, да су све по ме ну те
стран ке има ле до вољ но об у че не,
ди сци пли но ва не и рев но сне кон -
тро ло ре на би рач ким ме сти ма, до
тих не ре гу лар но сти не би ни до шло
или би оне би ле уо че не од мах, па
не би на кнад но 30 са ти у ГИК-у
пре тре са ле џа ко ве с ли сти ћи ма и
за пи сни ци ма.

Дру ги за кљу чак је да ре ше ња из -
бор не ко ми си је и Управ ног су да о
од би ја њу при го во ра не не ги ра ју њи -
хо ву осно ва ност. Да по јед но ста ви мо,
они ко ји ни су пре шли цен зус, пла ти -
ли су ви со ку по ли тич ку це ну за соп -
стве ну не спрем ност и не у ме шност,
али то не зна чи да су из бо ри на по -
ме ну тим ме сти ма би ли ре гу лар ни.
На про тив, са мо су на ве де ни др жав -
ни ор га ни ис ко ри сти ли фор мал не
гре шке под но си ла ца про го во ра да
за тр па ју очи глед не бр љо ти не у би -
рач ким ку ти ја ма и џа ко ви ма.

Ка да се узме у об зир овај пан че -
вач ки ми кро сег мент про те клих срп -
ских из бо ра, по ста је ја сно због че га
су ци ни ци у пра ву ка да твр де да ни је
ва жно ко је гла сао, већ ко је те гла со ве
бро јао. Да ка ко, то ва жи у си сте ми ма
где не по сто је до вољ ни усло ви да се
из бо ри мо гу оце ни ти као фер и сло -
бод ни. 

» Наставак на страни 5
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Мотивишу и
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Село

Најважније питање

биће како скупити

кворум
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Култура
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Традиционално,

уз понеку новину
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Спорт

„Тамиш” стартује са

шампионом

» страна 30

ПРО ГЛА ШЕ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ЛО КАЛ НИХ ИЗ БО РА

ПО БЕД НИ ЦИ ПО ЗНА ТИ, ЧЕ КА СЕ СА СТАВ ВЛА СТИ 
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бро ја иза шлих би ра ча. Дру ги при го -
вор се од но си на не ре гу лар но сти при -
ме ће не на три из бор на ме ста, на ко ји -
ма је за тра же но по на вља ње из бо ра.

На ве де но је да на ме сту број три у
Ба нат ском Но вом Се лу у за пи сник
ни су уне ти ре зул та ти свих ли ста ко је
су уче ство ва ле на из бо ри ма, већ са мо
че ти ри пр во пла си ра не. Осим то га,

ко пи је за пи сни ка са из бор ног ме ста
65 у Пан че ву не сла жу се са ори ги на -
лом. Ко пи је не са др же по дат ке о ре -
зул та ти ма гла са ња, као ни о то ме ко -
ли ко је би ло ва же ћих и не ва же ћих
ли сти ћа, а ори ги нал ни до ку мент их
има, али га ни су пот пи са ли сви чла -
но ви би рач ког од бо ра, што ука зу је на
то да су они уне ти на кнад но.

ГРАД



све убе дљи ви је сти за ли до пр ве ти -
ту ле у ко лев ци фуд ба ла (на кон сто
три де сет го ди на по сто ја ња). И то
по ред „Чел си ја”, „Ар се на ла”, „То -
тен хе ма” и, чак, два „опа ка” „Ман -
че сте ра”?! (чи ји је дан ре зер вни
што пер ко шта ви ше од це лог ти ма
по ме ну тих „ли си ца”).

Чу до рав но то ме као ка да би наш
„Ди на мо” пре ско чио не ко ли ко ран -
го ва и над ви сио не при ко сно ве не (у
сва ком сми слу) ве чи те ри ва ле.

На жа лост, та кве бај ке ов де се на -
про сто не до га ђа ју. И да се ко јим
фан та зма го рич ним слу ча јем наш
„бр зи воз” на шао на шам пи он ском
ко ло се ку, ве ро ват но би га ра зни „от -
прав ни ци” скре ну ли с по бед нич ког
пу та и оче ру па ли ком по зи ци ју, при -
сво ји ли ва го не, а ло ко мо ти ву оста -
ви ли без ма ши но во ђе и го ри ва.

С дру ге стра не, са свим је нор мал -
но то да се ре зул та ти из ја шња ва ња
гра ђа на че ка ју не де ља ма (иа ко су за
не ког то чу да не појм љи ва).

Још је нор мал ни је да, ре ци мо, оп -
штин ска ко ми си ја у Бе лој Па лан ци,
на при го вор „опо зи ци о них” пар ти ја,
по ни шти из бо ре на до слов це свим
би рач ким ме сти ма?! Ј. Ф.

До бо шар ска ти ши на
Док се на мо ни то ру сло ва пре тва ра ју у ове ре чи, тра је дру ги-тре ћи... из -
бор ни дан – 4. мај, на ста вак ср би јан ског цир ку са, са све ма ђи о ни ча ри ма,
клов но ви ма и гу та чи ма ва тре, ство ре ног око све те ин сти ту ци је де мо кра -
ти је: из бо ра. До ма ће жи во ти ње, по пут кра ва и ова ца, овог пу та су би ле
по ште ђе не; у цир ку су ни су уче ство ва ле, ни ко их ни је ма зио чак ни у
пред из бор ној кам па њи: по ли ти ча ри, са о се ћа мо с њи ма, па хва ла у њи хо -
во име! Сит на „ди вљач” се ту и та мо по ја вљи ва ла, али та ко је то ка да се
у по ли ти ку из рас по ја са ног кр да за лу та.

Пре сре де, 4. ма ја (еј, не по но вљи ви мар шал Ти то се упо ко јио на овај
дан пре 36 го ди на, сла ва му!), бе ше ти ши на, у скла ду са за ко ном. До ду -
ше, са сто ја ла се у то ме што са мо ни смо гле да ли пред из бор не спо то ве на
те ле ви зи ја ма с на ци о нал ном фре квен ци јом, све оста ло је би ло ве о ма
ви дљи во и на до хват слу шног апа ра та: по ви ше ни то но ви, гу жва, аро ган -
ци ја... Да не го во ри мо о дру штве ним мре жа ма, за ко је, очи то, пра ви ла
о ти ши ни не ва же; ло гич но, не мо гу ће је да бу де дру га чи је, јер ка да би
се и на „фејс”, „твит”, „ин ста грам”... од но си ли за ко ни што про пи су ју
пред из бор ну ћут њу, то би зна чи ло упро па шта ва ње есен ци је де мо кра ти -
је – пра ва да сва ко у сво јој ку ћи, за сво јим ком пју те ром, ми сли на свој
на чин, у скла ду са соп стве ним на че ли ма, убе ђе њи ма и ве ро ва њи ма, као
и пра ва да са зна све.

Пр ви из бор ни дан до го дио нам се 24. апри ла, а ти ши на пре ње га би ла
је још гла сни ја. Пред из бор на ћут ња сми шље на у вре ме те ле ви зи је, ра ди -
ја и но ви на, де фи ни тив но је пре ва зи ђе на у ери са вре ме них тех но ло ги ја.

Али то ни је про блем гра ђан ки и гра ђа на, по сто ји бар је дан ре ал но
мно го стру ко ве ћи: гра ђан ство ослу шку је ге не рал ну ти ши ну у ме ди ји ма
већ ја ко ду го. Овог пу та – у скла ду са окол но сти ма.

Док три ну „до бо шар ског” за ма ја ва ња на ро да и на род но сти, ста нов ни -
ка, до брих ко му ни ста, не гра ђа на ове зе мље, увео је бра вар Јо сип Броз
(или ње гов двој ник ру ски ви со ко о бра зо ва ни шпи јун?); као сво ју при хва -
тио ју је Сло ба Ми ло ше вић, с њом на ста вио Бо рис Та дић, а ло ги ку „где
ја ста дох, ти про ду жи” на сле дио је Алек сан дар Ву чић. И то ме, по сле ње -
го ве ере јед но га да на, си гур но не ће до ћи крај, јед но став но – при ми ло се.
На род, не гра ђан ство, во ли да има не при ко сно ве ног ли де ра, јед ног, оног
у ко га се ку не, пр ва ка... Та ко оста је отво рен пут дру го ви ма чла но ви ма
пар ти је и сва ком ма лом ло кал ном Ти ту да се, у прат њи до бо ша, ба шка -
ре и ба ха те, уз пу на уста од го вор но сти. То су те ста ре-но ве склад не окол -
но сти.

Отуд и до бо шар ска ти ши на: не мо гу ће је да не ко у глав ном гра ду об ја -
ви да „Бе о град на во ди” ли чи на вре ђа ње ин те ли ген ци је а да не по пи је
ра фал из ре жим ских та бло и да да је не при ја тељ зе мље; та ман по сла да
не ко у Пан че ву за бе ле жи да у по след ње две-три го ди не у гра ду ни је ре -
кон стру и са на ни јед на ули ца (пар дон, за вр ше но је пре не ки дан пе де сет
ме та ра Ули це Ни ко ле Ђур ко ви ћа) и да се о ње му гла сно не ћу ти.

Ко би се „ка чио” с вла шћу ка да је по сле из бо ра по ста ло ја сно да ће
ба рем још че ти ри го ди не др жа вом и гра дом вла да ти исти љу ди? Ко је
„луд”?

Јед но став ни су од го во ри: сви они што же ле да се сво јим по слом ба ве
про фе си о нал но, а „лу ди” би пре свих мо ра ли да бу ду но ви на ри. На овом
ме сту смо већ икс пу та кон ста то ва ли да је, ако из у зме мо бо лест, нај -
стра шни је од све га не ма ти се бе, би ти без ста ва, ду хов но убог, ни ка кав...
Та ко се гу би са мо по што ва ње, а у слу ча ју но ви на ра и кре ди би ли тет и мо -
гућ ност да се у свом по слу пре у зи ма од го вор ност: ко ће ти јед ног да на,
у не чи јој но вој ери, ве ро ва ти ијед ну реч? Пот пу но је не бит но да ли је
огра ни ча ва ју ћи но ви нар ски фак тор не ка ква цен зу ра или, још опа сни ја,
ау то цен зу ра.

Жи ви мо у вре ме гро мо гла сне ти ши не. Овај ок си мо рон је нео бич но ва -
жно на гла си ти у не де љи ка да се обе ле жа ва 3. мај, Свет ски дан сло бо де
ме ди ја. До бро до шли у ре ал ност; „Пан че вац” је пра ти, али и ства ра, од
1869.

Ето, ре ци мо, ових да на су не че му
та квом мо гли да при су ству ју љу би -
те љи фуд ба ла. Мно ги су то до че ка ли
с не из мер ним ус хи ће њем, пре све га
они ко ји ма се сму чи ло да гле да ју су -
пре ма ти ју јед них те истих пре моћ -
них клу бо ва, ко ји аб нор мал ним па -
ру шти на ма па за ре нај та лен то ва ни је
игра че (а по не кад и су ди је и дру ге
„пре га о це”) и са мим тим те шко да
им се мо же па ри ра ти

Али с вре ме на на вре ме по ја ви се
не ки Да вид, ко ји сво јом праћ ком на -
пра ви то чу ве но чу до.

Е, упра во то је пре не ки дан од са -
њао не ка кав „ма ле ни” „Ле стер”. Ма -
ле ни у ен гле ским раз ме ра ма, јер се
ра ди о еки пи скром них фи нан си ја
ко ја је го ди на ма та во ри ла у ни же ра -
зред ним ди ви зи ја ма и тек прет про -
шле го ди не је, на кон по ду жег по ста,
ти хо упло ви ла у Пре ми јер ли гу. У
ве ћи ни про те кле се зо не „Ле стер” је
био за ку цан за по след ње ме сто, а
он да као да су ти исти мом ци про гу -
та ли не ки ча роб ни гал ски на пи так
(из ру ке дру и да Ра ни је ри ја) и на -
пра ви ли на уч но фан та сти чан низ –
глат ко из бо ри ли оп ста нак, да би с
је се ни нај пре сти дљи во, а по том и

„Ле стер” је,
ипак, чак у 
Ен гле ској

Да се чу да до га ђа ју, то је оп ште по -
зна то, а да је то из у зет но рет ко –
још је ја сни је. У про тив ном, то не
ни би ла чу да, већ мо но то на сва ко -
дне ви ца.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Лије, прска, кваси, кишобране носи.

У уторак, по целом граду

Снимио Владимир Ђурђевић

• Мој деда се окреће у гробу. Није добио позив за гласање!

• Аутоцензура је први знак кад човек почне озбиљно да брине 
о себи.

• Политичари не само да су прокоцкали наше поверење 
већ и паре.

• Биће боље. Спортски је надати се.

• Има жену и љубавницу. Мало ли је на ову скупоћу?

• Разум би можда и победио, да ми у последњем тренутку 
нисмо дошли себи.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

РЕФОРМЕ У СРБИЈИ СУ СПОРЕ, ЈЕР СВЕ ШТО ЈЕ БРЗО ЈЕ И КУСО!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 6. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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СУ ДАР НА РАС КР СНИ ЦИ КОД „ГР ГЕ”

По вре ђе на два во за ча

ПО СЛЕ ДУ ЖЕГ ВРЕ МЕ НА

По но во ра де са то ви на Ус пен ској цр кви
На ши су гра ђа ни ко ји жи ве у
око ли ни Ус пен ског хра ма од -
не дав но по но во по сле ду жег
вре ме на мо гу да ужи ва ју у от -
ку ца ји ма цр кве них са то ва са
оба тор ња, ко ји се огла ша ва ју
на сва ких пет на ест ми ну та и
сат вре ме на.

Пре ма ре чи ма про то је ре ја
Ра до сла ва Ми ла но ви ћа, ста -
ре ши не Ус пен ског хра ма, са -
то ви су по пра вље ни да би се
том зна чај ном вер ском објек -
ту и кул тур но и сто риј ском
спо ме ни ку у на шем гра ду по -
но во вра ти ли ста ри из глед и
сјај.

– Са то ви су по ста вље ни још
да ле ке 1825. го ди не, а њи хо ви
по сто је ћи ме ха ни зми су не -
дав но по пра вље ни и мо дер ни -
зо ва ни. Ал пи ни сти ко је смо за
ту при ли ку ан га жо ва ли ски ну -
ли су свих осам број ча ни ка са
оба тор ња, по но во офар ба ли и
њих и ска заљ ке, и вра ти ли их
на ме сто. По ред то га, у оба
тор ња смо спро ве ли елек трич -
не ин ста ла ци је, до ве ли стру ју
и по ста ви ли ЛЕД ре флек то ре
да из по за ди не оба сја ва ју оба
са та. По себ но је за ни мљи во да

је фир ма „МЈ ин же ње ринг”,
ко ју смо ан га жо ва ли за по -
прав ку сат ног ме ха ни зма јер је
успе шно ра ди ла на 280 цр ка ва
ши ром Ср би је, ус пе ла да га
пре ко са те ли та по ве же с ну -
кле ар ним са том ко ји је по ста -
вљен у Франк фур ту, та ко да са -
то ви от ку ца ва ју нај тач ни је мо -
гу ће вре ме на све ту – из ја вио је
про то је реј Ми ла но вић.

Пред сед ник Цр кве не оп -
шти не Жељ ко Огри зо вић ре -
као је да се мо же оче ки ва ти да
ће цр кве ни са то ви на кон по -

прав ке ра ди ти без про бле ма
нај ма ње два де сет го ди на. Он
је на гла сио и да је Град ска
упра ва обе ћа ла да ће на кон
кон сти ту и са ња но ве ло кал не
вла сти на док на ди ти сав но вац
ко јим је пла ће на по прав ка са -
то ва, на исти на чин као што је
по мо гла ре кон струк ци ју са то -
ва на Ка то лич кој цр кви.

Огри зо вић је до дао да по -
прав ка са то ва ни је је ди но по -
зи тив но што је ура ђе но у
окви ру Цр кве не оп шти не од
кон сти ту и са ња но вог ру ко -

вод ства. Пре ма ње го вим ре -
чи ма, те мељ но су ре кон стру и -
са ни обје кат по ред Па ро хиј -
ског до ма, као и сам дом, и у
њи ма је ура ђе на хи дро и зо ла -
ци ја. Ре кон стру и са на је крип -
та, по ста вљен је нов пар кет у
Све то сав ском до му и те мељ но
је пре у ре ђен гор њи спрат
објек та у ко ме се на ла зи са мо -
по слу га „Мак си”.

На жа лост, Цр кве ној оп шти -
ни Пан че во још увек у про це -
су ре сти ту ци је ни су вра ће не
са ме про сто ри је тог про дај ног
објек та и 160 хек та ра зе мље.

– За до вољ ни смо што ра ди мо
до ма ћин ски и све што за ра ди мо
од за ку па не ких дру гих ло ка ла
ко ји су нам вра ће ни, ула же мо
у одр жа ва ње пре о ста лих не -
крет ни на у вла сни штву Цр -
кве не оп шти не. Не да мо да
про па да ју и на до гра ђу је мо их,
јер они не при па да ју са мо на -
ма, већ и свим ста нов ни ци ма
овог гра да. Објек ти Цр кве не
оп шти не су део ду го го ди шње
исто ри је овог гра да и мо ра ју
да бу ду одр жа ва ни – на гла сио
је Огри зо вић.

М. Г.
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НАСТАВЉА СЕ ДОБРА САРАДЊА „РУСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА” И СРБИЈЕ

СВЕ ОБАВЕЗЕ ИСПУЊАВАЈУ НА ВРЕМЕ

СЕ ЋА ЊЕ НА ДРА ГО СЛА ВА КА ЊЕВ ЦА

Кре а тор без о па сних изу ма
По во дом де сет го ди на от ка ко
пан че вач ки ка ри ка ту ри ста и
бо ем Дра го слав Ка ње вац ни је
ме ђу на ма, у Га ле ри ји са вре -
ме не умет но сти у сре ду, 4. ма ја,
отво ре на је из ло жба ње го вих
цр те жа, ка ри ка ту ра и па сте ла.
То је би ла од лич на при ли ка да
су гра ђа ни по гле да ју Ка њев че -
ве ду хо ви те ра до ве и да се ње -
го ве ко ле ге и при ја те љи под се -
те за ни мљи вих мо ме на та про -
ве де них с њим, ка ко у ко ло ни -
ја ма „Ду на вом до сли ке” и
„Де ли блат ски пе сак”, та ко и у
дру гим при ли ка ма.

„Био је не сре ћан чо век. Кад
год се де ли ла сре ћа, ње га ниг -
де ни је би ло. Био је сре ћан чо -
век. Кад год се де ли ла сре ћа,
ни је се гу рао у пр ве ре до ве, да
згра би нај ви ше, ни је га то за -
ни ма ло”, на пи сао је Ми лош
Ни ко лић о Ка њев цу.

Че до мир Ке сић се сла же с
Ни ко ли ће вом опа ском да је

Ка ње вац имао ту жно ли це иза
ко је га се крио бла ги осмех.

– Ка ње вац је био ве ли ки чо -
век, по ма ло не при ме тан, ту -
жног по гле да, а опет пун по зи -
тив не енер ги је ко ју је ши рио
око се бе. Он је, за пра во, ро ђен
у Сту пу код Сје ни це и ра но је

из гу био ро ди те ље. Де тињ ство
и мла дост је про вео у Мра -
мор ку, а ка сни је је жи вео у
Не мач кој, у Бе о гра ду и Пан -
че ву. Јед но вре ме је био са -
рад ник ху мо ри стич ког ча со -
пи са „Јеж” и све вре ме је жи -
вео ис кљу чи во од свог ра да.

Ба вио се ка ри ка ту ром, ра зно -
ра зним му дро ли ја ма, без о па -
сним из у ми ма, сли као је па -
сте ле... Све је то пред ста вље но
и на овој из ло жби – ре као је
Ке сић.

Ка ко је на пи сао Ми ро слав
Жу жић, сва ко ко се дру жио с
Ка њом, има не ку при чу или
анег до ту о то ме. Он се лич но с
њим су сре тао од 1967. го ди не,
ка да су за јед но уче ство ва ли на
про сла ви ро ђен да на дру га Ти -
та, и сре та ли су се и дру жи ли
све док је сли кар био жив.

С дру ге стра не, То ми слав
Су хец ки се Ка њев ца се ћа са
осе ћа јем не жно сти, али и кри -
ви це што, иа ко су му да ва ли,
мо жда му ни су да ва ли до вољ -
но. До бит ник је зна чај не на -
гра де за ка ри ка ту ру у Мон тре -
а лу. Ње го ве сли ке и цр те жи се
на ла зе у мно гим при ват ним
ко лек ци ја ма.

Д. М.

Дво је лак ше по вре ђе них је
би ланс са о бра ћај не не сре ће
ко ја се до го ди ла 4. ма ја у ју -
тар њим ча со ви ма на рас кр -
сни ци код „Гр ге”. У ис тра зи
ће би ти утвр ђе но ко је кри -
вац за тај удес, а за сад се зна
да су се су да ри ла два ау то -
мо би ла – јед ним од њих је
упра вљао му шка рац, а дру -
гим же на.

На кон до ла ска еки пе Хит не
по мо ћи на ме сто не сре ће они
су се жа ли ли на бо ло ве у гру -
ди ма. Му шка рац је об ја снио
да се та ко осе ћа за то што је
уда рио гла вом у во лан, а же на
је ре кла да јој се на кон су да ра

ак ти ви рао пред њи ва зду шни
ја стук. Ле кар ка из еки пе Хит -
не по мо ћи их је за сва ки слу -
чај упу ти ла на пре глед код
хи рур га у Оп штој бол ни ци.

Пре ма не зва нич ним ин -
фор ма ци ја ма, у тре нут ку не -
сре ће ни је ра дио се ма фор,
што се и ра ни је де ша ва ло.
„Пан че вац” ће по ку ша ти да
за на ред ни број ис тра жи због
че га се на рас кр сни ци код
„Гр ге” и на не ким дру гим ме -
сти ма че сто ква ре се ма фо ри
ка да се зна да је су бо тич кој
фир ми „Сел ма” пла ће но за
њи хо во одр жа ва ње.

М. Г.

Се ми нар под на зи вом „Ре ци
ми ко си” би ће одр жан иду -
ћег ви кен да на ста ди о ну у
на се љу Ста ри Та миш, у ор га -
ни за ци ји Дру штва при ја те ља
жи во ти ња „Љу бим ци”.

Дво днев но оку пља ње је
осми слио струч њак за по на -
ша ње и обу ку па са Да вид Мо -
ре ти ни из Ита ли је, ко ји ће, уз
по моћ са рад ни ка, све то и
спро ве сти у де ло у су бо ту, 7.
ма ја, 10–18 са ти, и у не де љу, 9.
ма ја, 10–18 са ти. За уче шће на
се ми на ру пла ћа се ко ти за ци ја.

Овом до га ђа ју прет хо ди ће
бес плат но пре да ва ње и кон -
фе рен ци ја о по на ша њу и
обу ци па са у пе так, 6. ма ја,
од 18.30, у Ита ли јан ском ин -
сти ту ту за кул ту ру (Ули ца
кне за Ми ло ша 56, Бе о град).

Сви они ко ји же ле да са
сво јим љу бим цем до ђу на се -
ми нар и обу ку, тре ба да по -
пу не фор му лар са основ ним
по да ци ма о псу, про бле ми -
ма с ко ји ма се су сре ћу у ње -
го вом по на ша њу и слич но.

Ј. Ф.

ИДУ ЋЕГ ВИ КЕН ДА НА СТА РОМ ТА МИ ШУ

Упо знај те сво је псе

Чла но ви Град ског од бо ра
Удру же ња бо ра ца На род но -
о сло бо ди лач ког ра та и дру -
гих ор га ни за ци ја ко је де лу ју
под ње го вим окри љем обе -
ле жи ће и ове го ди не 9. мај,
Дан по бе де над фа ши змом.

Они ће се тог да на оку пи -
ти нај пре у 10 са ти у про -
сто ри ја ма Удру же ња бо ра -
ца (Др Све ти сла ва Ка са пи -
но ви ћа 1), где ће се на ред -
них сат вре ме на дру жи ти и
ево ци ра ти успо ме не на по -
бе ду над на ци змом и крај

Дру гог свет ског ра та. Сат
ка сни је (у 11 ча со ва) усле -
ди ће ор га ни зо ва ни од ла зак
у  Град ски парк, а за 11.15
је пла ни ра но по ла га ње ве -
на ца на спо ме ни ке на род -
ним хе ро ји ма. Том при ли -
ком ће го во ри ти гра до на -
чел ник Са ша Па влов, пред -
сед ник Удру же ња бо ра ца
То дор То ша Сто ја но вић,
као и пред став ни ци Дру -
штва срп ско-ру ског при ја -
тељ ства „До си теј Об ра до -
вић” и дру ги. М. Г.

ИДУ ЋЕГ ПО НЕ ДЕЉ КА

Обе ле жа ва ње 9. ма ја

Позориштанце „Мали принц”
гостоваће у Долову у петак, 6.
маја, с представом „Вештице”,
коју ће одиграти у великој са-
ли Дома културе, од 18.30.

Након недавног успешног
извођења представе у сали
„Аполо” у Панчеву, у склопу
припрема за предстојеће го-
стовање у Македонији, јабучки
глумци ће се представити и
Доловцима. То ће бити друго
дружење двају места на даска-
ма које живот значе, јер је по-
зориштанце „Мали принц” пре

неколико месеци већ гостова-
ло у Долову са инклузивном
представом „Коктел-бајка”.

Тема комада „Вештице” је
вечита борба добра и зла, у
којој доминирају музика,
светлосни и димни ефекти,
уз интеракцију, попут прола-
ска глумаца на тротинетима
кроз публику.

Представа је за децу узра-
ста од првог до четвртог раз-
реда, али и они мало млађи
и мало старији су добродо-
шли. Н. Р.

ДЕЧЈА ПРЕДСТАВА У ДОЛОВУ

O борби добрa и зла

Возови који су 
испоручени нашој 
земљи имају 
„Мерцедесове” моторе

Када се заврше радови
на нашим пругама,
возови ће ићи 
брзином од 120 
километара на час

Компанија „Руске државне
железнице” („РЖД интерне-
шенел”) ових дана је објавила
да ће на време и у потпуности
испунити све одредбе споразу-
ма са Србијом о реализацији
кредита у износу од 800 мили-
она долара који смо добили од
Русије.

Како је наглашено, то значи
да ће, поред изградње нових и
реновирања постојећих пру-
жних праваца, до почетка иду-
ће године нашој земљи бити
испоручено 27 нових возова
на дизел-погон које је произ-
вела такође руска компанија
„Метровагонмаш”.

Њихова укупна вредност је
100 милиона долара, а десет
композиција је већ стигло у
нашу земљу и превози путни-
ке. Долазак тих возова је прво
освежавање возног парка наше

нер, због тога што Србији зајед-
но с новим возовима испоручу-
је и резервне делове, алате и
опрему за њихово одржавање.

Због свог одговорног при-
ступа послу компанија „РЖД
интернешенел” недавно је до-
била награду „Најбољи по-
словни партнер Србије”. Та
одлука је образложена њеним
хуманитарним акцијама у на-
шој земљи и огромним допри-
носом у модернизацији наше
железничке инфраструктуре.

М. Глигорић

железнице после тридесет го-
дина.

Недавно пуштање руских
возова у саобраћај на прузи Бе-
оград–Вршац било је пун пого-
дак с обзиром на то да је за
кратко време велики број пут-
ника почео да се вози њима.

То не чуди ако се узме у обзир
да су у ове возове уграђени
„Мерцедесови” мотори, као и
кочнице, мењачи и други дело-
ви које су направили бројни ре-
номирани светски произвођачи.

Композиција једног воза мо-
же да превезе више од 200 пут-

ника (120 места за седење и
126 за стајање), а у вагоне су
уграђени клима-уређаји, као и
специјални системи за дијагно-
стику, контролу и управљање.
Коришћење тоалета у вагони-
ма омогућено је и особама с
посебним потребама. 

Када се у потпуности завр-
ши изградња нових и ренови-
рање постојећих пруга у Срби-
ји, нови руски возови моћи ће
да развијају брзине до 120 ки-
лометара на сат.

„РЖД интернешенел” пока-
зао се као фер пословни парт-

Прва обнова возног парка наше железнице после тридесет година

У До му омла ди не Пан че во у
су бо ту, 7. ма ја, од 11.30 до
13 са ти, би ће одр жан „Ин -
фо-да н” за све оне ко ји же ле
да се оба ве сте о бес плат ним
про гра ми ма, ра ди о ни ца ма,
шко ла ма и кур се ви ма ко је
Дом омла ди не ор га ни зу је.

У про те клих не ко ли ко ме -
се ци Дом омла ди не је по -

кре нуо низ но вих про гра ма
на ме ње них еду ка ци ји мла -
дих, као што су: Фо то-клуб
До ма омла ди не за уче ни ке
основ них шко ла, ра ди о ни це
ка ри ка ту ре у на се ље ним ме -
сти ма и курс ка ли гра фи је, а
за лет њи пе ри од у пла ну су
хип-хоп ра ди о ни ца и драм -
ска сек ци ја. Д. М.

„ИН ФО-ДА Н” У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

Радионице и кур се ви



Де јан Јо ва но вић, ко ор ди на -
тор Град ског од бо ра По кре -
та „До ста је би ло”, из ја вио је
за наш лист да су ње го ви

чла но ви уло жи ли при го вор
Град ској из бор ној ко ми си ји,
ка ко би пре бро ја ли гла со ве

на јед ном би рач ком ме сту, с
об зи ром на то да су они има -
ли по дат ке ко ји се ни су у
пот пу но сти сла га ли с ре зул -
та ти ма ГИК-а.

– Пре ма зва нич ним по -
да ци ма ГИК-а, до би ли смо
4.177 гла со ва, што нам је
обез бе ди ло пет ман да та, а
по на шој до ку мен та ци ји
осво ји ли смо 4.185 гла со -
ва, што би зна чај но про ме -
ни ло си ту а ци ју, то јест
има ло би смо јед ног од бор -
ни ка ви ше – ре као је Јо ва -
но вић.

На кнад ним бро ја њем је
утвр ђе но да су ре зул та ти
ГИК-а би ли тач ни, па је са -
мим тим и под не ти при го -
вор био од би јен. На оста лим
би рач ким ме сти ма ре зул та -
ти По кре та и из бор не ко ми -
си је су се по ду да ра ли.

Срп ски по крет Две ри сма -
тра да је до био по ве ре ње на -
ро да и да због то га мо ра да
бу де у Скуп шти ни Ср би је.

Ми лу тин Илић, пред сед -
ник Град ског од бо ра тог по -
кре та, из ја вио је за „Пан че -
вац” у сре ду, 4. ма ја, да ће
гра ђа ни ко ји су за су ве ре ну
др жа ву и по ли ти ча ре ко ји
шти те њи хо ве ин те ре се ко -
нач но до би ти сво је пред -
став ни ке у Скуп шти ни.

– Срп ска на пред на стран -
ка је на овим из бо ри ма до -
би ла око 25 по сла ни ка ма ње
не го на прет ход ним, а пре -
ми јер Алек сан дар Ву чић то
по ку ша ва да са кри је од у зи -
ма њем ман да та на шој ко а -
ли ци ји са ДСС-ом, као и
дру гим стран ка ма ко је су
му смет ња у пар ла мен ту –
ре као је Илић.

Он је ис та као и да је чла -
но ви ма Две ри жао што
стран ка ко ја је до би ла нај -
ви ше гла со ва не ви ди свој
на род и уме сто да, ко ри сте -
ћи ка па ци те те ко је има,
сма њи тен зи ју, она до дат но
сво јим по ступ ци ма до но си
не си гур ност и не за до вољ -
ство.

Го во ре ћи о ре зул та ти ма
ло кал них из бо ра, он је ка зао
да су гра ђа ни да ли по ве ре -

ње пар ти ја ма ко је су већ по -
ка за ле да ни су до бри до ма -
ћи ни и ко је су тро ши ле но -
вац не зна ју ћи да од ре де
при о ри те те. Ре као је и да је
без об зи ра на струч ност
над ле жних, а због њи хо ве
не спо соб но сти, би ло не пра -
вил но сти и при го во ра на из -
бо ри ма.

– Пан че ву и Пан чев ци ма
же ли мо да у вре ме ну ко је
до ла зи нај бе збол ни је пре -
бро де слу ча је ве као што су
Апо те ка и при ва ти за ци ја Те -
ле ви зи је Пан че во – ре као је
Илић.

Овом при ли ком он је за -
хва лио не дељ ни ку „Пан че -
вац” на про фе си о нал ном од -
но су и на гла сио да га та кав
рад свр ста ва у ред нај бо љих
ме ди ја у Ср би ји.

ПОЛИТИКА
Петак, 6. мај 2016.
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Страну

припремила

Сузана
Првуљ

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

До би ли смо 
по ве ре ње гра ђа на

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср -
би је ис та кла је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре одр жа ној у
сре ду, 4. ма ја, да је то ком
из бор ног про це са до шло до
гре шке Град ске из бор не ко -
ми си је, ко ја је ту стран ку на
јед ном би рач ком ме сту ко -
шта ла 39 гла со ва гра ђа на.

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

– На шој пар ти ји до го ди ла
се јед на „ано ма ли ја”, јер смо
на би рач ком ме сту број 53 у
Ме сној за јед ни ци Мла дост

утвр ди ли да нам је за ве ден
ма њи број гла со ва не го што
нам је наш са рад ник ја вио.
Иа ко је на кнад ним бро ја -
њем по твр ђе но да смо би ли
у пра ву, Град ска из бор на ко -
ми си ја од би ла нам је при го -
вор уз обра зло же ње да га је
под не ло нео вла шће но ли це.

Он је об ја снио да је под -
но си лац тог при го во ра би ла
Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср -
би је и на гла сио да по за ко ну
сва ки би рач, кан ди дат за од -
бор ни ка и пред ла гач кан ди -
да та има пра во на за шти ту
из бор ног пра ва по по ступ ку
утвр ђе ном овим за ко ном.

– То зна чи да сва ки пу но -
лет ни гра ђа нин ко ји има
пра во гла са, мо же да ука же
на про пуст и да тра жи пре -
бро ја ва ње би рач ког ме ста –
ка зао је Дан гу бић.

Он је овом при ли ком че -
сти тао Срп ској на пред ној
стран ци на по бе ди, као и
свим би ра чи ма ко ји су, ка ко
је на вео, у ат мос фе ри стра ха
сво је гла со ве да ли упра во
СПС-у.

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

Од би јен при го вор

Гла са ло се у се дам
град ских ме сних 
за јед ни ца

Из бо ри за чла но ве скуп шти на
ме сних за јед ни ца одр жа ни су у
не де љу, 24. апри ла, упо ре до с
пар ла мен тар ним, по кра јин ским
и ло кал ним из бо ри ма. У Пан че -
ву по сто ји осам ме сних за јед ни -
ца: Гор њи град, Цен тар, Те сла,
Стре ли ште, Мла дост, Ста ри Та -
миш, Вој ло ви ца и Ко теж.

Срп ска на пред на стран ка
оства ри ла је убе дљи ву по бе ду и
на овим из бо ри ма, за њом сле ди
Де мо крат ска стран ка, а оста ле
пар ти је или гру пе гра ђа на има -
ће тек по не ког чла на у скуп шти -
на ма ме сних за јед ни ца.

Цен тар
У Ме сној за јед ни ци Цен тар
пра во на гла са ње има ло је
укуп но 17.219 гра ђа на, и то на
12 би рач ких ме ста. На њих је
иза шао 8.731 гра ђа нин, а њих
осам де сет дво је гла са ло је ван
би рач ког ме ста. Из ре до ва
Срп ске на пред не стран ке у
Скуп шти ну ове ме сне за јед ни -
це ући ће је да на е сто ро чла но -
ва: Ра де Ви да ко вић, Дра ган
Осто јин, Стје пан Сте ва Бла жо -
тић, Мир ја на Сав ков, Љи ља на
Лу кић, До бри во је Лу кић, Бла -
го је Иг ња то вић, Жар ко Пан -
тић, Ја дран ка Па вло вић, Ми -
љан Пе ро вић и Љи ља на Ма -
рин ко вић. Де мо кра те су осво -
је ним гла со ви ма обез бе ди ле
ме ста за че ти ри сво ја чла на:
Ни ко лу Ћур чи на, Не ма њу
Поп шо го ро ви ћа, Бо ја на Фи ја -
то ва и Ви о ле ту Пе тров. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИЗ БО РА ЗА ЧЛА НО ВЕ СКУП ШТИ НА МЕ СНИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА

УБЕ ДЉИ ВА ПО БЕ ДА СНС-а

ДС-а ме сто је обез бе ди ла Ан -
ђе ла Ба ра лић, а из вла да ју ће
стран ке, на осно ву до би је них
гла со ва, чла но ви су по ста ли:
Сло бо дан Ми ло ва но вић, Сне -
жа на Ло ва ди нов, Бо жи дар На -
стић, Бо жи дар Ни ко лић, Рад -
ми ла Де чер мић, Да не Кре не -
ски, Ми о драг Пе рић, Ви до са -
ва Бог да нов, Ми лој ко Цви јо -
вић, Об рад Лу кић, Сне жа на
Ђор ђе вић, Дра га на Бун чић,
Да ни је ла Бе лић и Бра ни слав
Шу шњар. На шест би рач ких
ме ста уку пан број по тен ци јал -
них би ра ча био је 10.889, а
пра во гла са ња је ис ко ри сти ло

Гор њи град
У Гор њем гра ду се гла са ло на
шест би рач ких ме ста, а то пра -
во мо гло је да ис ко ри сти 6.812
Пан че ва ца. На осно ву бро ја
до би је них гла со ва, у Скуп шти -
ну ће ући Јо ван ка Ба ка ло вић,
ко ју је пред ло жи ла гру па гра -
ђа на, де мо кра те ће има ти два
пред став ни ка – Дра га на Ива -
но ви ћа и Љи ља ну Ива но вић
Јо си мов, док су на пред ња ци и
у овој ме сној за јед ни ци обез бе -
ди ли нај ви ше скуп штин ских
сто ли ца, то јест 12, а на тим
ме сти ма ће се на ћи: Та ња Јо -
ви чин, Бра ни слав Гли го рић,
Са ша Штр бац, Ми лан Ћор ко -
вић, Па ја Ср да нов, Не ма ња
Бог да нов, Го ран Мар ја нов, Бо -
јан Па у нов, Јо ва на Је врић, Да -
ли бор ка Ми лев ски, Сла ви ша
Ма рић и Ми ле Ђор ђе вић. На
би рач ким ме сти ма гла са ло је
3.739 жи те ља, а ван њих 26.

Мла дост
У Скуп шти ни Ме сне за јед ни -
це Мла дост СНС је за у зео 14
од укуп но 15 ме ста. Из ре до ва

5.890 гра ђа на, као и њих 18
ван би рач ких ме ста.

Ста ри Та миш
На би рач ком ме сту Ста ри Та -
миш пра во гла са мо гао је да
ис ко ри сти 641 ста нов ник, а
то је ура ди ло њих 400. Бран ко
Пе тро вић, Ми лош Ба бић, Ја -
дран ка Жур жи нов, Вељ ко Ћу -

Де ја ну Пан ду ро ву, ко јег је
пред ло жи ла Де мо крат ска
стран ка, док ће пре о ста лих 14
ме ста за у зе ти на пред ња ци:
Мир ја на Ан дре је вић, Сла ви ша
По по вић, Пре драг Ан то ни је -
вић, Би ља на Мр ка ја, Зо ран
Ог ња но вић, Слав ко Ми тро -
вић, Јо ва на Ми ло ва но вић, Ра -

до слав Ман дић, Ива на Си на -
ди но вић, Хе ле на Стој но вић,
Иван Ко за ков, Дра ган Ер де -
љан, Мир ко Сти ја ко вић и Си -
ни ша Ђор ђић. При ли ку да
оба ве сво ју гра ђан ску ду жност
има ла су 10.732 ме шта ни на, а
то пра во ис ко ри сти ло је укуп -
но њих 5.614, и то на се дам
би рач ких ме ста, док је ван
њих гла са ло 38 ста нов ни ка.

Те сла
На Те сли су гла са ла укуп но
4.446 Пан чев ца. У Скуп шти ни
ове ме сне за јед ни це ДС ће
има ти три чла на: Стан ка Пу -
жи ћа, Иго ра Сто ја ди но ви ћа и
Ђор ђа Бе ли ћа, док СНС бро ји
12 чла но ва: Ти гра на Ки ша,
Бог да на Са ви ћа, Не ма њу Ро -
та ра, Ма ју Ја нош, Алек сан дру
Гру јић, Зо ра на Гр бу, Го ра на
Бил би ју, Ми ро сла ва Ма ти ћа,
Ду ша на Пре ди ћа, Ми ла на Фи -
ли по ви ћа, Кон стан ти на Чо ба -
но ви ћа и Пре дра га Жив ко ви -
ћа. На пет би рач ких ме ста
8.020 гра ђа на има ло је при ли -
ку да се из ја сни.

Вој ло ви ца
Укуп но 4.706 Вој лов ча на има -
ло је пра во да иза ђе на гла са -
ње, а то су ура ди ла 2.233 жи -
те ља. У овом на се љу би ла су
три би рач ка ме ста. Нај ви ше
гла со ва до би ли су чла но ви
вла да ју ће пар ти је: Нан дор Ба -
лог, На да Ма ли но вић, Ја ро -
слав Ма рек, Са ва Дрн дар ски,
Све тла на Хор ват и Ми ли ца
Ба бин. У Скуп шти ни ове ме -
сне за јед ни це по ред на пред -
ња ка на ћи ће се и два чла на из
ре до ва Ли ге со ци јал де мо кра та
Вој во ди не: Ја нош Ле чеи и Ма -
ри ја Че ке.

Из бо ри за чла но ве Скуп -
шти не Ме сне за јед ни це Ко теж
ни су одр жа ни, с об зи ром на то
да се ван ред но гла са ло 2013.
го ди не.

пић и Ти ја на Сто јиљ ко вић су
кан ди да ти ко ји су осво ји ли
нај ви ше гла со ва на пред лог
Срп ске на пред не стран ке, а
чла но ви ко ји ће с њи ма ући у
Скуп шти ну су Бра ни слав Ми -
кић из Срп ске ра ди кал не
стран ке, као и Дра ги ша Ко со -
вац и Та ња Но ва ков из ре до ва
гру пе гра ђа на.

Стре ли ште
На Стре ли шту су до би је ни ре -
зул та ти го то во иден тич ни
они ма у МЗ Мла дост – са мо
јед но ме сто у Скуп шти ни ове
ме сне за јед ни це при па ло је

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Про ве рено јед но 
би рач ко ме сто



Пше ни ца се у овом пе ри о ду, за -
ви сно од ро ко ва се тве, на ла зи у
фе но фа зи од по чет ка кла са ња
до по чет ка цве та ња, што зна чи
да се при бли жа ва вре ме ка да је
нео п ход но оба ви ти дру гу фун -
ги цид ну за шти ту ове жи та ри це
од фу за ри о зе кла са.

То је гљи вич но обо ље ње пше -
ни це ко је мо же знат но ума њи ти
при нос и ути ца ти на ква ли тет зр -
на. Фу за ри о за се у на шим про из -
вод ним усло ви ма ја вља го то во
сва ке го ди не с раз ли чи тим ин -
тен зи те том, а у осе тљи вим сор та -
ма мо же сма њи ти при нос и до 50
од сто. При тре нут ним усло ви ма,
ко ји под ра зу ме ва ју ова кве па да -
ви не то ком цве та ња и фор ми ра -
ња зр на, оства ру ју се усло ви за
ин фек ци ју овом гљи вом. Фу за -
ри о за про у зро ку је шту рост кла -
са, од но сно зр на су не на ли ве на и
има ју ма њу хек то ли тар ску ма су.
Осим то га, гљи ва син те ти ше од -
ре ђе не ми ко ток си не ко ји су ве о -
ма штет ни за љу де и жи во ти ње.

Пр ви симп то ми за ра зе су уоч -
љи ви од мах на кон цве та ња, јер
за ра же ни кла со ви по чи њу да гу -
бе зе ле ну бо ју, по том по ста ју
све тли, а у вла жним усло ви ма се
на њи ма ја вља ру жи ча ста пре -
вла ка.

Да би се спре чи ла за ра за пше ни -
це, хе миј ску за шти ту усе ва тре ба
спро ве сти на са мом по чет ку цве та -
ња, од но сно ка да се у по љу ре ги стру -

је да је пет од сто кла со ва из ба ци ло
пра шни ке. Пре по ру чу је се упо тре ба
фун ги ци да на ба зи ак тив них ма те -
ри ја про ти о ко на зол и те бу ко на зол,
мет ко на зол и те бу ко на зол и ти о фа -
нат ме тил.
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Пре ма од лу ци Ге не рал не скуп шти не
Ује ди ње них на ци ја, сва ке го ди не 3.
ма ја ши ром све та обе ле жа ва се Свет -
ски дан сло бо де ме ди ја. Циљ је по ди -
ћи свест о тој те ми и под се ти ти све
вла де ка ко је њи хо ва ду жност да по -
шту ју пра во на сло бо ду из ра жа ва ња.

Тим по во дом смо ове не де ље Пан -
чев це пи та ли ка кво ми шље ње има ју
о ме ди ји ма у Ср би ји, а пре све га о
оним ло кал ним.

МА РИ ЈА МА РИН КО ВИЋ, 
ко мер ци ја ли ста:

– Сма трам да има цен зу ре у свим
ме ди ји ма, не бит но је да ли се ра ди о
др жав ним, при ват ним, штам па ним
или елек трон ским. Што се ти че ло -
ка ла, за и ста не мо гу ни шта по себ но
да ка жем, јер не пра тим рад те ле ви -
зи је, но ви на, а ни пор та ла. Ми слим
да су сви па ли под ути цај по ли ти ке у
овој др жа ви. Лич но, ја сам не за до -
вољ на.

ДА НИ ЛО ТО ШЕК, елек тро тех ни чар:
– Ми слим да је при сут на цен зу ра у

го то во свим ме ди ји ма, а баш из тог
раз ло га их и не пра тим не што по себ -
но. Што се ти че ло ка ла, не дељ ник
„Пан че вац” чи там, јер сма трам да со -
лид но и објек тив но из ве шта ва, па
имам ле по ми шље ње о тим но ви на ма.

ОЛИ ВЕ РА МАР ЂА, ма шин ски тех ни чар:
– Сма трам да у но ви је вре ме ни је

то ли ко за сту пље на цен зу ра у ме ди ји -
ма и да је си ту а ци ја у том по гле ду за -
и ста у ре ду, то јест да ис пу ња ва
од ре ђе не стан дар де. Иа ко сва ка те ле -
ви зи ја и сва ке но ви не во де сво је про -
гра ме, ка да се ра ди о ло кал ним
ме ди ји ма, за и ста мо гу да ис так нем да
сам пре за до вољ на.

ОСТО ЈА ДР ВЕ НИ ЦА, пен зи о нер:
– Ми слим да је у ме ди ји ма све „за -

тег ну то”, а сма трам да то ни је до бро.
Те ле ви зи је с на ци о нал ном фре квен -

ци јом еми ту ју и до бре и ло ше ства ри.
На ша ло кал на те ле ви зи ја је до не кле
про ме ни ла про грам у од но су на ра ни -
је, а не дељ ник „Пан че вац” го то во исто
из ве шта ва, то јест са свим со лид но.

ДРА ГАН ХР ЊЕЗ, за по слен:
– Искре но, пра тим и гле дам са мо

са те лит ске про гра ме, јер ми за и ста
ни су ин те ре сант ни до ма ћи ка на ли.
Што се ти че при сут но сти цен зу ре у
ме ди ји ма, ту не мам ни ка кво ми шље -
ње, а не дељ ник „Пан че вац” не чи там
већ не ко вре ме.

ДУ ШАН КА ПА ВИ ЋЕ ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ми слим да цен зу ра у ме ди ји ма

ни је при сут на већ од ре ђе но вре ме.
Лич но, чи там „По ли ти ку” и не ке дру -
ге ча со пи се и за до вољ на сам њи хо вим
са др жа јем. О ло кал ним ме ди ји ма не
мо гу ни шта кон крет но да ка жем, јер
их искре но и не пра тим мно го.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

О. ДРВЕНИЦАО. МАРЂА Д. ХРЊЕЗ Д. ПАВИЋЕВИЋ

НАША АНКЕТА

ИМА ЛИ ЦЕН ЗУ РЕ У МЕ ДИ ЈИ МА?

Ми шље ња по де ље на

Д. ТОШЕКМ. МАРИНКОВИЋ

Ко бра ни јав ну реч у Ср би ји?

Још је дан про ђе Дан сло бо де ме ди ја у
пре по зна тљи вој су мор ној ат мос фе ри
пре пу ној ове шта лих фра за о то ме да
је сло бод на јав на реч у чи та вом све ту
угро же на ви ше не го ика да и да је она
те мељ де мо кра ти је, људ ских пра ва
и... бла, бла бла. Не ма ко ни је сма трао
нео п ход ним да на ове те ме „упо зо ри”,
„опо ме не”, „по др жи”, од Бан Ки му на,
ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них на -
ци ја, до на ших УНС-а, НУНС-а и
НДНВ-а.

НУНС је упо зо рио ка ко свр ха но -
ви нар ства не сме би ти „ис пу ња ва ње
же ља по ли тич ких и еко ном ских
моћ ни ка”, те да за по сле ни у ме ди ји -
ма има ју „по ни жа ва ју ће ни ске за ра -
де”. Што би ре као Ра до ван Тре ћи:
„Ај де!” Ни су, ме ђу тим, Ву ка шин Об -
ра до вић и ње го ви пу ле ни ре кли ка ко
но ви на ри да се за шти те од моћ ни ка
и од оних ко ји им да ју ма ле над ни -
це. То не чу ди, јер НУНС одав но не
де лу је као ор га ни за ци ја чи ји је за да -
так да шти ти пра ва и ин те ре се но ви -
на ра и но ви нар ства, већ не ких
да ле ких цен та ра и фи нан си је ра.

Ло гич но, јер кад не жи виш од чла -
на ри не, већ од до на ци ја, не ћеш за сту -
па ти члан ство, већ до на то ре. Ка да се
има у ви ду да се НУНС гор љи во за ла -
гао за са да шње ме диј ске за ко не ко ји
су ку мо ва ли ак ту ел ном ста њу, ја сно је

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Радмила Хераковић, дипломирани ин же њер за шти те би ља

Фу за ри о за у жи ту

ПРИ ГОД НО О СЛО БО ДИ МЕ ДИ ЈА

СВА СТИ КИН БУТ
Свирке, игре, едукације и
спорт у Народној башти

Грађанска акција Панчево најавила је
да ће у понедељак, 9. маја, седми пут
организовати прославу Дана Европе
и Дана победе над фашизмом. Про-
грам прославе одвијаће се од 14 до 20
сати у околини музичког павиљона у
Народној башти, а обухвата акусти-
чарске наступе панчевачких музича-
ра, дечје игре, прављење играчака,
доделу повеље „Про футуро”, инфор-
мисање грађана о рециклажи кому-
налног отпада, афирмисање спорта и
друго.

ГАП је позвао Панчевце да дођу са
својим укућанима, пријатељима и
кућним љубимцима, понесу реквизи-
те за забаву у природи и активно уче-
ствују у догађају који промовише
суштинске вредности савремене
Европе – антифашизам, узајамност и
солидарност, толеранцију, инклузију,
регионализам и друге вредности гра-
ђанског друштва.

Овај догађај Грађанска акција ор-
ганизује, као и досад, у сарадњи с
Домом омладине Панчево и уз по-
моћ „Зеленила ” и „Хигијене”. Ове
године прослави су се као партнери
придружиле још неке невладине ор-
ганизације из Панчева. Д. В.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЕВРОПЕ

Позив на узајамност

» Наставак са стране 1

Ис ку сни уче сни ци по ли тич ког жи во -
та у Пан че ву оце ни ли су да је увек
би ло про бле ма с ра дом би рач ких од -
бо ра, али ни кад ова квих и у ово ли -
ком бро ју. Ако је то тач но и уко ли ко
се та кав тренд на ста ви, сва ки сле де -
ћи из ла зак на би ра ли шта би ће све
бе сми сле ни ји.

Но вра ти мо се, упр кос све му, про -
гла ше ним ре зул та ти ма, ко ји го во ре о
то ме да ће ме ђу 70 од бор ни ка но вог
са зи ва ло кал не скуп шти не ли ста
Срп ске на пред не стран ке има ти 39
пред став ни ка, а Де мо крат ска стран -
ка као дру го пла си ра на тек се дам. По
шест ме ста су осво ји ле Ли га со ци јал -
де мо кра та Вој во ди не, Срп ска ра ди -
кал на стран ка и ко а ли ци ја Со ци ја ли -
стич ке пар ти је Ср би је, Је дин стве не
Ср би је и Де мо крат ске пар ти је Ма ке -
до на ца. Пет од бор ни ка има ће по ли -
тич ка ор га ни за ци ја „До ста је би ло”
Са ше Ра ду ло ви ћа, а јед ног од бор ни -
ка Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра.

Из ових по да та ка је ја сно да су у
од но су на прет ход не ло кал не из бо ре,
2012. го ди не, нај ве ћи успех оства ри -
ли на пред ња ци, ко ји су ви ше не го ду -
пли ра ли број од бор ни ка, као и по -
крет „До ста је би ло”. Мо гло би се ре ћи
да је успех Ра ду ло ви ће ве ли сте ве ћи,
јер је сво јих пет од бор ни ка „за ра ди ла”
без ску пе кам па ње и уз по ло ви чан
при ступ ме ди ји ма, док су на пред ња -
ци про те кле че ти ри го ди не има ли на
рас по ла га њу све ре сур се ко је им
омо гу ћа ва по зи ци ја у вла сти.

ДС је пао знат но ис под прет ход ног
ре зул та та, али су не ки у тој стран ци
за до вољ ни што су по ред све га што
им се де ша ва ло „одр жа ли гла ву из -
над во де”. Со ци ја ли сти има ју дво -
стру ко ма ње ман да та не го про шли
пут, а ли га ши су број ни ји за јед ног
од бор ни ка. Пр ви пут на кон ви ше го -
ди на у Скуп шти ни Пан че ва би ће за -
сту пље на и јед на ма ђар ска стран ка.
СВМ ће за хва љу ју ћи до го во ру Алек -
сан дра Ву чи ћа и Иштва на Па сто ра о
пре у зи ма њу по кра јин ске вла сти по -
ста ти део бу ду ће пан че вач ке ве ћи не.

Од по зна ти јих лич но сти на пред ња -
ке ће у ло кал ном пар ла мен ту, из ме ђу
оста лих, пред ста вља ти: Са ша Па влов,
Сло бо дан Ову ка, Жељ ко Су шец, Ти -
гран Киш, Дра ган Ка ту ца, Ма ја Вит -
ман, Са ша Лев на јић, Де јан Си ме у но -
вић, а уз њих су још Рај ко Ми јо вић и
Об рад Ши ја ко вић из СДПС-а, те Ђор -
ђе Лу кач из По кре та со ци ја ли ста. Но -
ви од бор ни ци из ре до ва де мо кра та су
Ду шан Сто јић, Пре драг Бо га тин че -
вић, На ђа Хигл Бо ха ре вић, Зо ран Јо -

ва но вић, Ни ко ла Ћур чин, Ду брав ка
Те рек и Иви ца Јов чић.

ЛСВ ће за сту па ти Ма ри ни ка Те пић,
Ми лош Ве се ли нов, Вла дан Ке ље вић,
Со ња Ра ди во јев, Оли вер Пет ко вић и
Па вле Ђу кић. Пред став ни ци ра ди ка -
ла би ће Ср ђан Гла мо ча нин, Стан ко
Бо го са вљев, Је ли ца Пет ко вић, Игор
Ста врев ски, Сло бо дан Мр ђен и Го ран
Пе тро вић. Ли сту оку пље ну око СПС-а
пред ста вља ће со ци ја ли сти Ни ко ла
Дан гу бић, Љу бо мир Ста ни шић, Зо ран
Аша нин и На да Кир бус, те Ви да на Ду -
ми тру из Је дин стве не Ср би је и Сто јан
Ви де ски, члан ДПМ-а.

По ли ти ку по кре та „До ста је би ло” у
на ред ном пе ри о ду за сту па ће Ни ко ла
Ће бић, Жар ко Је ли сав чић, Ду ши ца
Јо ва но вић, Де јан Јо ва но вић и Шан -
дор Ђер фи. Је ди ни пред став ник
СВМ-а у од бор нич ким клу па ма би ће
Ка рољ Ранц.

Тре ба на по ме ну ти да ће сва ка ко
до ћи до про ме на у овим спи ско ви ма,
јер ће на кон фор ми ра ња вла сти не ки
од по ме ну тих од бор ни ка пре ћи на
раз ли чи те функ ци је у ло кал ној, а мо -
жда и по кра јин ској вла сти и јав ним
пред у зе ћи ма и уста но ва ма, па ће њи -
хо ва ме ста по пу ни ти дру ги од бор -
нич ки кан ди да ти.

За кон про пи су је да пред сед ник
скуп шти не нај ка сни је 15 да на на кон
по твр ђи ва ња из бор них ре зул та та, а
то зна чи до 10. ма ја, тре ба да за ка же
кон сти ту тив ну сед ни цу но вог са зи ва
пар ла мен та, ко ја мо ра би ти одр жа на
нај ка сни је до 25. ју на. Ме ђу тим, не -
ће би ти по што ва ни крај њи за кон ски
ро ко ви, јер је Ти гран Киш, пред сед -
ник ло кал ног пар ла мен та, из ја вио да
ће у пе так, 6. ма ја, упу ти ти по зив бу -
ду ћим од бор ни ци ма за сед ни цу ко ја
ће би ти одр жа на 17. ју на. Та да ће би -
ти иза бра но при вре ме но пред сед ни -
штво Скуп шти не и ве ри фи ко ва ни
ман да ти.

Уко ли ко не бу де по стиг нут по ли -
тич ки до го вор о са ста ву бу ду ће пан -
че вач ке вла сти, мо гу ће је да ће сед -
ни ца би ти пре ки ну та и на ста вље на
из бо ром пред сед ни ка ло кал ног пар -
ла мен та и гра до на чел ни ка ка да све
бу де ута на че но. По след њи рок за
фор ми ра ње вла сти је 90 да на од про -
гла ше ња из бор них ре зул та та, а то
зна чи по чет ком ав гу ста. Ло кал ће и
овог пу та би ти део укуп ног до го во ра
о по де ли по ли тич ке и при па да ју ће
еко ном ске мо ћи бу ду ћих парт не ра у
ре пу блич кој и по кра јин ској вла сти,
па ће тек на кон тог ди ла по ста ти ја -
сно ко ће вла да ти Пан че вом у на ред -
ном пе ри о ду.

Д. В.

да при год на кук ња ва овог 3. ма ја оди -
ше ви шком ци ни зма и без о бра злу ка.

УНС је та ко ђе оце нио да је сло бо да
ме ди ја у Ср би ји озбиљ но угро же на и
за ва пио над тим што је „због при ва -
ти за ци је око 1.000 но ви на ра и ме диј -
ских рад ни ка оста ло без по сла, а не ки
од њих и без за кон ског пра ва на со ци -
јал ни про грам”. Ко ли ко оно мад је на -
ре че ни УНС за јед но с НУНС-ом и

њи хо вим брат ским удру же њем из
Вој во ди не гр мео да је при ва ти за ци ја
на су шна по тре ба, те да на њој по чи ва
сло бо да ме ди ја у од но су на власт на
свим ни во и ма. Ваљ да су та да би ли на -
ив ни и ни су зна ли ка кве ће би ти по -
сле ди це, па се за то са да не из ви ња ва ју
што су до при не ли по сле ди ца ма о ко -
ји ма из да ју са оп ште ње.

Уо ста лом, ваљ да о искре ној бри зи
Удру же ња но ви на ра Ср би је за про фе -
си ју ре чи то го во ри чи ње ни ца да је у
„По ли ти ци” ко ју уре ђу је Љи ља на
Смај ло вић, пред сед ни ца УНС-а, 3.
ма ја на ме ђу на род ни Дан сло бо де ме -
ди ја об ја вљен је дан је ди ни текст на
осмој стра ни у ко ме се о овој те ми пи -
ше на по сре дан на чин.

Та ко зва них пет ми ну та гро мо гла сне
ти ши не да и не по ми ње мо. Не ке те ле -
ви зиј ске и ра диј ске ста ни це су тог да -
на у пет ми ну та до под не уга си ле сво је
про гра ме да би упо зо ри ле на гу ше ње
ме диј ских сло бо да, мно ге ни су, а да је
сре ће, не би их ни по кре та ле.

Све у све му, ни шта но во, осим што
је го ре не го ика да ра ни је. А ни то ни је
но во, јер се та ква кон ста та ци ја по на -
вља из го ди не у го ди ну. Ин фор ми са ње
про па да као део свет ског трен да или
про јек та, а у ве зи с тим се из да ју са оп -
ште ња у сти лу „пла ва пти ца, кљу ка на
ди на сти ја, сва сти кин бут, трт, трт, трт”
или, са же ти је ре че но, са мо оштро и
без ве зе.

Д. Вукашиновић

ПРО ГЛА ШЕ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ЛО КАЛ НИХ ИЗ БО РА

Победници познати, чека
се састав власти



У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас шта вас
нај ви ше осло ба ђа. „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
„Рем бран то во огле да ло” Ким
Две ро 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:

„Нај ви ше ме осло ба ђа и
опу шта кад де те уве че за спи,
муж оде у кла ди о ни цу, а ја
на ми ру и са ужи ва њем чи -
там ’Пан че вац’ и гле дам ’Су -
леј ма на’ на ТВ Пан че ву.”
063/1663...

„Искре на, не жна и то пла
љу бав.” 060/5196...

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 ко су нај го ри во за чи. Они
ће осво ји ти по је дан при ме -
рак књи ге „За што бог не ма
ау то” Ва ње Бу ли 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:

„Нај го ри во за чи су они на
по чет ку ко ло не.” 064/2824...

„Они ко ји су до бри у во -
жњи, али ни ка ко да се до ка -
жу – фа ли им ре зул тат из те -
о риј ског де ла.” 063/7417...

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, 6. мај 2016.
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на сле де ћу фа зу, ко ја је  мно го
опа сни ја. Та да, да би по ка за ли
да су озбиљ ни и да се не ша ле,
не пре за ју ни од по вре ђи ва ња
ли ца ко ме пре те или га уце њу -
ју и уни шта ва ња ње го ве лич не
имо ви не (нај че шће па ле ау то -
мо би ле).

Да би код оште ће них до дат -
но по ве ћа ли осе ћај стра ха и
бес по моћ но сти, из ну ђи ва чи и
зе ле на ши че сто при бе га ва ју
от ми ца ма сво јих жр та ва и
чла но ва њи хо вих по ро ди ца.

У до ку мен ту „Про це на
прет њи од те шког и ор га ни зо -
ва ног кри ми на ла” на гла ше но
је да је нај ве ћи про блем у
бор би по ли ци је про тив из ну -
ђи ва ча и зе ле на ша то што жр -
тве тих об ли ка кри ми на ла,

због стра ха, или уоп ште не
при ја вљу ју по ли ци ји шта им
се де ша ва, или то ра де ису ви -
ше ка сно. 

Сто га се про це њу је да је тзв.
там на број ка из ко је се мо же
из ве сти ствар на про це на о
рас про стра ње но сти тих вр ста
кри ми на ла мно го ве ћа од оне
што се на во ди у зва нич ним
ста ти сти ка ма.

У „Про це ни прет њи од те -
шког и ор га ни зо ва ног кри ми -
на ла” пи ше да би ра ди успе -
шни је бор бе про тив из ну да и
зе ле на штва на пр вом ме сту
тре ба ло по о штри ти ка зне за
та кве об ли ке кри ми на ла.

Пре по ру чу је се и да се убр -
за ју пар нич ни по ступ ци ко ји
се во де пред су до ви ма ра ди

по ни ште ња зе ле на шких уго -
во ра ко ји су скло пље ни под
при ти ском, уз прет ње и уце не.

Пред ла же се и да се про тив
свих за ко је се сум ња да су до
имо ви не до шли из ну да ма и
зе ле на ше њем ин тен зи ви ра ју
фи нан сиј ске ис тра ге, као и да
им се имо ви на ко ју су не за ко -
ни то сте кли бр зо и трај но од у -
зи ма.

Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва пред ла же и да се у
шко ла ма што че шће ор га ни -
зу ју еду ка тив не ра ди о ни це у
ко ји ма ће се де ца, њи хо ви на -
став ни ци и ро ди те љи упо зна -
ва ти са опа сно сти ма од коц ке,
кла ђе ња, по зајм љи ва ња нов ца
и не по ве ра ва ња ро ди те љи ма.

М. Г.

МУП Ср би је про це њу је
да ће у бу дућ но сти
све ви ше гра ђа на 
би ти жр тве зе ле на ша
и из ну ђи ва ча

Бор ба про тив њих је
те шка, јер их гра ђа ни
због стра ха ка сно
при ја вљу ју по ли ци ји

„Ла ко ми сле ност ко ју по је дин -
ци ис по ља ва ју у же љи за бр зом
и ла ком за ра дом, ши ре ње кри -
ми на ла ве за ног за ор га ни зо ва -
ње коц ка ња и кла ђе ња пре ко
ин тер не та, као и не про ми -
шље но и ола ко за ду жи ва ње ве -
ли ког бро ја гра ђа на због еко -
ном ске кри зе и па да стан дар -
да ће у на ред ном пе ри о ду зна -
чај но по ве ћа ти број жр та ва из -
ну ђи ва ча, ре ке та ша и зе ле на -
ша”, упо зо ра ва се у „Про це ни
прет њи од те шког и ор га ни зо -
ва ног кри ми на ла”, ко ја је об ја -
вље на на сај ту Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва.

У том до ку мен ту пи ше да су
кри вич на де ла из ну да и зе ле -
на штво опа сна јер они ко ји их
вр ше, на сто је да на све на чи не
про тив за ко ни то оства ре нов -
ча ну или имо вин ску ко рист.

Сво је жр тве нај че шће по чи -
њу да за стра шу ју у лич ним
кон так ти ма или сла њем пре -
те ћих пи са ма и по ру ка, пу тем
дру штве них мре жа или на
дру ге на чи не.

Уко ли ко их онај ко ме су те
прет ње упу ће не пот це ни или
иг но ри ше, уце њи ва чи пре ла зе

КРИ ВИЧ НА ДЕ ЛА О КО ЈИ МА СЕ РЕТ КО ГО ВО РИ У ЈАВ НО СТИ

Кад за пре те зе ле на ши

ва зду хо плов ства, Кон тро ле
ле те ња Ср би је и Цр не Го ре и
Ми ни стар ства од бра не). 

Ни ко ла Бо шко вић, је дан од
оних ко ји ко ри сте дро но ве за
сни ма ња, објаснио је:

– Пре са ме ре ги стра ци је ле -
те ли це мо ра те по пу ни ти две
из ја ве, као и упит ник на сај ту
Ди рек то ра та ци вил ног ва зду -
хо плов ства о основ ним тех нич -
ким ка рак те ри сти ка ма сво је
ле те ли це. Ка да то за вр ши те и
упла ти те за оси гу ра ње за ле те -
ње у на се ље ном ме сту из нос од
250 евра, за вр ши ли сте са мо је -
дан део по сла и мо же те да ре -
ги стру је те ле те ли цу. Ме ђу тим,
од 1. ма ја, по ред то га, мо ра те и
да по ло жи те тест у Ди рек то ра -
ту ци вил ног ва зду хо плов ства
из по зна ва ња основ них про пи -
са и ту мо ра те да од го во ри те
тач но на нај ма ње 75 од сто од
пре ко 100 пи та ња. На кон што и
то за вр ши те, мо ра те при ја ви ти
пр ви лет Ди рек то ра ту, али ме -
сец да на ра ни је. Он да вас они
пи та ју да ли же ли те да ко ри -
сти те дрон са мо за ле те ње или

и за сни ма ње. Ако ка же те да
же ли те да њи ме сни ма те, пи та -
ју вас има те ли ви део-линк и,
ако је ваш од го вор по твр дан,
зах те ва ју од вас да се при ја ви те
Ми ни стар ству од бра не. У тој
при ја ви мо ра те тач но на ве сти
ме сто где ће дрон ле те ти, ње го -
ве ко ор ди на те, ви си ну ле та,
над мор ску ви си ну итд. На кон
то га они раз ма тра ју ва шу при -
ја ву, али са мо ако сте им прет -
ход но упла ти ли 2.700 ди на ра.
Уко ли ко вам по сле то га да ју
до зво лу, по но во се обра ћа те
Ди рек то ра ту и мо ра те да до би -
је те и ње го ву до зво лу. Сле де ћи
ко рак је сла ње обе ју до зво ла
Кон тро ли ле те ња Ср би је и Цр -
не Го ре, и тек ка да они да ју до -
зво лу и одо бре, мо гу ће је ле те -
ње и сни ма ње. Ва жно је и то да,
на кон што за вр ши те фо то гра -
фи са ње, мо ра те да раз ви је те
филм и да по том од не се те све
сним ке ко је сте на пра ви ли на
кон тро лу у Ми ни стар ство од -
бра не.

До дао је да из бе га ва ње би ло
ког ко ра ка у окви ру ове ду ге и

за мр ше не про це ду ре по вла чи
са со бом ка зну од 150.000 ди -
на ра на осно ву За ко на о јав -
ном ре ду и ми ру.

Не ки их ко ри сте 
за игра ње 
Пре ма ње го вим ре чи ма, до бро
је што на ши др жав ни ор га ни
же ле да те мељ но ре гу ли шу
ову област јер, по ред не ко ли ко
оних ко ји се озбиљ но ба ве
сни ма њи ма по мо ћу дро но ва,
има и оних ко ји ко ри сте те ле -
те ли це за игра ње. 

С дру ге стра не, Бо шко вић
је ис та као да ни је до бро што
је про це ду ра за ре ги стра ци ју
дро но ва пре ви ше ду га и што
су у тај про цес укљу че не три
др жав не ин сти ту ци је.

Бо шко вић је на гла сио да је
охра бру ју ће то што на ши ор -
га ни же ле да бо ље ре гу ли шу
сни ма ње дро но ви ма и што са -
ра ђу ју с вла сни ци ма тих ле те -
ли ца, ко ји су ра ди пре ва зи ла -
же ња свих про бле ма фор ми -
ра ли соп стве но удру же ње. 

М. Глигорић

Ре ги стра ци ја 
бес пи лот них ле те ли ца
тек по сле са гла сно сти
три ју др жав них 
ин сти ту ци ја

Про це ду ра тра је 
ви ше од ме сец да на

У по след ње вре ме на на шим
те ле ви зиј ским про гра ми ма
све се че шће при ка зу ју му зич -
ки спо то ви, крат ки фил мо ви,
ре кла ме или фо то гра фи је ко ји
су сни ма ни по мо ћу дро но ва, с
ви си не. 

На ша јав ност ви де ла је пр ви
пут јед ну та кву ле те ли цу на
фуд бал ској утак ми ци ре пре -
зен та ци ја на ше зе мље и Ал ба -
ни је 14. ок то бра 2014. го ди не.
Tај спорт ски до га ђај је пре ки -
нут ка да је дрон са за ка че ном
ал бан ском за ста вом по чео да
над ле ће фуд бал ски те рен.

На кон тог ин ци ден та у на -
шим ме ди ји ма су усле ди ла
пи та ња шта би се до го ди ло да
је та ле те ли ца но си ла екс пло -
зив и да је ис ко ри шће на за те -
ро ри стич ки на пад на пред сед -
ни ка др жа ве и дру ге ва жне го -
сте на утак ми ци. 

У исто вре ме у свет ским ме -
ди ји ма су об ја вље на упо зо ре ња
да би дро но ви мо гли да бу ду
из у зет но опа сни уко ли ко би
на ле те ли на не ки пут нич ки
ави он или ако би се по ква ри ли
док ле те и па ли на про ла зни ке.

Ком пли ко ва но да не мо же
ком пли ко ва ни је
Да ли због то га или не чег дру -
гог, ре ги стро ва ње оних ко ји би
хте ли да не што сни ма ју дро -
но ви ма не мо гу ће је без ду ге и
при лич но ком пли ко ва не за -
кон ске про це ду ре и са гла сно -
сти чак три ју др жав них ин сти -
ту ци ја (Ди рек то ра та ци вил ног

ЗБОГ СПО РО СТИ ДР ЖА ВЕ

СНИ МА ЊЕ ДРО НО ВИ МА НЕ МО ГУ ЋЕ 
БЕЗ КОМ ПЛИ КО ВА НЕ ПРО ЦЕ ДУ РЕ

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Кад муж оде 
у кла ди о ни цу...

ОВИХ ДА НА У КО ВИ НУ

Швер цо вао то ну ду ва на

На обали Тамиша, поред
„Бродоремонта”, крајем про-
шле недеље пронађен је леш
мушкарца који је био више
дана у води.

Како „Панчевац” сазнаје,
након увиђаја је утврђено да
је реч о нашем шездесетпе-
тогодишњем суграђанину М.
Т. који је живео у Геронтоло-
шком центру на Котежу 2,
одакле је нестао 19. априла и

од тада му се губи сваки траг.
Иако је панчевачка поли-

ција одмах започела потрагу
за њим и проследила његову
фотографију са основним
подацима локалним медији-
ма, то није помогло. Након
открића леша чланови поро-
дице су позвани да га иден-
тификују и они су потврдили
да је у питању М. Т.

М. Г.

КРАЈЕМ ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

Пронађен леш 
на обали Тамиша

По ли циј ска упра ва Пан че во
са оп шти ла је да су ових да на
при ли ком кон тро ле јед ног
те рет ног во зи ла у Ко ви ну у
ње му про на ђе не 32 ба ле ду -
ва на у ли сту, то јест око
1.300 ки ло гра ма.

Про тив че тр де се то го ди -
шњег во за ча тог ка ми о на би -
ће под не та кри вич на при ја ва
над ле жном ту жи ла штву у
Сме де ре ву. У њој ће се он, ка -
ко пи ше у са оп ште њу пан че -
вач ке по ли ци је, те ре ти ти за
кри вич но де ло не до зво ље но
скла ди ште ње ак ци зне ро бе.

У чла ну 176 За ко на о по ре -
ском по ступ ку и по ре ској ад -
ми ни стра ци ји пи ше да се за
то кри вич но де ло мо же из ре -
ћи за твор ска ка зна у ра спо ну
од три ме се ца до три го ди не.

Пре ци зи ра се да под удар
тог чла на до ла зе они ко ји
скла ди ште или пре во зе ак ци -
зну ро бу (бен зин и нафт ни
де ри ва ти, ци га ре те из уво за,
ре за ни ду ван, ду ван за лу ле и
жва ка ње, раз не вр сте ра ки ја,
же сто ка пи ћа, ка фа итд.), а
не ма ју до ку мен та ци ју о по ре -
клу ро бе и пла ће ном по ре зу.

Они ма ко ји бу ду ухва ће ни
ка ко кр ше ову за кон ску од -
ред бу, по ред за твор ске ка зне
и од у зи ма ња ро бе, мо же се за -
бра ни ти вр ше ње де лат но сти
за ко ју су ре ги стро ва ни у тра -
ја њу од јед не до пет го ди на.

Ка да је реч о швер цу ду ва -
на, по ли ци ја се бо ри про тив

тог би зни са кон тро ла ма на
пи ја ца ма и гра нич ним пре -
ла зи ма, као и за у ста вља њем
во зи ла у слу ча је ви ма ка да се
по сум ња да њи хо ви во за чи
пре во зе ду ван.

Ку по ви на си ро вог ду ва на
и за ви ја ње ци га ре та за пу ша -
че су јев ти ни ји не го ку по ви -
на на ки о сци ма, али др жа ва
санк ци о ни ше не ле гал ну тр -
го ви ну, јер се та ко сма њу ју
при хо ди на име пла ће них
по ре за ко ји се до би ја ју од ду -
ван ске ин ду стри је. Осим то -
га, ку по ви на си ро вог ду ва на
мо же би ти опа сна по здра -
вље пу ша ча, јер они не зна ју
све ње го ве са стој ке, као ни то
да ли је чу ван, а по том и па -
ко ван она ко ка ко би то тре -
ба ло да бу де.

Ра ди што ефи ка сни је бор -
бе про тив швер ца ду ва на на -
ша др жа ва је фор ми ра ла
рад ну гру пу ко ју чи не пред -
став ни ци ви ше раз ли чи тих
др жав них ин сти ту ци ја, по -
чев од по ли ци је и Упра ве ца -
ри на, пре ко ин спек циј ских
слу жби Ми ни стар ства по љо -
при вре де, па до Без бед но -
сно-ин фор ма тив не аген ци је.
При пад ни ци те слу жбе уче -
ству ју у бор би про тив швер ца
ду ва на да би кон тро ли са ли
да ли је он део де лат но сти
ве ћих и ор га ни зо ва них кри -
ми на ли стич ких гру па, као и
да ли су у то упле те на и ли ца
из ино стран ства. М. Г.

Теже је регистровати дрон него аутомобил
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Леп је осе ћај ка да 
по бе диш и ка да 
си нај бо љи

Ужи ва ње у озбиљ ној
игри

Лут кар ска по зо ри шна тру па
ОШ „Иси до ра Се ку лић” је на
два де сет дру гом Фе сти ва лу
лут кар ства основ них шко ла
(ФЛУ ОШ), одр жа ном кра јем
апри ла у По зо ри шту мла дих у
Но вом Са ду, осво ји ла три пр ва
ме ста. Ко мад под на зи вом
„Ср це је је ди но ме сто” у кон -
ку рен ци ји 28 шко ла из Ср би је
и шко ла из зе ма ља у окру же њу
по бе дио је у ка те го ри ји пред -
ста ва за мла ђи уз раст (од пр -
вог до че твр тог раз ре да), а
оки тио се и ти ту лом нај бо ље
пред ста ве на це лом фе сти ва -
лу. По ред то га, учи те љи ца
Сла ђа на Ма рин ко вић на гра -
ђе на је пр вом на гра дом за нај -
бо љи драм ски текст.

Лут кар ску гру пу „Жи ра фи -
це” чи не уче ни ци пр вих раз -
ре да те шко ле Ка та ри на Сав -
ко вић, Ти ја на Мар ко вић, Га -
ла Ви ја тов, Бог дан Фи ли по -

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 6. мај 2016.
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Ком па ни ја НИС је обез бе ди -
ла по себ не по год но сти за по -
тро ша че у окви ру ак ци је
„Агро ви кенд” при ли ком ку -
по ви не го ри ва на бен зин -
ским ста ни ца ма. Про мо тив -
на ак ци ја, у окви ру ко је сви
по тро ша чи оства ру ју по пуст
од три ди на ра по ли тру га -
сног уља 0,1, спро во ди се на

194 „НИС –Пе тро ло ве” и че -
ти ри „Га спро мо ве” бен зин -
ске ста ни це ши ром Ср би је,
од пет ка у 18 до не де ље у 24
са та.

До дат не по год но сти на ме -
ње не су ко ри сни ци ма „НИС
агро кар ти це”, ко ји уз по сто -
је ће по пу сте у окви ру на ве -
де не ак ци је оства ру ју уку пан
по пуст од шест ди на ра по

ли тру га сног уља 0,1, од но -
сно осам ди на ра по ли тру
евро ди зе ла.

Да под се ти мо, уз „НИС
агро кар ти цу”, по ред по пу -
ста на ди зел-го ри ва „евро
пет” ква ли те та, по љо при -
вред ни ци оства ру ју по пуст
од 15 од сто на асор ти ман
„ни со тек” уља и ма зи ва, као

и 20 про це на та на ода бра ну
ро бу ши ро ке по тро шње.

Де таљ не ин фор ма ци је о
ак ци ји „Агро ви кенд” и спи -
сак бен зин ских ста ни ца на
ко је се од но си про мо тив на
ак тив ност до ступ ни су на
сај ту www.nispetrol.rs, а мо гу
се до би ти и бес плат ним по -
зи вом на број кол-цен тра
НИС-а 08-0000-8888.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

АК ЦИ ЈА „АГРО ВИ КЕНД”

По год но сти 
за по љо при вред ни ке

Фи нан си ра ње 
про је ка та из обла сти
спо р та, кул ту ре, 
еко ло ги је, на у ке 
и ху ма ни тар них 
де лат но сти

За ин те ре со ва ни мо гу
сла ти пред ло ге до 
31. ма ја

Пред ност ће има ти
про јек ти ко ји пру жа ју
по др шку мла дим 
љу ди ма

НИС осму го ди ну за ре дом по -
ма же гра до ве и оп шти не ши -
ром Ср би је кроз про грам „За -
јед ни ци за јед но”. Не дав но је
ру ско-срп ски нафт ни ги гант
рас пи сао јав ни кон курс ко ји
тра је до 31. ма ја, а чи ји је
глав ни циљ по моћ у ре а ли за -
ци ји про је ка та ло кал них за -
јед ни ца у ко ји ма ком па ни ја
по слу је.

ПРО ГРАМ „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО” ЗА 2016. ГО ДИ НУ

МО ТИ ВИ ШУ И ПО ДР ЖА ВА ЈУ КРЕ А ТИВ НОСТ

Чач ка. Ком па ни ја НИС је и
ове го ди не из дво ји ла но вац
(110 ми ли о на ди на ра) за про -
гра ме не про фит них уста но ва
ко ји ма се афир ми шу спо рт,
кул ту ра, на у ка, за шти та жи -
вот не сре ди не и пру жа ње по -
мо ћи со ци јал но угро же ним
ка те го ри ја ма.

НИС пру жа по др шку ре а ли -
за ци ји про је ка та из обла сти ко -
је су де фи ни са не стра те ги јом
дру штве не од го вор но сти с ци -
љем да се уна пре ди ква ли тет
жи во та у ло кал ним за јед ни ца -
ма у ко ји ма по слу је, а у ду ху
кор по ра тив не дру штве не од го -
вор но сти и по тре бе за по ве зи -
ва њем ло кал не за јед ни це и
зна чај них при вред них су бје ка -
та. Ка да је реч о спор ту, нафт ни
ги гант ће по мо ћи они ма ко ји
про мо ви шу спорт и здрав на -
чин жи во та, а у спорт ске ак тив -
но сти би ће укљу че на де ца,
мла ди и дру ге осе тљи ве гру пе.

Вред ност за за јед ни цу
Уста но ве, ор га ни за ци је и
удру же ња ко ји се за ла жу за
раз вој и обо га ћи ва ње кул тур -
них са др жа ја у ло кал ним за -
јед ни ца ма и ор га ни зу ју про -
гра ме и ма ни фе ста ци је усме -
ре не на еду ка ци ју и по ди за ње
све сти та ко ђе мо гу ра чу на ти
на по др шку нафт ног ги ган та.

Про јек ти ко ји под сти чу раз вој
на у ке (про мо ци ја и по пу ла ри -
за ци ја на уч ног ис тра жи ва ња)
и они што афир ми шу бор бу
про тив си ро ма штва и по спе -
шу ју раз вој со ци јал них услу га
у за јед ни ци има ће пред ност
на ово го ди шњем кон кур су
„За јед ни ци за јед но”.

Ко ми си ја ко ја бу де од лу чи -
ва ла о про гра ми ма пр вен стве -
но ће во ди ти ра чу на о то ме да
мла ди бу ду укљу че ни у њи хо -
ву ре а ли за ци ју. Ре кон струк -
ци је или адап та ци је про сто ра
или јав них по вр ши на од ве ли -
ког зна ча ја и вред но сти за чи -
та ву за јед ни цу та ко ђе ће има -
ти при о ри тет.

Парт нер ски од нос
Нафт на ин ду стри ја Ср би је је
још 2009. за по че ла ре а ли за -
ци ју про гра ма по др шке ло -
кал ним за јед ни ца ма, ко ји је
из го ди не у го ди ну уна пре ђи -
ван. Го то во 800 ми ли о на ди -
на ра уло же но је у око 760 про -
је ка та ко ји су по мо гли раз вој
ло кал них за јед ни ца, олак ша -
ли функ ци о ни са ње број них
уста но ва и уна пре ди ли рад
кул тур них, обра зов них и
спорт ских ин сти ту ци ја.

Кон курс ни је на ме њен фи -
нан си ра њу ак тив но сти по ли -
тич ких стра на ка, вер ских и

ре ли гиј ских гру па ци ја, а не ће
се раз ма тра ти ни по је ди нач не
мол бе ко је се од но се на сту ди -
је, уче шће на кон фе рен ци ја -
ма, тро шко ве сме шта ја, ис -
хра не и слич но. Де таљ ни
усло ви и про по зи ци је јав ног
кон кур са об ја вље ни су на сај ту
НИС-а, на адре си www.zajed-
nicizajedno.nis.eu. За ин те ре со -
ва ни мо гу по пу ни ти он-лајн
при ја ву на сај ту или свој пред -
лог по сла ти имеј лом на адре -
су zajednicizajedno@nis.eu.
Про гра ме ће раз ма тра ти ко -
ми си ја ко ју чи не пред став ни -
ци НИС-а, ло кал них са мо у -
пра ва, као и углед не лич но сти
из ло кал них за јед ни ца.

Ме наџ мент НИС-а ис ти че
да про грам „За јед ни ци за јед -
но” учвр шћу је парт нер ске од -
но се с ло кал ном за јед ни цом и
по твр ђу је став ком па ни је да
ни у вре ме сло же них усло ва за
по сло ва ње НИС не од у ста је од
дру штве не од го вор но сти као
свог стра те шког опре де ље ња.
С дру ге стра не, НИС по кла ња
мно го па жње про мо ци ји пра -
вих вред но сти и уна пре ђи ва њу
сре ди не у ко јој по слу је. По др -
шка обра зо ва њу се оства ру је
кроз про грам „Енер ги ја зна -
ња”. Пре ко про гра ма „НИС
шан са” до са да се за по сли ло
ви ше од 670 мла дих.

Седиште НИС-а у Новом Саду

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ЛУТ КА РА ИЗ ОШ „ИСИ ДО РА СЕ КУ ЛИЋ”

Три злат на од лич ја за „Жи ра фи це”

Го то во 800 ми ли о на
ди на ра уло же но је 
у око 760 про је ка та
ко ји су по мо гли 
раз вој ло кал них 
за јед ни ца, олак ша ли 
функ ци о ни са ње 
број них уста но ва 
и уна пре ди ли рад
кул тур них, обра зов них
и спо рт ских ин сти ту ци ја.

вић, Лу ка То ма ше вић, Ла зар
Сто ја ди но вић, Ле на Пе тро -
вић и Леа Ра ди во јев. Ђа ци су
у са рад њи са учи те љи ма Сла -
ђа ном Ма рин ко вић и Зо ра -
ном Кне же ви ћем кре и ра ли
це ло куп ну сце но гра фи ју,
при пре ми ли сон го ве и на пра -
ви ли лут ке. У све му то ме не -
из мер ни по др шку да ли су и
ро ди те љи уче ни ка те обра -
зов не уста но ве.

Лут ке и пред ста ва
Пре ма ре чи ма Га ле Ви ја тов,
леп је осе ћај ка да по бе диш и
ка да си нај бо љи. Ње на уло га
ви ли ног ко њи ца ни је би ла ни -
ма ло на ив на:

– Би ло је пу но по сла. Ко њиц
је мо рао стал но да ле ти и упо -
зо ра ва Жа ре та, по што је он
ма ло луд – ре кла је Га ла.

Њен дру гар из тру пе Лу ка
То ма ше вић се сла же с њом да
је по бе да би ла нај ве ћи ути сак.
Ње го ва лут ка је би ла ма ла жа -
ба ко ја је тек кре ну ла у шко лу
и на кон пр вог школ ског да на,
на по врат ку ку ћи, мо ра ла је да
бе жи од ро де. Обо је су ис та -
кли да им се сви ђа ју лут ке и
пред ста ва, као и дру же ње с
дру га ри ма то ком при пре ме
ко ма да, и углас од сеч но до да -
ли да ни шта ни је би ло те шко и
да су ужи ва ли у овој озбиљ ној
игри.

Успех ни је пао с не ба. Ен ту -
зи ја зам, по све ће ност, пре дан
рад и раз у ме ва ње шко ле и ро -

ди те ља до при не ли су успе ху
по зо ри шне тру пе. У „Иси до -
ри ној шко ли” три го ди не по -
сто ји лут кар ска сек ци ја ко ју
успе шно во де учи те љи Сла ђа на
Ма рин ко вић и Зо ран Кне же -
вић. За ни мљи во је да је 
лут кар ска тру па на ста ла на
ини ци ја ти ву јед не на да ре не
уче ни це и њен ве о ма за ни мљив
текст по слу жио је као пр ви ко -
мад гру пе лут ка ра „Иси до ри не
шко ле”.

Деч ји из раз
Тре ћи го ди ну за ре дом ова лут -
кар ска гру па уче ству је на по -
ме ну том фе сти ва лу, ко ји сва ке
го ди не ор га ни зу је Удру же ње

учи те ља Вој во ди не. Пре ма ре -
чи ма Сла ђа не Ма рин ко вић,
реч је о про фе си о нал но ор га -
ни зо ва ној ма ни фе ста ци ји на
ко јој де ца има ју при ли ку да се
из ра зе на ве о ма за ни мљив на -
чин. Ка ко је ре кла, са ма пред -
ста ва је ду го при пре ма на, а
рад с де цом је био ве о ма за ни -
мљив.

– Ушли смо у ча ро ли ју с лут -
ка ма. Оне мо гу да пру же де ци
мно го, ка ко у умет нич ком из -
ра зу, та ко и у ре дов ним на став -
ним ак тив но сти ма. Де ца се по -
мо ћу њих отва ра ју, от кри ва ју
свој сен зи би ли тет, сво ју ма -
шту, удах њу ју се бе у лут ке. Ра -
до их при хва та ју – ре кла је

Сла ђа на Ма рин ко вић и ис та -
кла да је ве ли ка на гра да отво -
ри ла „Жи ра фи ца ма” вра та и за
„Зма је ве деч је игре”, на ко ји ма
ће на сту пи ти ове го ди не.

Њен ко ле га Зо ран Кне же -
вић сма тра да је лут ка ма гич -
на ствар.

– Она је ме диј ко ји мо же да
пре не се све оно што би жив
чо век те же мо гао да из ра зи. То
се на ро чи то од но си на де цу
ко ја су за тво ре ни ја, ко ја ни су
ак тив на у из ра жа ва њу емо ци -
ја. Де те ће мно го лак ше го во -
ри ти с лут ком не го са од ра -
слом осо бом – ре као је
Кнежевић и на по ме нуо да је
раз о ча ран што се и дру ге шко -

Де ца се по мо ћу њих
отва ра ју, от кри ва ју
свој сен зи би ли тет,
сво ју ма шту, удах њу ју
се бе у лут ке. Ра до их
при хва та ју.

ле не укљу чу ју у ова кав вид
умет нич ког из ра жа ва ња и ра -
да с де цом. Раз у ме да би ко ле -
ге мо жда и хте ле да им се при -
дру же у кре и ра њу лут кар ске
пан че вач ке сце не, али да од -
су ство по др шке обра зов не ин -
сти ту ци је оте жа ва ре а ли за ци -
ју овог ам би ци о зног ци ља.

На и ме, но вац игра ве о ма
ва жну уло гу, јер је нео п ход -
но обез бе ди ти лут ке, сце но -

гра фи ју, ко сти ме за де цу и
још мно го то га, а школ ски
бу џе ти су си ро ма шни. За хва -
љу ју ћи ди рек тор ки ове обра -
зов не уста но ве и ро ди те љи -
ма ђа ка ова иде ја је већ го ди -
на ма ре ал ност, на ра дост
свих – и ђа ка, и на став ни ка,
и са ме шко ле.

На кра ју, же ља им је да
пред ста ву „Ср це је је ди но ме -
сто” при ка жу и де ци из пан че -
вач ких шко ла и вр ти ћа.

Да под се ти мо, ге не рал ни
ди рек тор НИС-а Ки рил Крав -
чен ко пот пи сао је 30. мар та
спо ра зу ме о са рад њи с пред -
став ни ци ма де сет оп шти на и
гра до ва у Ср би ји: Но вог Са да,
Пан че ва, Зре ња ни на, Ки кин -
де, Но вог Бе че ја, Жи ти шта,
Ка њи же, Ср бо бра на, Ни ша и

Поводом уписа деце у први
разред ШОСО „Мара Ман-
дић” организује предста-
вљање школе у четвртак,
12. маја, од 17 сати, у про-
сторијама те образовно-
-васпитне установе. Овом

приликом запослени пози-
вају родитеље и заинтере-
соване грађане Панчева да
им се придруже.

Додатне информације о
упису и о школи могу се доби-
ти на телефон 013/353-284.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ШОСО „МАРА МАНДИЋ”

Упис у први разред



По што ва ни оси гу ра ни ци Фи -
ли ја ле здрав стве ног оси гу ра ња
Пан че во, по зна та је чи ње ни ца
да сам 36 го ди на од го вор но и
струч но ра ди ла у Фи ли ја ли
РФ ЗО у Пан че ву, те сма трам
лич ном мо рал ном оба ве зом да
од го во рим на текст у ли сту
„Пан че вац” број 4659, на стра -
ни 8, под на зи вом „Пре се ље на
шал тер-са ла”.

Са да шњи ди рек тор Фи ли ја -
ле Пан че во (осми по сле мо је
сме не с ме ста ди рек то ра, у ав -
гу сту 2007), Мир ко Ми хај ло -
вић, дипл. еко но ми ста, прет -
ход но ви ше го ди шњи шеф Ис -
по ста ве здрав стве ног оси гу ра -
ња у Вр шцу, на ла зи се на бо ло -
ва њу на кон пре ле жа ног ин -
фарк та и угра ђе ног пе тог стен -
та. Ни ко га ни је ни пи тао за
пре се ље ње шал тер-са ле. Мо -
жда је не ко дру ги из Фи ли ја ле
оду ше вље но при хва тио пре се -
ље ње? У име мно гих оси гу ра -
ни ка, пи там По кра јин ски
фонд за здрав стве но оси гу ра -
ње у Но вом Са ду, Ди рек ци ју
РФ ЗО у Бе о гра ду и де ли мич но
ло кал ну власт у Пан че ву: ко је
до нео од лу ку о пре се ље њу
шал тер-са ле у Ули цу Жар ка
Зре ња ни на 14? Да ли је мо гу ће
да гра ђа ни Пан че ва до жи ве и
ово по ни же ње а да за то ни ко
од над ле жних не од го ва ра?

По слов ни про стор је при ли -
ком отва ра ња ока рак те ри сан
као „без бе дан и при јат но уре -
ђен”. У том про сто ру, на жа -
лост, не ма ме ста да оси гу ра ни -
ци уђу, већ они сто је на ули ци.
Ре дом – ста ри и бо ле сни, ин ва -
ли ди, труд ни це, мај ке с ма лом
де цом, ли ца с по себ ним по тре -
ба ма... на ки ши, ве тру, а би ће

та ко и на плус 40 сте пе ни. Пре -
га жен је и ми ни мум људ ског
до сто јан ства. Оси гу ра ни ци
тре ба да оства ре за ко ном утвр -
ђе на пра ва из здрав стве ног
оси гу ра ња из сред ста ва до при -
но са за здрав стве но оси гу ра ње,
ко ја су са ми упла ти ли. „Ва жни
љу ди” ни ка да не че ка ју ис пред
шал те ра, а не дај бо же на ули -
ци. Шал тер-са ла је ва жна ор га -
ни за ци о на је ди ни ца у си сте му
Фи ли ја ле, јер не по сред но ра ди

с гра ђа ни ма, а они су овим по -
ступ ком из ба че ни на ули цу.
Део струч не слу жбе је дис ло -
ци ран од пи сар ни це, ле кар ске
ко ми си је, ар хи ве, слу жбе уго -
ва ра ња и ра чу но вод ства, ко ји
су по ве за ни про це сом ра да.

Из у зет но је бит но за нас гра -
ђа не Пан че ва да зна мо ко је до -
нео од лу ку да се хит но из вр ши

пре се ље ње 22. апри ла (пе так),
два да на пред из бо ре. Ја сан је
био циљ да се ство ри не за до -
вољ ство гра ђа на, ко је би се од -
ра зи ло и на гла сач ким ли сти -
ћи ма. Нај ве ћа гре шка Срп ске
на пред не стран ке је сте пре у зи -
ма ње без ика квог кри те ри ју ма
свих пре ле та ча из дру гих стра -
на ка и по кре та. Па ро ла „нул та
то ле ран ци ја на ко руп ци ју” си -
гур но ни је мо тив због ко јег су
пре ле те ли. Би ло је на „све ча -

ном отва ра њу” ве о ма срећ них и
на сме ја них ли ко ва, да је ви ше
не го ја сно да су им гра ђа ни по -
след ња бри га у ка ри је ри. Ја сам
као ди рек тор ви ше пу та тра жи -
ла адап та ци ју згра де у Ули ци
вој во де Ра до ми ра Пут ни ка или
из град њу но ве. До ла зи ли су не -
ко ли ко пу та из Ди рек ци је РФ ЗО,
пре ме ра ва ли и за шал тер-са лу,
чи ју сам ре кон струк ци ју тра -
жи ла при о ри тет но, ре кли да ће
се ра ди ти јав на на бав ка, и то за
ре кон струк ци ју ви ше са ла у Ср -
би ји. Но од ра до ва ни је би ло
ни шта. Ко ли ко је ме ни по зна то,
адап та ци ја шал тер-са ле ни је ни
у при пре ми. Та са ла је при вре -
ме но мо гла да се пре ме сти у
окви ру по сто је ће згра де у про -
сто ри је ПИ ОР-а, уз ве ро ват но
ми ни мал ну на док на ду или без
на кна де. Оси гу ра ни ци не би
би ли на ули ци, а слу жбе ни ци
не би би ли дис ло ци ра ни.

На дам се да ће, ка да бу де
кон сти ту и са на, Скуп шти на
гра да Пан че ва пре и спи та ти
овај не до пу сти ви по сту пак
над ле жних и за шти ти ти до -
сто јан ство гра ђа на, јер су они
гла са ли да им бу де бар ма ло
бо ље, а не дра стич но го ре.

Иван ка Ба ра ше вић, 

пен зи о нер, сме ње ни ди рек тор

Фи ли ја ле РФ ЗО Пан че во
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Ми ни стар Ву лин 
об и шао Дом

Де цу уго сти ли 
Ка ра ђор ђе ви ћи 
на Бе лом дво ру

Пра знич ни да ни су од у век по -
себ но ле пи за сву де цу, па и за
ону без ро ди тељ ског ста ра ња
из До ма „Спо ме нак”. Ус крс,
је дан од нај ве ћих и нај ра до -
сни јих хри шћан ских пра зни -
ка, по не пи са ном пра ви лу,
про во ди се у кру гу нај ми ли -
јих. Иа ко ни су са сво јим ро ди -
те љи ма, на ши су гра ђа ни из
„Спо мен ка” ни су за бо ра вље ни
и има ју ве ли ку по ро ди цу. Чи -
не је њи хо ви дру га ри из До ма
и чи тав ко лек тив уста но ве,
али и ор га ни за ци је и по је дин -
ци ко ји се увек тру де да им на -
док на де све оно што им је жи -
вот ус кра тио.

По се бан по вод да их об ра -
ду ју по кло ни ма и зна ци ма па -
жње, ни ка да не тра же. Ипак, о
зна чај ним да ту ми ма „Спо ме -
нак” вр ви од го сти ју, а де ца их
до че ку ју оза ре них ли ца.

Љу ба ви и па жње ни кад до ста
Ове го ди не је Дом на Ве ли ки
пе так, 29. апри ла, по се тио
Алек сан дар Ву лин, ми ни стар
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка
и со ци јал на пи та ња у Вла ди
РС. Ву лин је до ма ћи ни ма до -
нео слат ки ше и ус кр шња ја ја,
а они су му истом ме ром уз -
вра ти ли. По ред то га што су
раз ме ни ли по кло не, ми ни стар
је об и шао деч је со бе, днев не
бо рав ке и ке ра ми чар ску ра ди -
о ни цу, а по гле дао је и но ву

ПРА ЗНИЧ НИ ДА НИ У „СПО МЕН КУ”

ДЕ ЦА С НЕО БИЧ НОМ ПО РО ДИ ЦОМ

опре му у дом ској пе ка ри и ку -
хи њи, на ба вље ну про шле го -
ди не и вред ну око шест ми ли -
о на ди на ра. Ву лин је про вео
вре ме у не фор мал ном раз го -
во ру с де цом, али и с Та њом
Лу кић Апт, ди рек тор ком До -
ма. Они су по при ча ли о кључ -
ним про бле ми ма с ко ји ма се
ко ри сни ци „Спо мен ка” су сре -
ћу, као што су за по шља ва ње
или пак њи хо ва ин те гра ци ја у
дру штво на кон на пу шта ња
уста но ве.

– На Ве ли ки пе так же лим да
под се тим чи та во дру штво да
ова де ца по сто је и да тре ба да
бу де мо уз њих. Ми ни стар ство
ра да је то ком про те кле две го -

ди не у об но ву овог до ма уло -
жи ло ви ше од осам ми ли о на
ди на ра, али ва жни ји од тог
нов ца је сте од нос за по сле них
у овој уста но ви пре ма де ци и
њи хо ва искре на љу бав пре ма
њи ма. Од њих сви тре ба да
учи мо. Жи вот ни је био фер
пре ма де ци без ро ди тељ ског
ста ра ња, али ми као дру штво
мо ра мо би ти – ис та као је Ву -
лин.

Он је до дао и то да је про -
шле го ди не Ми ни стар ство ра -
да ус пе ло да при ку пи ви ше од
83 ми ли о на ди на ра из сред -
ста ва до на то ра упра во за ова -
кве до мо ве и ис ко ри стио је
при ли ку да упу ти апел сви ма
ко ји то мо гу да по мог ну ка ко
де ци у до мо ви ма, та ко и оста -
ли ма ко ји ма је по моћ по треб -
на.

Бај ко ви ти до жи вљај
Та ња Лу кић Апт за хва ли ла је
Алек сан дру Ву ли ну што је
одво јио вре ме да на не рад ни,
пра знич ни дан по се ти „Спо -
ме нак”.

– То ком пра зни ка кроз на -
шу ку ћу про ђе ве ли ки број љу -
ди до бре во ље и за нас су то
увек по себ ни да ни. Сва ки вид
па жње, до на ци је и по мо ћи ко -
ји се пру жа на шој де ци мно го
зна чи, јер се та ко по бољ ша ва

ква ли тет њи хо вог сме шта ја и
жи во та. Наш ко лек тив на
днев ном ни воу ула же на по ре
да де цу из ве де на пра ви пут,
да им обез бе ди усло ве ка кве
има ју ма ли ша ни у по ро ди ца -
ма и да им на до ме сти све оно
што им је ус кра ће но, ка ко би
они из ра сли у до бре љу де и
до стој не чла но ве ло кал не за -
јед ни це – на гла си ла је Та ња
Лу кић Апт.

Де цу су по се ти ле и чла ни це
ак ти ва же на из Ба ва ни шта,
ко је су за њих с пу но љу ба ви
при пре ми ле раз не спе ци ја ли -
те те. По ред овог ле пог дру же -
ња, ко ри сни ци До ма су се и
ове го ди не ода зва ли по зи ву Њ.
в. прин ца Алек сан дра и прин -
це зе Ка та ри не да за јед но с
дру гим ма ли ша ни ма из со ци -
јал но угро же них ка те го ри ја
по се те Бе ли двор. Та мо је за
њих при ре ђен све ча ни при јем,
а ма ли го сти су по себ но ужи -
ва ли у тра ди ци о нал ном тра -
же њу ша ре них ја ја по дво ри -
шту, али и у па ке ти ћи ма. Ове
го ди не су, по ред по је ди нач -
них, до би ли и је дан груп ни
по клон: ве ли ки па кет школ -
ског при бо ра, ко ји им је обез -
бе ди ла Ам ба са да Ау стра ли је,
а уру чи ла им га је ам ба са дор -
ка те зе мље лич но.

Ако жи вот ни је фер, ми мо ра мо би ти

РЕ А ГО ВА ЊЕ НА ТЕКСТ „ПРЕ СЕ ЉЕ НА ШАЛ ТЕР-СА ЛА”, „ПАН ЧЕ ВАЦ” БРОЈ 4659

Оси гу ра ни ци из ба че ни на ули цу

Пра знич ни да ни су иде ал на
при ли ка за од мор од сва ко -
днев них оба ве за и пра те ћег
стре са. За ак тив ни од мор
ни су нам би ле на кло ње не
вре мен ске при ли ке. С дру ге
стра не, за пре ко ме ран унос
хра не сва ки пра зник, сла ва
или про сла ва по ста је пра ви
иза зов ко јем је те шко одо -
ле ти. Док ви шак ки ло гра ма
лак ше то ле ри ше мо и обич -
но при пи су је мо го ди на ма,
сто мач ни бол го то во по
пра ви лу нас за бри не и не -
вољ но при зна је мо да смо му
мо жда са ми до при не ли.

По ду га чак је спи сак раз -
ло га за бол у сто ма ку по сле
узи ма ња хра не. Ако из у зме -
мо га стро ен те ри ти се про у -
зро ко ва не ин фек ци ја ма или
ра ни је ди јаг но сти ко ва не
бољ ке, као што је, на при -
мер, ин то ле ран ци ја на лак -
то зу или глу тен, и да ље нам
оста је до ста не по зна ни ца до
ко нач не ди јаг но зе. Не кад се
симп то ми и зна ци мо гу об -
ја сни ти јед но став но пре ко -
мер ном ко ли чи ном уне те
хра не и ха ла пљи вим гу та -
њем уз ми ни мал но жва ка -
ње. На ду тост, при ти сак на
ди ја фраг му ко ји ими ти ра
ср ча ни бол, чуј на пе ри стал -
ти ка или осе ћај да је „же лу -

дац стао” – све то мо же би -
ти по сле ди ца обил ног обро -
ка. На то се мо же на до ве за -
ти го ру ши ца, ко ја се по ја ча -
ва у ле же ћем по ло жа ју или
са ви ја њем тру па. Осе ћај
жа ре ња иза груд не ко сти та -
ко ђе мо же из гле да ти као да
је ср ча ног по ре кла. Да би се
ове те го бе из бе гле, нео п ход -
но је обро ке кон зу ми ра ти у
ма њим ко ли чи на ма на не -
ко ли ко са ти. Ва жно је из бе -
га ва ти ма сну, љу ту и ки се лу
хра ну, и сма њи ти унос ка -
фе, ча ја, ал ко хо ла и ду ван -
ског ди ма. Ла га на шет ња
по сле обро ка је ко ри сна за
сти му ла ци ју про ба ве. Не за -
бо ра ви те да уз ме те до вољ не
ко ли чи не во де, по го то во из -
ме ђу обро ка. Уко ли ко овај
хи ги јен ско ди је тет ски ре -
жим ис хра не не по ма же, ту
су ле ко ви ко ји де лу ју на се -
кре ци ју же лу дач не ки се ли -
не и ума ње ње те го ба. Сви
ови са ве ти у јед на кој ме ри
по ма жу па ци јен ти ма са чи -
ром же лу ца и ду о де ну ма.

Мно ги ма је по знат бол
про во ци ран ма сном и обил -
ном хра ном ко ји је по сле ди -
ца фор ми ра ња ка ме на у
жуч ној ке си. Овај бол мо же
да се ло ка ли зу је ис под де -
сног ре бар ног лу ка, у пре де -
лу же лу ца, из ме ђу ло па ти -
ца, или се ши ри у де сно ра -
ме. На из глед чуд на ло ка ци -
ја бо ла има ве зе с бли ским
од но сом жуч не ке се и ди ја -
фраг ме и та ко зва ним пре -
не се ним бо лом. Уко ли ко
ин тен зи тет бо ла и ње го ва
кон стант ност ни су ала рм за
хи рур шку ин тер вен ци ју, по -
себ на па жња се мо ра обра -
ти ти на ве ћи унос хра не бо -
га те влак ни ма ко ја бла го -
твор но де лу је на про ба ву и
функ ци ју жуч не ке се.

Сто мач не те го бе

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Панчевачки Завод за јавно
здравље започео је 1. априла
спровођење низа активности
у оквиру пројекта „Зави-
сност на ig no re!”, чији је
циљ превенција болести за-
висности и промоција здра-
вих стилова живота, посебно
међу младима. Пројекат се
реализује под покровитељ-
ством Покрајинског секре-
таријата за спорт и омлади-
ну и траје до новембра. Јед-
на од активности које он об-
ухвата јесте и наградни кон-

курс за кратки филм и по-
стер на тему превенције бо-
лести зависности (алкохол,
дуван, дрога, коцкање и ин-
тернет), намењен ученици-
ма шестих, седмих и осмих
разреда основних и свим
ученицима средњих школа
на територији Војводине.

Конкурс траје до 1. јуна.
Аутор кратког филма траја-
ња до три минута или посте-
ра формата А2 може бити
појединац или група: на из-
ради постера могу учество-
вати до два ђака, а кратак
филм могу припремити до
четири ђака. Сви они могу
имати подршку наставника.

Уз рад је потребно послати и
попуњену пријаву за кон-
курс (име и презиме, школа
и разред, место, назив рада).
Исти аутор може учествова-
ти у обе конкуренције (кра-
так филм и постер). Радови
се шаљу на имејл адресу:
pro mo ci jazjzpa@g mail.com
или нарезани на це-де по-
штом на: Завод за јавно
здравље Панчево, Пастерова
2, 26000 Панчево, с назна-
ком: за наградни конкурс
„Зависност на ig no re!”.
Сви радови који испуњавају
услове конкурса биће поста-
вљени на „Фејсбук” страни-
цу „Зависност на ig no re!”.
Материјал који садржи екс-
плицитне сцене насиља или
увредљиве поруке биће дис-
квалификован. У категорији
кратког филма бира се нај-
бољи филм по мишљењу
стручног жирија и најбољи
филм по мишљењу „Феј-
сбук” пратилаца, а у катего-
рији постера збрајају се гла-
сови жирија и они с „Фејсбу-
ка”. Најбољи постер ће бити
штампан и дистрибуиран
школама у Војводини. Биће
награђена и школа из које
пристигне највећи број ра-
дова. Првопласираним, дру-
гопласираним и трећепла-
сираним ауторима ће награ-
де (таблети или карте за фе-
стивал „Exit”) бити уручене
на завршној манифестацији
конкурса, која ће се одржати
24. јуна у Панчеву.

Више информација о про-
јекту и детаљна правила на-
градног конкурса могу се
пронаћи на сајту Завода за
јавно здравље Панчево или
на „Фејсбук” страници „За-
висност на ig no re!”.

НАГРАДНИ КОНКУРС

Зависност на „ig no re”!

УС КР ШЊА ИЗ ЛО ЖБА

Ма ли умет ни ци из „Спо -

мен ка” су и ове го ди не уо -

чи Ус кр са, у су бо ту, 30.

апри ла, при ре ди ли про -

дај ну из ло жбу сво јих ра -

до ва на Зе ле ној пи ја ци.

Они су из ло жи ли ру ко -

тво ри не на ста ле у ра ди о ни -

ца ма у До му, као и уни кат на ус кр шња ја ја осли ка на раз ли чи тим

тех ни ка ма и по мо ћу ра зно вр сних ма те ри ја ла, као што су тем пе -

ре, креп-па пир, лу ко ви на, али и цр но ви но и ка фа.

Страну припремила 
Драгана
Кожан
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Се о ске скуп шти не
рас по ла жу ви ше стру ко
ма њим из но си ма не го
пре пет-шест го ди на

Не ма ја сних 
кри те ри ју ма за 
рас по де лу сред ста ва

Са да ка да су по зна ти ре зул та -
ти из бо ра, на кон ко јих је ја сно
да ће свим на се ље ним ме сти -
ма (не ра чу на ју ћи „пан че вач -
ки Вра чар” – Стар че во) су ве -
ре но вла да ти Срп ска на пред на
стран ка, оче ку ју се и кон сти -
ту и са ња ор га на, пре све га из -
бо ри пред сед ни ка скуп шти на
ме сних за јед ни ца.

Не кад би ло...
Ме ђу тим, у кон тек сту на ве де -
ног тре ба још јед ном по ста ви -
ти су штин ско пи та ње: ко ли ко
ће ствар них пре ро га ти ва вла -
сти но во и за бра ни пред став ни -
ци гра ђа на за и ста има ти? На -
ро чи то ако се зна да ни ко од
њих ни је пла ћен за то што ра -
ди, чак ни пред сед ни ци, ко ји
као од го вор на ли ца (и на ло го -
дав ци фи нан сиј ских тран сак -
ци ја) има ју ве ли ку од го вор -
ност пред за ко ном.

Кад смо већ код то га, нај -
бит ни ји сег мент упра вља ња
по ме ну тим ин сти ту ци ја ма,
хтео не ко то да при зна или не,
је сте но вац.

Под се ћа ња ра ди, не ка да,
тач ни је пред крај про шле де -
це ни је (до ду ше пре свет ске
еко ном ске кри зе), ме сне за јед -
ни це су има ле го ди шњи при -
лив из град ске ка се од пре ко
три де сет ми ли о на ди на ра.
При том се до га ђа ло да им и
По кра ји на у ви ду про је ка та
пу тем кон кур са „до ту ри” ни -
ма ло бе зна чај не ин ве сти ци је.
Ако се зна да је де ви зни курс
ди на ра та да био го то во дво -
стру ко ни жи, он да ће на ред ни
по да ци има ти до дат ну те жи ну.

До вољ но је на ве сти ко ли ки
су из но си ме сним за јед ни ца -
ма одо бре ни фи нан сиј ским
пла но ви ма на ди рект но рас по -
ла га ње. При том је ва жно ис та -
ћи да ни је тран спа рент но ис -
так нут ни је дан кри те ри јум

МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ НА КОН ИЗ БО РА

НАЈ ВА ЖНИ ЈЕ ПИ ТА ЊЕ БИ ЋЕ 

КА КО СКУ ПИ ТИ КВО РУМ

Још јед на ак ци ја до бро вољ ног
да ва ња кр ви спро ве де на је у
сре ду, 4. ма ја, у са ли ка ча ре -
вач ке Ме сне за јед ни це, а ода -
зва ло јој се че тр де се так гра ђа -
на.

С об зи ром на то да њих пе -
то ро из здрав стве них раз ло га
ни је би ло у ста њу да оба ви
пле ме ни ту ми си ју, уку пан
број стао је на ре спек та бил них
три де сет пе то ро уче сни ка, од
ко јих се мно ги ре дов но ода зи -

ва ју. Пра ви ре кор дер је Ра до -
ван Спа сић, ко ји је сто три де -
сет че твр ти пут дао крв; Јо ван
Ба бин је сти гао до бро ја де ве -
де сет че ти ри, а јед на од са мо -
све сни јих да ма је На да Ан ђе -
лов ска, са че тр де сет јед ном
ак ци јом.

Овај ху ма ни чин има ду го -
го ди шњу тра ди ци ју у Ка ча ре -
ву, ко је пред ња чи у по ре ђе њу
с дру гим на се ље ним ме сти ма.
Нај за слу жни ји за ор га ни за ци -

ју по ме ну тог до га ђа ја су во -
лон тер ка ло кал не ор га ни за ци -
је Цр ве ног кр ста Сне жа на Ри -
стић, чла ни ца ко ми си је за
здрав ство Скуп шти не Ме сне
за јед ни це Ка ча ре во Ма ри ја
Кру нић Ву ко тић, као и др Рад -
ми ла Ра и лић Ри стов ска из
Слу жбе тран сфу зи је.

– За хва љу јем пред став ни -
ци ма ло кал не за јед ни це на
ду го го ди шњој са рад њи, као и
на по др шци ко ју нај ста ри ји

не дељ ник на Бал ка ну да је ху -
ма ни тар ним ак ци ја ма. На -
дам се да ће овим пу тем кре -
ну ти и мно ги дру ги – ис та кла
је др Рад ми ла Ра и лић Ри -
стов ска.

Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Из ло -
жба умет нич ке фо то гра фи је
Зо ра на Ђор ђе ви ћа под на зи -
вом „Кла сич но” би ће отво ре -
на у су бо ту, 7. ма ја, у 17 са ти,
у До му кул ту ре. Су тра дан од
10 са ти на истом ме сту би ће
при ре ђе на пр ва од осам ра -
ди о ни ца ка ри ка ту ре Ни ко ле
Дра га ша. Истог да на чла ни -
це Ак ти ва же на „Со се” са ди -
ће цве ће у цен тру.

Ба нат ско Но во Се ло: У то ку
су ра до ви на пи ја ци; оба вље -
но је нат кри ва ње, а пре о ста -
ло је још бе то ни ра ње пла тоа
и по ста вља ње олу ка.

До ло во: По во дом ус кр шњих
пра зни ка у пе так, 29. апри ла,
у пор ти ве ли ке пра во слав не
цр кве одр жа на је ра ди о ни ца
за ма ли ша не пред школ ског
уз ра ста, а у по не де љак, 2. ма -

ја, на истом ме сту иза бра но
је нај твр ђе ја је. Тра ди ци о -
нал ни оби чај дру га ње би ће
при ре ђен у по не де љак, 9. ма -
ја, ка да ће се ма ли ша ни дру -
жи ти на пла тоу ис пред ста ре
шко ле у до ли ни, уз над ме та -
ње у ту ца њу укра ше ним ја ји -
ма и љу бље ње кроз вен чи ће
од цве ћа. У уто рак, 10. ма ја,
ру мун ски жи ваљ ће про сла -
ви ти сво ју се о ску сла ву –
Све тог Ни ко лу.

Гло гоњ: Пра во слав на цр ква,
удру же ње же на и Дом кул ту -
ре су у не де љу, 1. ма ја, у по -
ме ну тој кул тур ној уста но ви
при ре ди ли ус кр шњи про -
грам. На истом ме сту ће у
пе так, 6. ма ја, од 12 са ти, би -
ти од и гра на деч ја пред ста ва
„Пут око све та” у из вед би бе -
о град ске по зо ри шне тру пе
„Ара”. Фуд ба ле ри су по след -
њом по бе дом про тив Уз ди на

обез бе ди ли уче шће у ба ра жу
за пла сман у ви ши ранг.

Ива но во: Сле де ћег ви кен да
уче ни ци сед мог и осмог раз -
ре да пу то ва ће на спорт ско-
кул тур ну ма ни фе ста ци ју, у
ор га ни за ци ји бу гар ске аген -
ци је за ди ја спо ру под на зи -
вом „Спар та ки ја да”, у Вар ни.

Ја бу ка: Удру же ње „Илин ден”
је у че твр так, 28. апри ла, де -
ли ло па ке ти ће де ци из пред -
школ ске уста но ве. Из ло жба
ра до ва из ус кр шње ра ди о ни це
и из бор нај леп шег ја је та при -
ре ђе ни су у пе так, 29. апри ла,
у До му кул ту ре, а по том је По -
зо ри штан це „Ма ли принц”
из ве ло пред ста ву „Бу би це”.
По во дом го ди шњи це смр ти
Го це Дел че ва пред став ни ци
Ам ба са де Ма ке до ни је су у
сре ду, 4. ма ја, за јед но с до ма -
ћи ни ма по ло жи ли вен це код
би сте по ме ну тог ре во лу ци о -
на ра ис пред шко ле.

Ка ча ре во: Кон церт по во дом
Ус кр са одр жан је у не де љу, 1.
ма ја, ка да су на сту пи ли мно -
го број ни фол кло ра ши и му -
зи ча ри. Про грам је об у хва -
тио и отва ра ње из ло жбе уче -
нич ких ра до ва и так ми че ња
у но ше њу ја је та на ка ши ци и
ту ца њу ус кр шњим ја ји ма.
Ак ци ја до бро вољ ног да ва ња
кр ви спро ве де на је у сре ду, 4.
ма ја, у са ли Ме сне за јед ни це.

Омо љи ца: По на ло гу Ме сне
за јед ни це ко му нал но пред у -
зе ће бе то ни ра ће тро то а ре на
ви ше ло ка ци ја у се лу. Дом
кул ту ре је по чео да ша ље по -
зив ни це по тен ци јал ним уче -
сни ци ма фе сти ва ла ама тер -
ског фил ма и са ло на умет -
нич ке фо то гра фи је на те му
„Жи вот се ла”.

Стар че во: Пал Де чов је у че -
твр так, 28. апри ла, у га ле ри -
ји „Бо ем”, пред ста вио ан тич -
ке по зо ри шне ма ске, гра фи -
ке и ре ље фе. Удру же ња гра -
ђа на „Ста ри Рас” осно ва ло је
свој стар че вач ки огра нак у
не де љу, 1. ма ја.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Је дан од нај вред ни јих ли -
ков них умет ни ка у ју жном
Ба на ту – Пал Де чов – пред -
ста вио је део свог опу са у че -
твр так, 28. апри ла, у стар че -
вач кој га ле ри ји „Бо ем”.

Из ло жбу гра фи ка и ре ље -
фа под на зи вом „Ан тич ке
по зо ри шне ма ске”, пред ве -
ли ким бро јем по што ва ла ца
по ме ну тог ау то ра из Опо ва,
на ја вио је ди рек тор До ма
кул ту ре – Да ли бор Ада мов, а
по том је уред ник ли ков ног
про гра ма те уста но ве Че до -
мир Ке сић из нео струч но ви -
ђе ње ра да ви ше стру ко на гра -
ђи ва ног ака дем ског сли ка ра.

На овај на чин Де чов је из
лич ног угла при ка зао ко лек -

ци ју ан тич ких по зо ри шних
ма ски на гра фи ка ма и гип -
са ним од лив ци ма. Ве ћи на
њих је на ли ко ва ла та да -
шњим бо го ви ма, а све оне
до ча ра ва ју ра зно ли ке ка рак -
те ре из пред ста ва – од тра -
гич них, пре ко ко мич них, до
за стра шу ју ћих.

Иде ја ау то ра би ла је и да
упо ре ди те а тар из ан тич ких
и да на шњих вре ме на, уз за -
кљу чак да су не ка да шњи
глум ци, „скри ве ни” иза ма -
ски, пред пу бли ком оста ја ли
ано ним ни, чи ме је са ма
уло га до би ја ла на зна ча ју, а
ови са да шњи су пре по зна -
тљи ви ји по соп стве ном име -
ну и пре зи ме ну.

ИЗ ЛО ЖБА У ГА ЛЕ РИ ЈИ „БО ЕМ”

Ан тич ке ма ске 
Па ла Де чо ва

рас по де ле нов ца (ра ни је је то
био спој бро ја ста нов ни ка и
за по сле них). Та ко је за па њу ју -
ће да јед но Но во Се ло има са -
мо не што пре ко два ми ли о на
и две ста хи ља да ди на ра, док
шест пу та ма ње Ива но во рас -
по ла же са око пет и по ми ли о -
на. Нај ви ше нов ца, по се дам и
по ми ли о на, при па ло је Стар -
че ву и Ка ча ре ву. Сле де До ло во
(6.200.000), Ја бу ка (5.700.000)
и Омо љи ца (4.350.000), а на
за че љу су Гло гоњ (3.200.000) и
Бре сто вац (око 2,5 ми ли о на).
На по ме не ра ди, не ра чу на ју ћи
Ива но во, ко је има оба ве зу
пла ћа ња два ју ко му нал них
рад ни ка (бу ду ћи да не ма соп -
стве но пред у зе ће по пут дру гих
се ла), сви оста ли из по ме ну тог
из во ра под ми ру ју стал не тро -
шко ве, те ку ће одр жа ва ње,
услу ге по уго во ру...

Ру ку на ср це, пре ма ово го -
ди шњем бу џе ту у прав цу се ла

оти ћи ће, пу тем ра зних про -
гра ма, око две ста хи ља да ди -
на ра, али ће ве ћи на тог нов ца
ићи на ра чун ЈП Ди рек ци је за
из град њу и уре ђе ње гра да
Пан че ва, што са мо по се би не
мо ра да бу де спо р но, по себ но
ако се као ар гу мент узме то да
ће ком плет не (и ве о ма ком -
плек сне) јав не на бав ке (по себ -
но оне ве ли ке вред но сти) оба -
вља ти мно го струч ни ји ка дар.
Ме ђу тим, ве ро ват но ни шта
ло ши је не би би ло да се на ста -
ви ла не ка да шња прак са, од но -
сно да ме сним за јед ни ца ма у
тен дер ским по ступ ци ма при -
по ма же за то аде кват на град -
ска слу жба, а да од лу ку о из бо -
ру ин ве сти ци ја и но ми нал но
до но се са ме ме сне скуп шти не.

Уз ар гу мент да то не до зво -
ља ва Др жав на ре ви зор ска ин -
сти ту ци ја, та ква прак са је пре -
ки ну та, али не у пот пу но сти, с
об зи ром на то да су не ки по -

ЈОШ ЈЕД НА АК ЦИ ЈА ДО БРО ВОЉ НОГ ДА ВА ЊА КР ВИ

Ка ча рев ци ре кор де ри у пле ме ни то сти

По во дом го ди шњи це смр ти
јед не од нај зна чај ни јих лич -
но сти ма ке дон ске исто ри је –
Го це Дел че ва, ди пло мат ска
де ле га ци ја на шег ју жног су се -
да, пред во ђе на Ве ром Јо ва -
нов ски Тип ко, по се ти ла је Ја -
бу ку у сре ду, 4. ма ја.

Ам ба са дор ка је том при ли -
ком по ло жи ла ве нац код би сте
по ме ну тог ре во лу ци о на ра из
де вет на е стог ве ка ис пред
шко ле, а по том су то учи ни ли
гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов, пред сед ник град ске
скуп шти не Ти гран Киш, за ме -

ник пред сед ни ка На ци о нал -
ног са ве та ма ке дон ске на ци о -
нал не ма њи не Иван Ми трев -

ски, пр ви чо век Ја бу ке Сло бо -
дан Илић, за јед но са оста лим
чла но ви ма ме сне скуп шти не,

као и пред став ни ци удру же ња
Ма ке до на ца из Ја бу ке, Ка ча -
ре ва и Бе о гра да.

На кон што су се при сут ни -
ма обра ти ли ам ба са дор ка Ве -
ра Јо ва нов ски Тип ко, гра до на -
чел ник Па влов и Иван Ми -
трев ски, на сту пио је ме шо ви -
ти хор из До ма за ЛО МР „Ср -
це” у Ја бу ци, а уче ни ци ја буч -
ке шко ле ре ци то ва ли су пе сме
на ма ке дон ском је зи ку.

На по слет ку су сви за јед но
про ше та ли кроз парк до До ма
кул ту ре, где је при ре ђен скром -
ни кок тел.

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА АМ БА СА ДЕ МА КЕ ДО НИ ЈЕ ПО СЕ ТИ ЛА ЈА БУ КУ

Вен ци у част Го це Дел че ва

сло ви (по пут ас фал ти ра ња)
ипак од ра ђи ва ни пре ко ме -
сних за јед ни ца.

... сад се при по ве да
По ис тој ма три ци на ве де не се -
о ске ин сти ту ци је ви ше ни су
осни ва чи јав них ко му нал них
пред у зе ћа и не ма ју ни ка кав
зва ни чан ути цај на њи хов рад.
Под се ћа ња ра ди, од сре ди не
де ве де се тих го ди на, ка да су те
фир ме оформ ље не, ме сне
скуп шти не (не кад са ве ти) по -
ста вља ле су ор га не упра вља ња
– ди рек то ре и чла но ве управ -
ног од бо ра, усва ја ле фи нан -
сиј ске пла но ве и са ме одо бра -
ва ле суб вен ци је. Са да је на
сце ни не ка вр ста ап сур да, ко ја
је до из ра жа ја до шла у по је ди -
ним се ли ма. На и ме, от кад ру -
ко вод ства тих пред у зе ћа по ла -
жу ра чу не са мо Гра ду (ко ји
не ма за до во ља ва ју ћи ме ха ни -
зам за увид у функ ци о ни са ње
се о ских ко му на ла ца), све че -
шће до ла зи до њи хо ве са мо во -
ље, а нај ве ћи  гу бит ни ци су
гра ђа ни као крај њи ко ри сни -
ци услу га.

Ни ма ло не бит но ни је ни то
што је пред став ни ци ма се ла
ус кра ће но пра во да ди рект но
и по соп стве ном на хо ђе њу по -
ма жу (чи тај: фи нан си ра ју)
спорт ске клу бо ве и удру же ња
гра ђа на. То је од ве ли ког зна -
ча ја, због то га што су гра ђа ни
нај бо ље зна ју ко ко ли ко вре ди.

На кон остав ке Де ја на Жи -
ва но ви ћа из већ по зна тих раз -
ло га прак тич но не по сто ји
над ле жно ли це у град ској вла -
сти ко је се озбиљ ни је ба ви се -
ли ма. До пре не ко ли ко го ди на
ни је би ло та ко, а у Скуп шти ни
гра да де ло вао је и ве о ма аги -
лан се о ски ло би.

У то вре ме је де цен тра ли за -
ци ја, од но сно „се о ска ау то но -
ми ја” би ла на нај ви шем ни воу,
а са да се о то ме са мо при по -
ве да.

Због све га на ве де ног, ка да
спла сне по сти збор ни по чет ни
ен ту зи ја зам, као нај ва жни је
пи та ње на ме ће се ка ко при ку -
пи ти кво рум за одр жа ва ње
сед ни ца ме сних скуп шти на,
чак и у за кон ском ро ку од три
ме се ца. А по зна то је да то по -
вла чи рас пу шта ње...



На је да на е стом Фе сти ва лу
до ку мен тар ног фил ма „Злат -
на бу кли ја”, ко ји је одр жан у
Ве ли кој Пла ни, на све ча ној
це ре мо ни ји у пе так, 29.
апри ла, на шој су гра ђан ки,
ре ди тељ ки Бран ки Бе ше вић
Га јић уру чен је гран-при за
нај бо љи сце на рио, и то за
ду го ме тра жни филм „Ла -
уш”, ко ји се ба ви фе но ме -
ном лич но сти Жар ка Ла у -
ше ви ћа, јед ног од нај бо љих
и нај тра гич ни јих ју го сло -
вен ских глу ма ца. Ка ко је на -
ве де но у обра зло же њу, ре ди -
тељ ка је у том оства ре њу не -
при стра сно пред ста ви ла обе
стра не и ни јед ног тре нут ка
ни је за у зе ла став, већ је из -
не ла ду бо ко по тре сан до ку -
мент јед ног вре ме на.

У фил му уче ству ју не ка од
нај зна чај ни јих име на ју го сло -
вен ске кул ту ре: Бра ни слав Ле -
чић, Слав ко Шти мац, Дра ган
Бје ло гр лић, Ир фан Мен сур,
Сло бо дан Ћу стић, Пе тар Бо -
жо вић, Мар ко Ба ћо вић, Љи -
ља на Бла го је вић, Све ти слав
Гон цић, То ма Фи ла, Бор ка
Па ви ће вић, а Ла у ше ви ћа ту -
ма чи глу мац Ан дре ја Ма ри -
чић. „Ла уш” је ре а ли зо ван у
про дук ци ји „Фикс Фо ку са” и
при ка зи ван је ка ко у ре ги о ну,
та ко и у Аме ри ци, Ау стра ли ји,
Ју жној Афри ци, Ру си ји и Ки -
ни. До сад је осво јио ви ше на -
гра да.

По ред Бран ке Бе ше вић Га -
јић, на фе сти ва лу у Ве ли кој
Пла ни на гра ђе на је још јед на
на ша су гра ђан ка – Адри ја на
Ва мош за до ку мен тар ни
филм „Љу ди ко је ни ко не ће”.
Жи ри је об ја снио да се то
оства ре ње, ко је го во ри о ази -
лан ти ма у при хват ним цен -
три ма у Ср би ји, из дво ји ло по
суп тил но сти до ку мен та ри -
стич ког из ра за.

КУЛТУРА
Петак, 6. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Кон церт, про јек ци је
фил мо ва, књи жев ни
про гра ми и све то
бес плат но

Сле де БУ ДИ, „Мај ски
да ни књи ге”, про мо ци ја
„Ру ко пи са”...

Као и прет ход них го ди на, овај
мај ће Пан че ву до не ти мно -
штво кул тур них са др жа ја. Бу -
ду ћи да по сле то га, у ју ну, сле де
још са мо два фе сти ва ла („Кла -
сик фест” и „Екс те а тар фест”),
а по том на сту па уо би ча је на
лет ња кул тур на су ша, ни је зго -
рег ис ко ри сти ти бо га ту мај ску
по ну ду и осве жи ти дух не ким
фил мом, књи жев ном ве че ри,
кон цер том... Мај ска де ша ва ња
би ће ра зно вр сна, а улаз на све
до га ђа је ко је овом при ли ком
на ја вљу је мо би ће сло бо дан.

Рат ко и Ра ди ша
Пр ви у ни зу ин те ре сант них до -
га ђа ја сва ка ко је кон церт бра ће
Те о фи ло вић, на ја вљен за уто -
рак, 10. мај, од 20 са ти. Овај
нео би чан дуо по след њи пут је
на сту пио у Пан че ву пре се дам
го ди на, а овом при ли ком ће
пред ста ви ти про грам ко ји је
пр ви пут из ве ден на кон цер ту у
Цен тру „Са ва” фе бру а ра ове го -
ди не. Њи хов спе ци ја лан гост
би ће мла ди пи ја ни ста и ком по -
зи тор Мар ко Ма рић.

О по пу лар ност овог са ста ва
ни је по треб но мно го го во ри ти.
Ре ци мо са мо то да је на сту пао
по це лом све ту и сву да су га
пра ти ле ова ци је и од лич не кри -
ти ке. Та ко су га не мач ка и пољ -
ска штам па ока рак те ри са ле као
„ме та фи зич ки ду хов ни дар,
чист, не по ква рен са вре ме ном
ци ви ли за ци јом”, „умет нич ке
ико не” и „гла со ви сто ле ћа”.

Дан ка сни је, 11. ма ја, у дво ра -
ни „Апо ло” До ма омла ди не би -

ШТА НАМ ДО НО СИ МАЈ

КУЛ ТУ РА У ПРО ЛЕЋ НОМ РУ ХУ
Културни телекс

Фран цу ска, 1980. Јед не
де цем бар ске но ћи, ма ло
пре Бо жи ћа, ави он ко ји је
ле тео из Ис тан бу ла за Па -
риз сру шио се на об рон ке
пла ни не на фран цу ско-
швај цар ској гра ни ци и не -
стао у пла ме ну. Као не ким
чу дом, ме ђу оста ци ма олу -
пи не про на ђен је је ди ни
пре жи ве ли пут ник са тог
ле та, тро ме сеч на бе ба, де -
вој чи ца. Две по ро ди це –
јед на бо га та и моћ на, дру -
га си ро ма шна, бо ре се за
ста ра тељ ство над њом, што
ће по кре ну ти ис тра гу ду гу
ско ро две де це ни је. Пи та -
ње ко је их све му чи: да ли
је та де вој чи ца Лиз-Роз
или Еми ли?

Од жи во пи сних па ри -
ских че твр ти пре ко Ди је па
на ушћу ре ке Арк, па све до
пла нин ских ла на ца Ју ре,
пре кри ве них гу стим шу ма -

ма, ова уз бу дљи ва при ча
пре пу на дра ма тич них обр -
та по ве шће чи та о це до не -
ве ро ват ног рас пле та. Ко -
ли ку уло гу има суд би на у
овом до га ђа ју? Или је не -
ко, још од са мог по чет ка,
ма ни пу ли сао уче сни ци ма
ове дра ме?

„Без те бе” Ми шел Би си

Два чи та о ца ко ји до сре де, 11. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„У ко јим слу ча је ви ма зна те да не ко ма ни пу ли ше ва ма?”,
на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Без те бе”
Ми шел Би си. 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
Су бо та, 7. мај, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт гру пе „Ри там не ре да”. Улаз је 500, а на дан кон цер -
та 600 ди на ра.

Уто рак, 10. мај, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт бра ће Те о фи ло вић. Улаз је бес пла тан.

Че твр так, 12. мај, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: пр ви кон церт
у окви ру про сла ве да на Му зич ке шко ле.

Те мат ски про грам
Су бо та, 7. мај, 11 са ти, Дом омла ди не: ра ди о ни ца ка ри ка -
ту ре Ни ко ле Дра га ша. 

Не де ља, 8. мај, 17 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: зон ска
смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва де це из осам оп -
шти на ју жног Ба на та.

Уто рак, 10. мај, 15 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
про мо ци ја књи ге „Ка ко до по сла у 21. ве ку”.

Че твр так, 12. мај, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пу то пи сни се ри јал „Упо знај сво ју при ро ду” – пре да ва ње
„Пот кав ка зје”.

Филм
Сре да, 11. мај, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
„Сло бод на зо на” – филм „Дуг ме од се де фа”. Улаз сло бо дан.

Пе так, 6. мај, дво ра на Кул тур ног цен тра: ре тро спек ти ва
фил мо ва Дра га на Ни ко ли ћа – у 19 са ти „Ко то та мо пе ва”,
у 21 сат „Не ка дру га же на”.

Су бо та, 7. мај, дво ра на Кул тур ног цен тра: ре тро спек ти ва
фил мо ва Дра га на Ни ко ли ћа – у 19 са ти „Иде мо да ље”, а у
21 сат „Са бир ни цен тар”.

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

Ових да на се за вр ша ва ју
при пре ме за об ја вљи ва ње 39.
„Ру ко пи са – Збор ни ка по е зи је
и крат ке про зе мла дих с про -
сто ра бив ше Ју го сла ви је”. 
Ка ко је са оп шти ла Ја сми на
То пић, глав на уред ни ца збор -
ни ка, ове го ди не је при сти гло
око 1.000 пе са ма и при ча 315
ау то ра са екс ју го сло вен ског
про сто ра, а у но во из да ње ушли
су ра до ви 56 ау то ра, што је ви -
ше не го прет ход них го ди на, с
тим да је ви ше за сту пље на по -
е зи ја не го про за. Цен трал ни
до га ђај – про мо ци ја „Ру ко пи -
са” – би ће при ре ђен 28. ма ја у
„Апо лу”.

Уз ове са др жа је, кул тур не
ин сти ту ци је ће при ре ђи ва ти и
дру ге, ре дов не про гра ме. По -
ме ни мо још са мо кон церт по -
во дом да на Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур” (14. ма ја) и ре -
тро спек ти ву фил мо ва у ко ји -
ма игра Дра ган Ни ко лић (од
28. апри ла до 7. ма ја).

ће при ка зан пр ви у ни зу фил мо -
ва из се лек ци је фе сти ва ла „Сло -
бод на зо на” (оп ши р ни је о то ме
ис под „Кул тур ног те лек са”).

Већ у пе так, 13. ма ја, стар то -
ва ће Би је на ле умет нич ког деч -
јег из ра за (БУ ДИ), ко ји се ове
го ди не од ви ја под сло га ном „У
вр ту раз ли чи то сти!”. Та ко ће
нај мла ђи и ма ло ста ри ји Пан -
чев ци све до 16. ју на би ти у
при ли ци да по гле да ју мно штво
пред ста ва и при су ству ју ра ди о -
ни ца ма, из ло жба ма, књи жев -
ним су сре ти ма, му зич ким про -
гра ми ма за де цу...

Сло ве ни ја у фо ку су
Крај ма ја до но си и две нај зна -
чај ни је пан че вач ке књи жев не
ма ни фе ста ци је: „Мај ске да не

књи ге”, у ор га ни за ци ји Град -
ске би бли о те ке, и про мо ци ју
но вих „Ру ко пи са”, што је про -
грам До ма омла ди не. Бу ду ћи
да су „Мај ски да ни књи ге” ове
го ди не по све ће ни сло ве нач кој
књи жев но сти, а да „Ру ко пи си”
до но се пе сме и при че ау то ра с
про сто ра бив ше Ју го сла ви је,
са мим тим и Сло ве ни је, пред -
ви ђе но је да то ком јед не ве че ри
до ђе до са жи ма ња тих два ју
про гра ма.

Кре ни мо од „Мај ских да на
књи ге”. По ред то га што ће
тра ди ци о нал но 24. ма ја би ти
обе ле жен Дан сло вен ске пи -
сме но сти, усле ди ће ве че по -
све ће но Ти то-но стал ги ји, али
и под се ћа ње на не дав но пре -
ми ну ле, ве ли ке сло ве нач ке
пе сни ке То ма жа Ша ла му на и
Але ша Де бе ља ка. При сут ни ће
мо ћи да се упо зна ју с мла дом
сло ве нач ком књи жев ном сце -
ном, а би ће пред ста вљен и
срп ски пи сац Ми ли сав Са вић.

Куда у уторак, 10. маја, у 20 сати?

НА ГРА ЂЕ НЕ ДВЕ ПАН ЧЕВ КЕ

Гран-при 
за филм „Ла уш”

Пан че во ће и ове го ди не, по -
ред 40 срп ских гра до ва, би ти
об у хва ће но тур не јом филм -
ског фе сти ва ла „Сло бод на
зо на”. Пла ни ра но је да про -
јек ци је нај бо љих оства ре ња

бу ду при ре ђе не у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не 11,
18. и 25. ма ја и 1. и 8. ју на од
20 са ти.

Пр ви на ре пер то а ру би ће
филм „Дуг ме од се де фа” чи -

ле ан ског ре ди те ља Па три си ја
Гу зма на, ко ји је до сад нај у бе -
дљи ви ји по бед ник по из бо ру
пу бли ке „Сло бод не зо не”.
Усле ди ће оства ре ња: „Ов но -
ви” исланд ског ре ди те ља Гри -

му ра Ха ко нар со на, „Клуб”
Па бла Ла ра и на, „Плес са Ма -
ри јом” (о ар ген тин ској пле са -
чи ци Ма ри ји Фукс), а он да и
еко ло шки до ку мен та рац „The
Yes Men”.

НАЈ БО ЉИ ФИЛ МО ВИ И У ПАН ЧЕ ВУ

Сло бод на зо на

МОЈ МУ ЗЕЈ, МОЈ ГРАД

Јед на од нај за ни мљи ви јих мај ских ма ни фе ста ци ја сва ка ко

је „Му зе ји Ср би је де сет да на, од 10 до 10”, ко ја се ове го ди -

не, од 12. до 21. ма ја, од ви ја под сло га ном „Мој му зеј, мој

град”. Њо ме ће би ти об у хва ћен и Ме ђу на род ни дан му зе ја,

18. мај, и с њим по ве за на „Европ ска ноћ му зе ја” (21. мај).

То ком тих де сет да на по се ти о ци На род ног му зе ја Пан че -

во би ће у при ли ци да по гле да ју из ло жбе: „Ски ца за пор трет

ка ри ка ту ре – из  зби р ке ли ков них умет но сти На род ног му -

зе ја Пан че во” (отва ра ње је у че твр так, 12. ма ја, у 12 са ти),

„Сред њо ве ков на цр ква и не кро по ла на нео лит ској хум ци”

(че твр так, 12. мај, у 19 са ти), „Гра ди тељ ско на сле ђе у де -

ли ма умет ни ка” (пе так, 13. мај, у 12 са ти) и „Цр но и бе ло –

при ча о чо ко ла ди” При род њач ког му зе ја у Бе о гра ду (пе так,

13. мај, 19 са ти), као и раз не пра те ће са др жа је.

У среду, 11. маја, у 20 сати, у
Позоришту лутака „Пинокио”
на Новом Београду премијер-
но ће бити изведена представа
„Речна сирена”, у којој игра и
наш суграђанин, глумац Јован
Поповић.

– Једна од улога које тума-
чим у „Речној сирени” јесте
Рајн, речни бог. Он својим ча-
робњаштвом, силом, страхом
и  мржњом потчињава васцелу
природу и људски род, и од
њих очекује безусловну слу-
жбу и покоравање. Поред те
улоге, кроз причање приче,
појављујем се и као заљубљени
младић, члан античког хора и
стара грофица, витезова мајка
– рекао је Поповић.

Драматизацију и режију
овог несвакидашњег комада за
децу урадио је бугарски реди-
тељ и глумац Тодор Валов. По-
лазиште чини немачка древна
легенда о Лорелај, а представа

приказује ванвременску љу-
бавну причу, у којој се савре-
мени гледалац без проблема
може препознати.

Поповић каже да овај позори-
шни пројекат доноси чаролију и
мноштво изненађења и једнако
успешно комуницира како с
најмлађим гледаоцима, тако и с
њиховим старијим пратиоцима.

ПРЕДСТАВА „РЕЧНА СИРЕНА”

Јован Поповић 
као бог Рајн



– Ком пакт-диск „Срп ски пе -
сни ци ро ман ти ча ри у ста ро -
град ској му зи ци” сни ми ли
смо из љу ба ви пре ма му зи ци –
ре као је Ми хај ло Јо вић, умет -
нич ки ру ко во ди лац Там бу ра -
шког ор ке стра Пан че ва, не ко -
ли ко са ти пре по чет ка кон -
церт не про мо ци је ди ска у сре -
ду, 4. ма ја, у дво ра ни Кул тур -
ног цен тра. Тај кон церт је био
по клон Там бу ра шког ор ке стра
су гра ђа ни ма, а сам диск је
сни мљен уз фи нан сиј ску по -
др шку По кра јин ског се кре та -
ри ја та за спо рт и омла ди ну.
На ње му се на ла зи два де сет
ста ро град ских ну ме ра, а по -
ред не ко ли ко на род них ко ла,
ту су и ком по зи ци је на ста ле

по тек сто ви ма чи ји су ау то ри
срп ски ро ман ти чар ски пе сни -
ци, ме ђу ко ји ма су Бран ко Ра -
ди че вић, Ј. Ј. Змај, Ђу ра Јак -
шић и дру ги. Јо вић под се ћа и
на чи ње ни цу да су у овом гра -
ду, ко ји је не кад био ва жан
кул тур ни цен тар, из ме ђу оста -
лих, жи ве ли и ства ра ли про та
Ва са Жив ко вић, Ј. Ј. Змај, Ни -
ко ла Ђур ко вић и Ми та То па -
ло вић.

Он је ура дио аран жма не за
све ну ме ре. Ка ко је об ја снио, до
ком по зи ци ја је обич но до ла зио
пре ко пе сма ри ца и ста рих нот -
них за пи са, ко јих има мно го у
соп стве ној би бли о те ци.

– Де ша ва се да је по не где из -
о ста вље но име пе сни ка, а по не -

где чак и име ком по зи то ра, па
он да на сто јим да от кри јем ко је
ау тор тек ста или ком по зи ци је.
На кон то га све то по де ша вам и
аран жи рам за там бу ра шки ор -
ке стар – ре као је Јо вић.

Ка ко је при ме тио, не ке пе -
сме жи ве и сви их ра до пе ва мо,
али су њи хо ви кре а то ри – пе -
сни ци и ком по зи то ри – за бо -
ра вље ни. То је на не ки на чин
ком пли мент за не чи ји рад,
али ни је зго рег зна ти ко сто ји
иза тих ма лих му зич ких ре -
мек-де ла.

Го во ре ћи о пе сма ма ко је су
се на шле на ди ску, Јо вић под -
вла чи да мно ге од њих го во ре
о љу ба ви, али не ке до но се за -
ни мљи ве при че о чо ве ку 19.

ве ка, о то ме ка ко се жи ве ло,
удва ра њу, ме ђу људ ским од но -
си ма, о ста ву пре ма жи во ту...
По ред очу ва ња тра ди ци је и
при ка зи ва ња на шег кул тур ног
на сле ђа, овај диск пред ста вља
и по вра так на пра ве вред но -
сти, по себ но у ак ту ел ном мо -
мен ту, ко ји је пре за си ћен му -
зич ким шун дом.

Там бу ра шки ор ке стар Пан -
че ва чи ни осмо ро чла но ва,
шко ло ва них и ис ку сних му зи -
ча ра, а во кал ни со ли сти су 
Зо ри ца Зу бац и Ми лу тин Сви -
рац. Ан самбл је осно вао (2014.
го ди не) про фе сор Ми хај ло Јо -
вић с ци љем про мо ви са ња, не -
го ва ња и из во ђе ња срп ске тра -
ди ци о нал не му зи ке.

Осмо так ми че ње уче ни ка хар -
мо ни ке одр жа но је у сре ду, 4.
ма ја, у са ли Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”. У кон ку рен -
ци ји је би ло око 70 уче сни ка
из Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је,
тач ни је из Бе о гра да, Вра ња,
Кру шев ца, Сме де ре ва, По жа -
рев ца, Угље ви ка, Ћу при је и
дру гих гра до ва. Так ми чи ли су
се со ли сти и ка мер ни ан сам -
бли уче ни ка ко ји по ха ђа ју
основ ну и сред њу шко лу, раз -
вр ста ни у де сет ка те го ри ја, по
раз ре ди ма.

– Ово дру же ње до при но си
по бољ ша њу про гра ма ко ји ми,
про фе со ри, раз ра ђу је мо на
на шим се ми на ри ма. По не кад
се ра зи ђе мо у при сту пу, ра ди -
мо по раз ли чи тим уџ бе ни ци -

ма, или се фо ку си ра мо на
исти тип ком по зи ци ја. Ми у
Му зич кој шко ли у Пан че ву,
као и ко ле ге у не ким дру гим
гра до ви ма, на сто ји мо да уче -

ни ци ма по ну ди мо ви ше, да то
не бу де јед но смер на ули ца,
већ же ли мо да им омо гу ћи мо
да соп стве но сви рач ко ис ку -
ство обо га те што ра зно вр сни -

јим ком по зи ци ја ма. Циљ на -
шег так ми че ња је упра во про -
ши ре ње про гра ма, ка ко би се
мо гли чу ти и ве ли ка ни кла -
сич не му зи ке, ста ри мај сто ри,
од ко јих се мно го мо же на у чи -
ти, и не ке дру ге ком по зи ци је –
об ја сни ла је Ра мо на Ди ми три -
је вић Ба лаћ, про фе сор ка у
МШ „Јо ван Бан дур”.

Струч ни жи ри су чи ни ли
про фе со ри из Сме де ре ва, Зе -
му на, Аран ђе лов ца, По жа рев -
ца и Пан че ва, а ла у ре а ти и по -
бед ни ци так ми че ња осво ји ли
су пе ха ре и на гра де.

Тре нут но основ ну шко лу
хар мо ни ке у Пан че ву по ха ђа
три де сет пе то ро уче ни ка, а у
сред њој му зич кој шко ли је
њих че тво ро.

Ситнице улепшавају
живот 

КУЛТУРА
Петак, 6. мај 2016.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У ро ма ну „Бо ја зе мље” бо -
сан ско хер це го вач ки ау тор
Ел ве дин Не зи ро вић (1976,
Мо стар) при по ве да по ро -
дич ну дра му, али и исто -
риј ски ро ман. Књи гу отва -
ра при ча о оцу ко ји ги не у
са о бра ћај ној не сре ћи ка да
је ње го вом си ну, ау то ру
овог ро ма на, са мо се дам
ме се ци. Ово је ау то би о -
граф ска по вест пи сца о
ње го вом од ра ста њу, о суд -
би ни ње го вих нај бли жих,
ње го вих при ја те ља, о су -
сре ти ма с не по зна тим љу -
ди ма, стал ним се лид ба ма,
о за у век из гу бље ном за ви -
ча ју. Исто вре ме но је и
при по вест о епо хи у ко јој
се рас па да ла јед на зе мља и
у чи јем су се сре ди шту на -
шли тра гич ни све до ци ње -
ног рас па да.

Ово је тре ћа књи га у „Ла гу -
ни ној” еди ци ји вр хун ске са -
вре ме не књи жев но сти „Пла -
во, бе ло, цр ве но”, ко ја оку -
пља пи сце из бив ше Ју го -
сла ви је, а чи ја су де ла нај -
пре об ја вље на у Ср би ји.

Ро ман је јед но ста ван,
емо ти ван и искрен. По зи ва
чи та о ца да у е у при чу као
у раз го вор с не ким бли -
ским, с не ким ко му се ис -
по ве да и от кри ва све сво је
тај не. У ро ма ну се су сре ћу
тра ге ди ја и по е зи ја, исто -
ри ја и емо ци ја, пат ња и по -
ро дич на дра ма у ра ту, све
то без ве ли ких ре чи и по -
ли ти за ци је при че.

„Бо ја зе мље” 
Ел ве ди на Не зи ро ви ћа

Каролина Бисак

ФИЛМ: Сасвим случајно
сам наишла на немачко-
француску драму „Sky” ре-
дитељке Фабјен Берто.
Прича прати Францускињу
Роми, коју је на велико
платно феноменално пре-
нела Дијана Кругер. Све
почиње током њеног одмо-
ра у Калифорнији, где на-
кон кулминације лоших
односа с мужем одлучује
да га напусти и покуша да
пронађе сопствену срећу.
Стопирајући, стиже у Лас
Вегас, где упознаје Дијега
и заљубљује се у њега. Двоје
потпуних странаца се срећу
са жељом да проведу живот
заједно, али им живот по-
ставља низ препрека. Овај
изузетно дирљив филм са-
вршено је пренео на платно
причу жене која жели да во-
ли и буде вољена и жртвује
све како би бар накратко
осетила праву љубав.

КЊИГА: Иако су фанови
Стивена Кинга навикли на
крволочне и, понекад, излу-
ђујуће хороре, овај генијал-
ни писац нам је испоручио
феноменалан трилер „11-
-22-63”, који је код нас пре-
веден као „Далас '63”. Џејк
Епинг је професор енгле-
ског језика у Мејну, где про-
налази портал који ће га
пребацити у 1960. годину.
Одлично описан прелазак
из суровог и помало безлич-
ног 21. века у љупке и шаре-
не шездесете уљуљкава у
осећај сигурности, међутим
Кинг, не штедећи своје ли-
кове, упућује читаоца у
авантуру против тока исто-
рије, која се не може тако
лако променити. Ове године

је снимљена и мини-серија
од осам епизода по овој
књизи, која је једнако напе-
та и узбудљива.

ХОБИ: Чак и ако имате ма-
ло слободног времена, да
бисте сачували себе, потру-
дите се да пронађете неки
хоби који ће вам донети мир
и задовољство. Некима од-
говара да се баве спортом,
некима да читају, а некима,
као на пример мени, најви-
ше прија хеклање. Када сам
почињала, бринула сам се
да ће ми људи говорити да је
то хоби за баке, али онда
сам схватила да ме заправо
хеклање толико опушта и
смирује након напорног да-
на да ме није брига ко шта
мисли. Интернет ми је по-
могао да научим основе, а
сада сваког дана научим не-
што ново и креативно.
Дивно је видети и чути од
пријатеља или познаника
како налазе унутрашњи мир
на разне начине. Заиста се
треба потрудити и сваког
дана научити нешто ново,
макар то била и ситница, јер
можда баш она може да вам
улепша живот.

ГО СТО ВА ЊЕ МАР ЈА НО ВИ ЋА И ПО ГА ЧА РА

ИГРА ЊЕ ФОР МОМ 

И ВЛА СТИ ТОМ ЛЕК ТИ РОМ

Два чи та о ца ко ји до сре де, 4. ма ја, 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: „Ко су нај го ри во за чи?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „За што Бог не ма ау то” Ва ње Бу ли ћа.
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.

КОН ЦЕРТ НА ПРО МО ЦИ ЈА НО ВОГ ДИ СКА

Ро ман ти ча ри и ста ро град ски шти мунг

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ МШ „ЈО ВАН БАН ДУР”

Так ми че ње хар мо ни ка ша

Занимљиво вече са ауторима „Књижевне радионице Рашић”

МОЈ избор МОЈ

сам учио за нат – об ја снио је
По га чар.

И Бо јан Мар ја но вић је свој
пр ве нац ока рак те ри сао као
екс пе ри мент, тач ни је као
игра ње вла сти том лек ти ром,
ко ју су то ком ње го вог књи жев -
ног са зре ва ња чи ни ли углав -
ном ан гло а ме рич ки пи сци, а
по себ но је ис та као Бу ков ског,
Кар ве ра и Хе мин гве ја. 

– По ку шао сам да на том
тра гу ис пи шем не што дру га -
чи ју књи гу. За раз ли ку од ње,
оно на че му тре нут но ра дим
до но си ма ње и пор но гра фи је
и по ли ти ке. Пе сме у овој збир -
ци су при лич но на ра тив не и
ду ге, и до не кле из ла зе из фор -
ме по ет ског тек ста, а пред сто -
је ћа збир ка по е зи је до но си
мно го згу сну ти ји из раз – на ја -
вио је Мар ја но вић.

„По ли ти ку, пор но гра фи ју,
по е зи ју” он је ока рак те ри сао
пр вен стве но као књи гу љу бав -
не по е зи је. Ка ко је ре као, пи -
са ти о љу ба ви је пре зре но, што
због екс пан зи је „во ди тељ ских”
љу бав них ро ма на, што због
пост мо дер ни стич ког пре зи ра
пре ма тој те ми, а он тра жи
тре ћи пут у при сту пу љу ба ви.

Мар ко По га чар је пред пан -
че вач ком пу бли ком при знао
да га му зи ка те мељ ни је по кре -
ће не го књи жев ност, јер је љу -
бав пре ма њој и прет хо ди ла
по е зи ји.

– Искре но, рет ко ме не ка
књи га до так не ко ли ко то мо же
не ка пло ча – до дао је По га чар. 

Он је та ко ђе ис при чао сво ја
ис ку ства са го сто ва ња на књи -
жев ним фе сти ва ли ма по Ју -
жној Аме ри ци, на ко ји ма то -
ком че ти ри-пе т са ти тра ја ња
пе сни ци из чи та вог све та чи та -
ју пред 4.000 или 5.000 љу ди.

НО ВИ РО МАН ВУ КА ШИ НА ШТРЕ КЕ РА

На кон књи ге „За бра на упо тре бе ва тре и во де” у из да њу „Књи жев -

не ра ди о ни це Ра шић”, не дав но је об ја вљен но ви ро ман на шег су -

гра ђа ни на Ву ка ши на Штре ке ра, под на сло вом „Ср ча ност”. То је

бес ком про ми сна при ча о ма чи зму ко ји не же ли да се из ви ња ва

због оно га што је сте.

„Рад ња овог ро ма на сме ште на је у свет бор би па са, а ње не кључ -

не ре чи – хра брост и страст – од но се се јед на ко на жи во ти ње као и

на љу де. Ау тор до бро зна да ро ма неск но ис тра жи ва ње ко је за ла зи

ово ли ко ду бо ко у људ ску – му шку – ду шу не мо же да тр пи об зи ре

по ли тич ке ко рект но сти; за то ’Ср ча ност’ тра жи чи та о ца ко ји ће зна -

ти да та кве об зи ре не оче ку је”, на во ди се у при ка зу ро ма на.

тре бан не ки тип кон цен тра циј -
ског кон ти ну и те та. У су шти ни,
исте ства ри мо гу и у по е зи ју и у
про зу, али на дру га чи ји на чин.
За ме не је овај ру ко пис био не -
што као при ват на стил ска ве -
жба. Искре но, ни сам имао ам -
би ци је да је об ја вим. То је би ла
мо ја бор ба са со бом и кроз њу

Пред ста вље не књи ге
„Бог не ће по мо ћи”
и „По ли ти ка, 
пор но гра фи ја, по е зи ја”

О љу ба ви, упр кос то ме
што је у књи жев но сти
пре зре на 

Мар ко По га чар, је дан од нај -
про ми нент ни јих хр ват ских
ау то ра мла ђе ге не ра ци је, и
ње гов срп ски ко ле га Бо јан
Мар ја но вић, ко ји је не дав но
де би то вао књи гом по е зи је,
пред ста ви ли су се пан че вач -
кој пу бли ци у че твр так, 28.
апри ла, у Га ле ри ји Ба те Ми -
ха и ло ви ћа. Не по сре дан по вод
оку пља ња би ла је про мо ци ја
Мар ја но ви ће ве по ет ске зби р -
ке „По ли ти ка, пор но гра фи ја,
по е зи ја” и По га ча ро ве пр ве
књи ге при по ве да ка „Бог не ће
по мо ћи”, обе об ја вље не у из -
да њу „Књи жев не ра ди о ни це
Ра шић”. Са ау то ри ма је раз го -
ва ра ла уред ни ца те из да вач ке
ку ће Алек сан дра Ра шић.

Бу ду ћи да је По га чар пре -
вас ход но пе сник, ов да шња пу -
бли ка је мо гла чу ти да му је
пре ла зак на про зу за пра во до -
нео ви ше на по ра и се де ња, као
и ве ћи оп сег ра да.

– Тре ба ло ми је вре ме на да
се на вик нем на про зу, ма кар и
кра ћу. За при че и ро ма не је по -



ОК ТАН СКИ БРОЈ
Већ не ко ли ко го ди на на
пум па ма у Ср би ји мо же те
си па ти бен зин и са 98 ок та -
на. Ре кла ме у ко ји ма се ис -
ти чу пред но сти ове вр сте
го ри ва, по ру чу ју по тро ша -
чи ма да уко ли ко ко ри сте
бен зин од 98 ок та на, ау то -
мо бил ће има ти дра стич но
бо ље пер фор ман се...

Да ли је то за и ста та ко и
шта је пред ста вља ју бро је ви
у озна ци?

Број 95 или 98 је ок тан ска
вред ност и при ка зу је од нос
сме ше две ју вр ста ре фе -
рент них го ри ва у бен зи ну:
изо ок та на и хеп та на. Изо -
ок тан чи ни ве ћи део сме ше,
а уко ли ко је од нос 95 пре ма

пет про це на та у ко рист по -
ме ну тог је ди ње ња, он да је
ја сно да го во ри мо о бен зи ну
са 95 ок та на.

Ово је слу чај и с го ри вом
ко је но си озна ку 98, а са мим
тим то го ри во је ква ли тет ни -
је. Ок тан ска вред ност ни је
ни шта до от пор ност бен зи на
на са мо за па ље ње, од но сно
струч но ре че но – на де то -
нант но раз га ра ње. Са мо за -
па ље ње је по ја ва ка да го ри во
у ци лин дру услед при ти ска
и тем пе ра ту ре ре а гу је пре
не го што све ћи ца пу сти
искру ко ја тре ба да де то ни ра
сме шу у ци лин дру. Ова по ја -
ва се ка рак те ри ше као не -
пра ви лан рад, при че му се

осло ба ђа до дат на ви со ка
тем пе ра ту ра, ко ја ути че на
рад ни век де ло ва мо то ра.

Са вре ме ни мо то ри с цен -
трал ним упра вљач ким је ди -
ни ца ма (ра чу на ри ма) по се -
ду ју сен зо ре ко ји ре ги стру ју
са мо за па ље ње, а та да елек -
тро ни ка ре гу ли ше угао па -
ље ња, ко ли чи ну го ри ва ко ја
се убри зга ва... То прак тич -
но зна чи да мо тор при ла го -
ђа ва рад вр сти бен зи на ко ју
сте си па ли. Ре зи ме би био –
ко ри шће њем го ри ва са 98
ок та на сма њу је те по тро -
шњу, сна га мо то ра се по ве -
ћа ва за не ко ли ко про це на -
та, сма њу је се еми си ја из -
дув них га со ва и сни жа ва се

број не же ље них са мо за па -
љи ва ња, чи ме се про ду жа ва
рад ни век мо то ра.

Тре ба на по ме ну ти да ако
же ли те да си па те бен зин ве -
ће ок тан ске вред но сти, а у
ре зер во а ру се на ла зи од ре -
ђе на ко ли чи на го ри ва дру -
гог ти па (с ма ње ок та на),
мо же те то учи ни ти сло бод -
но, без бо ја зни да ће њи хо во
ме ша ње не га тив но ути ца ти
на мо тор.

„То јо та” је мо жда из гу би ла
ти ту лу нај ве ћег свет ског
про из во ђа ча ау то мо би ла,
али је и да ље нај про да ва ни -
ји бренд у мно гим зе мља ма.
То је слу чај и са Сје ди ње -
ним Аме рич ким Др жа ва ма,
где је тај ја пан ски про из во -
ђач при су тан још од 1957.
Ова чи ње ни ца го во ри у при -
лог бр зом при вред ном опо -
рав ку Ја па на на кон ка пи ту -
ла ци је у Дру гом свет ском
ра ту, али и по чет ку при хо -
до ва ња на те ри то ри ји зе мље
ко ја га је по ра зи ла.

При бли жно 65 од сто укра -
де них ау то мо би ла у Аме ри -
ци бу де про на ђе но и вра ће -
но вла сни ци ма.

Пр ви штрајк рад ни ка у ау то-
-ин ду стри ји ор га ни зо ван је
1936. у фа бри ци „Џе не рал
мо тор са” у Атлан ти. То је пр -
во за бе ле же но син ди кал но
ор га ни зо ва ње рад ни ка у фа -
бри ка ма ко је про из во де ау -
то мо би ле. Исте го ди не у др -
жа ви Ми чи ген рад ни ци исте
ком па ни је ор га ни зо ва ли су

још ве ћи штрајк зах те ва ју ћи
бо ље усло ве ра да и пра ва.
Об у ста ва ра да је тра ја ла ско -
ро го ди ну да на, све до мо -
мен та ка да гу вер нер са ве зне
др жа ве Ми чи ген ни је при -
знао тај син ди кат као ре пре -
зен та ти ван, ка да су зах те ви
рад ни ка ис пу ње ни.

Ау то мо бил ске гу ме су бит не
за без бед ну во жњу, али ути чу
и на пер фор ман се ау то мо би -
ла. Ис ку ства ин же ње ра у раз -
во ју но вих тех но ло ги ја код
тр кач ких ау то мо би ла у ве ли -
ком бро ју слу ча је ва се ко ри -
сте и у про из вод њи ау то мо -
би ла и де ло ва за пут нич ка
во зи ла, па та ко и пне у ма ти -
ка. Про из вод ња гу ма ко је се
мон ти ра ју на мо то ци кле у
ГП шам пи о на ту и бо ли де
„фор му ле 1” те же са вр шен -
ству. Пне у ма ти ци у овим тр -
ка ма тре ба да пре не су ве ли -
ку сна гу на под ло гу и да бу ду
мак си мал но без бед ни, јер је
га зе ћи слој код мо то ци ка ла
ве ли чи не игра ће кар те, а код
„фор му ле 1” он је иден ти чан
по вр ши ни ко вер те за пи сма.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - Б Е З Б Е Д Н О С Т У С А О Б Р А Ћ А Ј У - - - - - - - 

ШТРАЈК ОД ГО ДИ НУ ДА НА

- - - - - ГАРАЖА - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

„Про вла че ње” 
из ме ђу во зи ла 
ни је за бра ње но

Три пу та гле дај 
у ре тро ви зор

С до ла ском про ле ћа и леп шег
вре ме на на ули це из ла зе и
мо то ци кли сти, ко ји иа ко је су
рав но прав ни уче сни ци у са о -
бра ћа ју, тај ста тус код од ре ђе -
ног бро ја во за ча ау то мо би ла
ипак не ма ју. Они ко ји се на -
ла зе за упра вља чем че тво ро -
точ ка ша, тре ба ло би да бу ду
све сни да су мо то ци кли, сви -
де ло се то њи ма или не, ипак
при сут ни и да сво јим по на ша -
њем мо гу спре чи ти са о бра ћај -
не не зго де ко је на ста ју због
не па жње или не по што ва ња
про пи са.

Из бе га вај те ба ха те
По ред ау то мо би ла, глав ни
про блем мо то ци кли ста је су
они са ми, тач ни је во за чи дво -
точ ка ша ко ји се по на ша ју
нео д го вор но. Ве ћи на мо то ра
има до бре пе р фор ман се, па
та ко ни је рет кост да на ули ца -
ма ви ди те ка ко је не ко у гра ду
про ју рио ве ли ком бр зи ном
по ред вас, а он да на гло ко чио
на се ма фо ру. Та кво по на ша -
ње нај ви ше нер ви ра оне за
упра вља чем ау то мо би ла, али
и љу би те ље мо то ра ко ји се по -
на ша ју од го вор но.

За сва ђу, од но сно са о бра -
ћај ну не зго ду у ве ћи ни слу -

ча је ва је по треб но дво је, та ко
да је са вет да та квог „уче сни -
ка” у са о бра ћа ју пу сти те да
про ђе и др жи те од сто ја ње од
ње га. Ста ти сти ка Са о бра ћај -
не по ли ци је по ка зу је да ве ли -
ки број мо то ци кли ста нај че -
шће стра да у град ским сре -
ди на ма. Раз лог то ме су нео д -
го вор ни по ступ ци во за ча ау -
то мо би ла. На и ме, у 90 од сто
ова квих уде са во за чи ау то мо -
би ла ни су укљу чи ли све тло -
сну сиг на ли за ци ју од но сно
по ка зи вач прав ца, или су се
на гло пре стро ји ли, што до во -
ди до не же ље них по сле ди ца.

Та ко ђе, ово ме до да је мо чи -
ње ни цу да при про ме ни тра ке
кре та ња го то во ни ко ни је ко -

У објек те на ко је овим сти лом
во жње обра ћа те па жњу тре ба
увр сти ти и мо то ре, јер у све сти
ве ћи не во за ча при окре та њу
или не ком дру гом ма не вру
углав ном су дру ги ау то мо би -
ли, ау то бу си и ка ми о ни.

Из ла зак из ау то мо би ла пар -
ки ра ног по ред пу та та ко ђе је
рад ња при ко јој мно ги стра да -
ју. Уко ли ко има те пут ни ке ко ји
же ле да на пу сте во зи ло, мо ра -
те им скре ну ти па жњу да са че -
ка ју не ко ли ко тре ну та ка пре
не го што се уве ри те да то мо гу
учи ни ти без бед но. У су прот -
ном, ви ше осо ба мо же стра да -
ти. Имај те на уму да иа ко и
би ци кли сти и мо то ци кли сти
има ју иста пра ва у са о бра ћа ју
као и ви ко ји во зи те ау то мо -
бил, они су ипак угро же ни ји
јер се не на ла зе у ка би ни, а
чак и „ма њи” удес мо же иза -
зва ти озбиљ не по вре де код
оних ко ји во зе дво точ ка ше.

С дру ге стра не, и осо бе ко је
се на ла зе на мо то ру има ју
оба ве зу да но се за штит ну ка -
ци гу и опре му, ко ја им у не -
же ље ним си ту а ци ја ма мо же
спа сти жи вот. Ови про пи си
ва же и за ти неј џе ре, ко ји у ве -
ли ком бро ју во зе ску те ре, а на
гла ви има ју би ци кли стич ку
ка ци гу, ко ја не пру жа аде -
кват ну за шти ту.

МО ТО РИ – ПОТПУНО РАВ НО ПРАВ НИ 

ри стио ре тро ви зор. До дат на
опре зност, гле да ње у ре тро ви -
зо ре (упо тре ба ми га ва ца се
под ра зу ме ва) по треб на је у са -
о бра ћај ним гу жва ма, ко је су
сва ко днев на по ја ва у ве ли ким
гра до ви ма као што је Бе о град.

У шпи це ви ма мо то ци кли -
сти ко ри сте пред но сти сво јих
дво точ ка ша ка ко би се про би -
ли кроз гу жву про вла че ћи се
из ме ђу ау то мо би ла. Ка да же -
ли те да се пре стро ји те, ви ше
пу та по гле дај те у ре тро ви зор,
јер вам се у пр вом мо мен ту
мо же учи ни ти да то мо же те
ура ди ти, а већ у сле де ћем се
мо тор мо же „ство ри ти” ни от -
ку да. На по ми ње мо да ова рад -
ња ни је за ко ном за бра ње на,
иа ко ве ћи ну во за ча ау то мо би -
ла нер ви ра.

Пред ви ди те си ту а ци ју
Ка да већ го во ри мо о не па жњи,
упо тре ба мо бил ног те ле фо на
та ко ђе по ве ћа ва шан су да во -
зач не при ме ти оста ле уче сни -
ке у са о бра ћа ју.

Још јед на од по тен ци јал но
опа сних си ту а ци је је сте из ла -
зак с пар кин га или по лу кру -
жно окре та ње. Од ли ка во за ча
ко ји упра вља без бед но сво јим
ау то мо би лом је сте по сма тра ње
ста ња на пу ту, као и свих уче -
сни ка у са о бра ћа ју ка ко би се
пред ви де ли њи хо ви по ступ ци.

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 6. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Ре пу бли ка Ср би ја

АГЕН ЦИ ЈА ЗА ЛИ ЦЕН ЦИ РА ЊЕ

СТЕ ЧАЈ НИХ УПРАВ НИ КА

Б Е О Г Р А Д

На осно ву Ре ше ња сте чај ног су ди је При вред ног су да у Пан че ву, Ст.бр.89/2010 да на 27. 12. 2010.го ди не, а у скла ду са чланoвима 

131., 132., 133. За ко на о сте ча ју („Слу жбе ни гла сник  Ре пу бли ке Ср би је” број 104/2009), На ци о нал ним стан дар дом број 5 – На ци о нал ни стан дард о на чи ну и по ступ ку унов че ња 

имо ви не сте чај ног ду жни ка („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је” број 13/2010) , сте чај ни управ ник сте чај ног ду жни ка

„ТР ГО ПРО ДУКТ” АД - у сте ча ју, из Пан че ва, Ул. Вој во де Пе тра Бо јо ви ћа бр.1

ОГЛА ША ВА
про да ју не по крет не и по крет не имо ви не сте чај ног ду жни ка јав ним при ку пља њем по ну да

На по ме на: Спи сак имо ви не сте чај ног ду жни ка ко ја је пред мет про да је, као и

ста тус исте, де таљ но је при ка зан у Про дај ној до ку мен та ци ји

Про це ње на вред ност имо ви не ко ја је пред мет про да је ни је ми ни мал но

при хва тљи ва вред ност, ни ти је на дру ги на чин оба ве зу ју ћа или опре де љу -

ју ћа за по ну ђа ча при ли ком од ре ђи ва ња ви си не по ну де. 

Сте чај ни управ ник је ду жан да при хва ти нај ви шу до ста вље ну по ну ду,

уко ли ко је иста из над 50% од про це ње не вред но сти пред ме та про да је.

Ако нај ви ша до ста вље на по ну да из но си ма ње од 50% од про це ње не вред -

но сти пред ме та про да је, сте чај ни управ ник је ду жан да пре при хва та ња

та кве по ну де до би је са гла сност од бо ра по ве ри ла ца.

Пра во на уче шће у по ступ ку про да је има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја:

1. на кон до би ја ња про фак ту ре, из вр ше упла ту ра ди от ку па про дај не до ку -

мен та ци је у из но су од 15.000 ди на ра + ПДВ,  по сва кој про дај ној це ли ни,

нај ка сни је до 31. 05. 2016. го ди не. Про фак ту ра се мо же пре у зе ти на адре си

сте чај ног ду жни ка: „Тр го про дукт” АД у сте ча ју, Пан че во, Вој. Пе тра Бо јо ви ћа

бр.1 уз прет ход ну на ја ву на те ле фон 013/345- 041.

2. упла те де по зит на те ку ћи ра чун сте чај ног ду жни ка бр:355-1137465-96

код Вој во ђан ске бан ке а.д, или по ло же нео по зи ву пр во кла сну бан кар ску га -

ран ци ју на пла ти ву на пр ви по зив, нај ка сни је 5 рад них да на пре одр жа ва ња

про да је (рок за упла ту де по зи та је 31. 05. 2016. го ди не).

У слу ча ју да се као де по зит по ло жи пр во кла сна бан кар ска га ран ци ја, ори ги нал

исте се ра ди про ве ре мо ра до ста ви ти ис кљу чи во лич но Слу жби фи нан си ја

Аген ци је за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Бе о град, Те ра зи је 23, 6. спрат,

нај ка сни је 31. 05. 2016.го ди не до 15:00 ча со ва по бе о град ском вре ме ну

(GMT+1), У об зир ће се узе ти са мо бан кар ске га ран ци је ко је при стиг ну на на -

зна че ну адре су у на зна че но вре ме. Бан кар ска га ран ци ја мо ра има ти рок ва же -

ња до 07. 08. 2016. го ди не.

3. пот пи шу из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де по зи та. Из ја ва чи ни са -

став ни део про дај не до ку мен та ци је.

Имо ви на се се ку пу је у ви ђе ном ста њу, а мо же се раз гле да ти на кон от ку па про -

дај не до ку мен та ци је, сва ким рад ним да ном од 13 до 15 са ти а нај ка сни је 7 да -

на пре за ка за не про да је (уз прет ход ну на ја ву по ве ре ни ку сте чај ног управ ни ка).

За тво ре не по ну де до ста вља ју се на адре су: Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте -

чај них управ ни ка, Бе о град, Те ра зи је 23, III спрат, 

Крај њи рок за до ста вља ње по ну да је 07. 06. 2016. го ди не до 10:45.

У раз ма тра ње ће се узе ти са мо по ну де у пи са ној фор ми, до ста вље не у за -

пе ча ће ним ко вер та ма са на зна ком „По ну да” на ко вер ти и на зи вом про -

дај не це ли не на ко ју се по ну да од но си, а ко је при стиг ну на на зна че ну

адре су до на зна че ног вре ме на. 

За пе ча ће на ко вер та тре ба да са др жи:

– при ја ву за уче шће у по ступ ку јав ног при ку пља ња по ну да;

– пот пи са ну по ну ду, уз на во ђе ње ја сно од ре ђе ног из но са за ку по ви ну пред ме -

та про да је;

– до каз о упла ти де по зи та или ко пи ју бан кар ске га ран ци је;

– пот пи са ну из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де по зи та;

– из вод из ре ги стра при вред них су бје ка та и ОП обра зац, ако се као по тен ци -

јал ни ку пац при ја вљу је прав но ли це;

– овла шће ње за за сту па ње, oдносно пред у зи ма ње кон крет них рад њи у по ступ -

ку про да је (за 

пу но моћ ни ке);

Сте чај ни управ ник не ће раз ма тра ти по ну де ко је не са др же ја сно од ре ђен

из нос на ко ји по ну да гла си, по ну де ко је се по зи ва ју на не ку дру гу по ну ду,

по ну де да те под усло вом, по ну де ко је се по зи ва ју на усло ве ко ји ни су

пред ви ђе ни у про дај ној до ку мен та ци ји и огла су, као и по ну де уз ко је ни -

је по ло жен де по зит у пред ви ђе ном ро ку. 

Јав но отва ра ње по ну да одр жа ће се да на 07. 06. 2016. го ди не у 11са ти (15 ми -

ну та по ис те ку вре ме на за при ку пља ње по ну да) на адре си: Аген ци ја за ли цен -

ци ра ње сте чај них управ ни ка, Бе о град, Те ра зи је 23, III спрат, са ла 301 у

при су ству ко ми си је за отва ра ње по ну да.

По зи ва ју се по ну ђа чи, као и чла но ви од бо ра по ве ри ла ца да при су ству ју отва -

ра њу по ну да. Отва ра њу по ну да при сту пи ће се и ако чла но ви од бо ра по ве ри ла -

ца или не ко од по ну ђа ча не при су ству је про да ји.

Сте чај ни управ ник спро во ди јав но при ку пља ње по ну да та ко што:

1. чи та пра ви ла у по ступ ку јав ног при ку пља ња по ну да,

2. отбара достављене понуде,

3. ран ги ра по ну ђа че пре ма ви си ни до ста вље них по ну да,

4. одр жа ва ред на јав ном при ку пља њу по ну да,

5. про гла ша ва нај бо љег по ну ђа ча за куп ца, уко ли ко је нај ви ша по ну ђе на

це на из над 50% од про це ње не вред но сти пред ме та про да је,

6. до ста вља по ну ду нај бо љег по ну ђа ча од бо ру по ве ри ла ца на из ја шње ње,

уко ли ко је иста ни жа од 50% од про це ње не вред но сти пред ме та про да је,

7.    пот пи су је за пи сник.

У слу ча ју да на јав ном при ку пља њу по ну да по бе ди ку пац ко ји је де по зит обез бе дио бан кар ском га ран ци јом, исти мо ра упла ти ти из нос де по зи та на ра чун сте чај ног ду жни ка, у ро ку од 2 рад на да на од да на при је ма оба ве ште ња о

при хва та њу по ну де, а пре пот пи си ва ња ку по про дај ног уго во ра, на кон че га ће му би ти вра ће на га ран ци ја;

Ку по про дај ни уго вор у фор ми од ре ђе ној за ко ном се пот пи су је под усло вом да је де по зит ко ји је обез бе ђен га ран ци јом упла ћен на ра чун сте чај ног ду жни ка.

Уко ли ко је по ну ђе на це на ис под 50% про це ње не вред но сти про дај не це ли не, ку по про дај ни уго вор у за ко ном про пи са ној фор ми се пот пи су је на ком при је ма оба ве ште ња по ну ђа чу о до би ја њу са гла сно сти од бо ра по ве ри ла ца о при -

хва ће ној по ну ди, док се де по зит, уко ли ко је исти обез бе ђен бан кар ском га ран ци јом, мо ра упла ти ти у ро ку од 2 рад на да на од да на при је ма оба ве ште ња о при хва ће ној по ну ди. Про гла ше ни ку пац је ду жан да упла ти пре о ста ли из нос

ку по про дај не це не у ро ку од 15 да на од да на пот пи си ва ња ку по про дај ног уго во ра у за ко ном про пи са ној фор ми. 

Сте чај ни управ ник ће вра ти ти де по зит сва ком по ну ђа чу чи ја по ну да не бу де при хва ће на, у ро ку од три рад на да на од да на одр жа ва ња јав ног при ку пља ња по ну да. По ну ђач гу би пра во на по вра ћај де по зи та уко ли ко:

– не под не се по ну ду, или под не се по ну ду ко ја не са др жи оба ве зне еле мен те; 

– не пот пи ше ку по про дај ни уго вор, или

– бу де про гла шен за куп ца, а не упла ти ку по про дај ну це ну у пред ви ђе ном ро ку и на про пи са ни 

на чин. 

По ре зе и тро шко ве ко ји про из ла зе из за кљу че ног ку по про дај ног уго во ра у це ло сти сно си ку пац.

У слу ча ју да за куп ца у по ступ ку про да је бу де про гла ше но прав но или фи зич ко ли це ко је под ле же оба ве зи под но ше ња при ја ве кон цен тра ци је, сход но од ред ба ма За ко на о за шти ти кон ку рен ци је („Сл. гла сник РС” бр. 51/2009), усло -

ви и ро ко ви за кљу че ња уго во ра би ће при ла го ђе ни ро ко ви ма од лу чи ва ња Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је. У на ве де ном слу ча ју, про гла ше ном куп цу бан кар ска га ран ци ја ће би ти на пла ће на у ро ку пред ви ђе ним огла сом, од но сно

де по зит ће би ти за др жан до до но ше ња од лу ке Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је.

На по ме на: Ни је до зво ље но до ста вља ње ори ги на ла бан кар ске га ран ци је по шиљ ком (обич ном или пре по ру че ном), пу тем фак са, mail-a или на дру ги на чин, осим на на чин про пи сан у тач ки 2. Усло ва за сти ца ње пра ва за уче шће из

овог огла са.

Oвлашћено ли це: По ве ре ник Сло бо дан Ла зић, кон такт те ле фон: 063/861-37-07.

На зив це ли не О пис це ли не Проц.вред (дин.) Де по зит (дин.)

Це ли на 1

Роб на ку ћа III

и ма га цин.

1.не по крет на

имо ви на

2.по крет на

имо ви на

1.По слов ни про стор у Пан че ву, у ули ци Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 8,

не то по вр ши не 3631 м², ко ји се са сто ји од: ма га ци на у су те ре ну, про дај -

ног про сто ра у при зе мљу, ме ђу про сто ра и про дај ног про сто ра на 1. спра -

ту; из гра ђен на КП 4385/1, упи сан у Лист не по крет но сти бр. 16586, КО

Пан че во-део  13. Сво ји на сте чај ног ду жни ка  

2. По крет на имо ви на

по спе ци фи ка ци ји:

- Спе ци фи ка ци ја 1

192.586.401,49 38.517.280,00

Це ли на 2

Ком плекс по слов них обје ка та

1. Не по крет на имо ви на, у Пан че ву, у 

ули ци Новосељaнски пут бб,

22 објек та укуп не бру то по вр ши не 9510м²,  по сто је ћи на КП 551/1 упи -

са ној у ЛН бр. 11752 и КП 606/3 упи са ној у ЛН бр. 11794 КО Пан че во, 

Укупнa по вр ши на ком плек са 2ха 63а23м²

А. Објек ти из гра ђе ни без одо бре ња за град њу као „др жа лац“ упи сан је АД

„Тр го про дукт” у сте ча ју, Пан че во

у ЛН 11752, КП 551/1  КО Пан че во

1. Згра да (ма га цин) -  2822 м²

2. Згра да (ма га цин) -  1513 м²

3. Згра да (ма га цин) -    415 м²

4. Згра да (над стре шни ца) -362 м²

5. По род. стам бе на згра да - 65 м²

6. Згра да (кан це ла ри је) - 59 м²

7. Згра да (ме тал ни ки оск) – 15 м²

8. Згра да (шу па) -10 м²

9. Тра фо ста ни ца - 8 м²

10.Згра да (по моћ ни обје кат) - 4 м²

11.Згра да (у при ро ди сру шен)- 9 м²

у ЛН 11794, КП 606/3  КО Пан че во

1. Згра да (ма га цин) -858 м²

2. Згра да (ма га цин) -808 м²

3. Згра да (ма га цин) -794 м²

Обје кат упи сан у ЛН 11794 на КП 606/3 КО Пан че во, сво ји на АД „Тр го -

про дукт“ у сте ча ју,Пан че во 1/1

4. Згра да (ма га цин) - 859м²

Б. Објек ти из гра ђе ни без одо бре ња за град њу, ни су упи са ни у Ли сту не -

по крет но сти, а пре ма ге о дет ском сним ку по сто је ћи: 

на КП 551/1 као:

5. Стам бе ни обје кат (по моћ.) – 16 м²

и на КП 606/3

19. По моћ ни обје кат – 9 м²

22. Ма га цин – 150 м²

24. Ма га цин – 188 м²

25. Ма га цин – 251 м²

26. Над стре шни ца – 71 м²

27. Ма га цин – 55 м²

2. По крет на имо ви на по   

спе ци фи ка ци ја ма:

- Спе ци фи ка ци је 1, 2, 3, и 4

165.527.973,60 33.105.595,00

Це ли на 3

По слов ни про стор 

ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР (Су те рен-по друм ске про сто ри је) у Пан че ву, ул.

Змај Јо ви на 1, из гра ђен на к.п. 4070 КО Пан че во, укуп не по вр ши не

170,11 м² , ко ји се са сто ји из 4 про сто ри је и сте пе ни шта,  у стам бе ној

згра ди упи са ној у Лист не по крет но сти 16505 КО Пан че во ванк њи жно

вла сни штво сте чај ног ду жни ка

3.674.376,60 734.875,00

Це ли на 4

По слов ни про стор 

ПО СЛОВ НИ ОБЈЕ КАТ – ¾ иде ал них уде ла на згра ди тр го ви не бр.1 („Ма -

га цин”), у Пан че ву, ул. Му че нич ка 6, укуп не бру то по вр ши не 2032м², из -

гра ђе на на  кат.парц. 4118 КО Пан че во, упи са на у Лист не по крет но сти

10932 КО Пан че во, из у зи ма ју ћи из це ли не објек та: јед но со бан стан по -

вр ши не 61 м², у при зе мљу згра де бр.1, број по себ ног де ла 6, упи сан у

Ли сту не по крет но сти 10932 КО Пан че во, стан бру то по вр ши не 79 м² ко -

ји ни је упи сан у Ли сту не по крет но сти и стан бру то по вр ши не 33 м² ко ји

ни је упи сан у Ли сту не по крет но сти, ко ји ста но ви ни су пред мет про да је.

На  згра ди бр.1, на ка та стар ској пар це ли бр. 4118 КО Пан че во - У Г ли -

сту, број ли ста не по крет но сти 10932 КО Пан че во упи са но свој ство кул тур -

ног до бра-спо ме ник кул ту ре, на осно ву од лу ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је

(„Сл.гла сник РС” број 37 од 08. 08. 1997. го ди не)

7.009.200,00 1.401.840,00



ПРОДАЈЕМ рено
меган 1.5 ДЦИ,
2004. Сервисна
књига, урађен вели-
ки сервис. 060/227-
70-03. (СМС) 

ФИАТ браво 1,4
бензин- плин, реги-
строван, без улага-
ња 069/222-70-22.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ форд
фокус, ТДЦИ 1.8,
караван, 2003. годи-
ште, регистрован
до 4. октобра
2016. 
063/387-826,
064/580-45-18.
(218725)

АУДИ 80 јаје, 1988.
годиште, није реги-
строван, 550 евра
хитно. 065/557-81-
42. (219158)

ЈУГО корал 55,
2004, атестиран гас,
солидан, 500 евра.
064/243-84-52.
(219230)

ПРОДАЈЕМ ладу ка-
раван, тек регистро-
ван, 2003. годиште,
бензин, гас, боца у
резервном точку, у
изванредном стању.
063/191-79-00.
(219262)

ПРОДАЈЕМ рено
клио 1.2, бензин,
2005. годиште.
063/320-618.
(219163)

ХИТНО продајем
опел астру, 1.7 Х,
2005. годиште,
4.000 евра.
063/103-22-06.
(219200)

АПРИЛИЈА скара-
бео 150 цц, 2000.
годиште, 800 евра.
063/103-22-06.
(219200)

KIM CO AGI LITY 49,
2010. годиште, 500
евра. 063/103-22-
06. (219200)

ПОВОЉНО на про-
дају приколица, Ки-
кинда 3 тоне, четво-
роредни шпартач,
леватор. 013/633-
256. (219397)

ФИЈАТ пунто 1.2, 8
В, 2001. одличан
мотор, 1.300 евра.
062/826-12-55.
(219408)

ОПЕЛ кадет лимузи-
на, 1986, нов плин,
атест, регистрован.
061/626-06-62.
(219409)

МЕГАН 2004, 1.5,
троје врата, замена
уз моју доплату, ми-
нивен или караван.
064/952-19-80.
(219381)

ФИЈАТ браво 1998,
регистрован, 1.000
евра, може замена
за скупљи. 061/664-
39-26. (219384)

ПРОДАЈЕМ либерти
125 цм, 2000. годи-
ште, регистрован.
064/210-67-45.
(219360)

КОМБИ фолксваген
2002, дизел, 8 + 1,
беспрекоран, ку-
пљен овде, власник.
063/436-863.
(219388)

ПРОДАЈЕМ голф 3,
1997, 82.000.
061/254-17-08.
(219331)

КОРСА 1.2, 2002,
петора врата, у пр-
вој боји, фабричко
стање, на име.
064/130-36-02.
(219138)

ЈУГО 55, 2003, у пр-
вој боји, фабричко
стање. 064/130-36-
02. (219258

АУДИ 80 1.8, 90,
атестиран плин, ре-
гистрован годину
дана. 064/130-36-
02. (219258)

ТВИНГО 1.2, 2003.
атестиран, плин, ко-
жа, клима, шибер,
133.000 км.
064/130-36-02.
(219258)

ПУНТО, 1.2, 8 В,
82.000 км, власник.
064/130-36-02.
(219258)

ЗАСТАВА скала 55,
1996. истекла реги-
страција, у возном
стању. Могу делови.
064/130-36-02.
(219178)

ОТКУП свих врста
возила, алата, пољо-
привредне механи-
зације, катализато-
ра, продаја делова.
063/782-82-69,
066/409-991.
(218620)

ОТКУП свих врста
возила, катализато-
ра, професионалног
алата, продаја дело-
ва. 069/203-00-44,
013/403-736. 18620)

КУПУЈЕМО све вр-
сте возила, комбија
и камиона, небитно
стање, купујем и
страна возила од
100 до 5.000 евра.
068/423-95-60.
(218790)

КУПУЈЕМ аутомоби-
ле у било ком стању,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(219385)

ИМТ 560, 1981.
3.200 евра, ИМТ
539, 1984. годиште,
3.000 евра, први
власник, приколица
змај 8 тона, 3.500
евра, берач змај 222
РМ, 3.000 евра.
063/738-22-72.
(219199)

ПРОДАЈЕМ трак-
торску прскалицу и
циклон за вештачко
ђубре. 063/890-43-
87. (2192619

ТВ ПОЛОВНИ, 37,
55, 72, замрзивач
усправан горење.
348-975, 066/348-
975. (219153)

ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер и полов-
ни делови од веш-
машина. Тел. 252-
05-10, 063/703-76-
07. (219216)

ПРОДАЈЕМ товне
пилиће, живе, и до-
возимо, 150 дин/кг
060/019-75-04. Вио-
лета. (СМС)

АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, гелендери,
АЛУ, ПВЦ столарија,
алу врата. 063/801-
84-76, 065/801-84-
76. (218121)

СВИЊЕ продајем,
100 – 150 кг. 372-
768, 064/172-44-10.
(218597)

РАСАД парадајза,
паприке и крастава-
ца на продају, Ба-
натски Брестовац.
013/626-285,
064/143-50-23.
(218823)

ПРОДАЈЕМ кварцне
пећи, прозор с ро-
летном 160 х 140,
један писаћи сто,
телефоне фиксне,
старинске. Распро-
даја. 064/348-01-41.
(218941)

БЕТОНСКИ блоко-
ви, супер цене,  30,
35, 45, 65,  могућ
превоз. „Луна плус”,
Црепаја. 069/275-
73-94. (219106)

ПРОДАЈЕМ козе,
алпино јарца, јари-
ће мушке, женске.
065/348-22-00.
(219139)

ПРОДАЈЕМ судо
машине сименс,
веш-машине, два ТВ
37 екран. 065/665-
75-10. (219239)

ПРОДАЈЕМ цистер-
ну 2.5 тоне за наф-
ту, круњач, прекру-
пач оџаци.Тел.
066/342-730.
(219228)

ТРОСЕД очуван,
овалан вунени тепих
(2 х 3), бели тепих
(2 х 170). 063/871-
77-13. (219237)

ПРОДАЈЕМ опрему
за кокошке носиље.
063/176-67-01.
(219276)

КОМБИНОВАНИ
фрижидер, микро-
таласна, веш-маши-
на, мањи фрижи-
дер, судопера с ран-
дим висећим, стил-
ски трпезаријски
сто са столицама,
орман, комода, ТВ
сто, писаћи сто, сет
сточића, шиваћа
багат, новија врата
са штоком, брачни
кревет., Тел.
063/861-82-66.
(219247)

ВИСКОМЛЕЧНУ
краву и теле прода-
јем црни холштајн.
060/444-55-03.
(219265

ПРОДАЈЕМ судопе-
ру и остале кухињ-
ске елементе.
063/773-45-97, 371-
568. (219207)

ПРОДАЈЕМ: тросе-
де, каучеве, угаону
гарнитуру, регале,
мост + регал, гарни-
туру мојца, сто + 4
столице, спаваћа
соба комплет, ком-
плет кухиња, дечја
колица, ел. шпорет,
ТА пећи, пећ на др-
ва, машину за веш,
суђе, тепихе, полов-
не ауто гуме, бици-
кле разне. 063/107-
78-66. (219253)

КОКЕ носиље, шест
месеци старе, 300
динара комад, до-
носим. 060/054-67-
70. (219174)

ПРОДАЈЕМ веш-ма-
шину бош, сушару 6
кг бош, шпорет
електрични. Гаран-
ција. 060/180-02-83.
(219281)
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ПРОДАЈЕМ фрижи-
дер, замрзивач,
комбинацију, веш-
машину, фрижидер-
ску вертикалну ви-
трину. 061/136-12-
81. (219232)

ПРОДАЈЕМ пржену
соју, балирану дете-
лину. 065/220-59-
89, 065/445-57-36.
(219353)

ПРОДАЈЕМ нов апа-
рат за филтрирање
и минерализацију
пијаће воде. Тел.
348-145, МО-0039.
(219342)

БУКВА, храст, цер,
багрем, багремове
сеченице. „Топли-
на”, 063/364-310.
(219325)

ПОДАЈЕМ тенду 4,8
х 2. 061/254-17-08.
(219331)

ПРОДАЕЈЕМ 16
струњача, бео брач-
ни кревет, прекру-
пач. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(219311)

ПРАСИЋИ, балира-
на, детелина, слама
на продају. Ново-
сељнакси пут 175,
Мића. 064/303-28-
68. Панчево.
(219341)

ПРОДАЈЕМ профе-
сионални бансек за
сечење дрвета.
063/865-80-73.
(219279)

РОЛЕРИ бр. 30-33,
нове, кацигу за би-
циклисте, бутан бо-
цу. 348-250.
(219303)

КАУЧ, две фотеље,
регал, веш-машина,
очувано, повољно.
063/397-151.
(219340)

СЕЦКАЛИЦА за гра-
не, бензинска ОХВ 6
кс, беспрекорно, по-
вољно. 064/329-49-
19. (219306)

ПРОДАЈЕМ ТВ и
фотељу, канцелариј-
ску, у одличном ста-
њу. 069/150-20-78.
(219305)

ПРОДАЈЕМ половну
циглу, велики и ма-
ли формат.
063/234-278. (ф)

КУПУЈЕМ све врсте
алата, двостубне ди-
залице, кључеве и
стругове. 069/203-
00-44, најбоље пла-
ћам. (218719)

КУПУЈЕМ значке,
ордење, медаље, но-
вац, сатове, пенка-
ла. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. 

КУПУЈЕМ старе са-
тове, новац, пенка-
ла, разгледнице,
књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-
35-01,064265-82-98.
(219396)

КУПУЈЕМ бакар, ме-
синг, старе славине,
веш-машине, фри-
жидере, замрзиваче,
акумулаторе, кабло-
ве и остали метални
отпад. 060/521-93-
40. (219156)

ОТКУП намештаја,
кревета, ормана,
кухгиња,фрижиде-
ра, шпорета, замр-
зивача, веш-маши-
на, ТА пећи, ком-
плетно покућства.
063/107-78-66.
(219253)

КУЋА 180 квм, Змај
Јовина, пешачка зо-
на, 100.000 евра.
Комплетно сређена.
Тел. 060/034-31-11.
(СМС)

ЊИВА у Скробари,
33 ара, на самом
путу, 3.300 евра.
065/852-71-99.
(218039)

ПРОДАЈЕМ грађе-
вински плац, 10 ари,
Новосељански пут,
повољно, могућ сва-
ки договор.
066/385-289.
(218025)

КУЋА, Качарево,
200 квм, са ајнфо-
ром, спратна, нова,
усељива, недоврше-
на, договор, 5 ари.
063/218-860.
(2181521)

КУЋА на продају,
Јове Максина 31.
064/813-00-21.
(217811)

КУЋА на продају,
одмах усељива у
Војловици. 
Тел. 366-234.
(218225)

КУЋА у центру, 112
квм, на 3 ара плаца.
Власник, 1/1.
065/310-02-76. 
Хитно. 
(218969)

КУЋА, нова Миса,
код вртића „Петар
Пан”, 240 квм, 2,33
ара плаца, власник.
063/826-97-09.
(218720)

ПРОДАЈЕМ кућу и
Иванову, 100 квм,
усељива, поред Ду-
нава, вода, струја,
телефон, 16.000.
062/825-66-45.
(218762)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Војловици. Тел.
063/311-281, 366-
115. (219143)

ГОРЊИ град, усе-
љива кућа, 88 квм, 2
ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (219148)

ГОРЊИ ГРАД, кућа
за рушење, 5 ари,
45.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (219148)

КОТЕЖ Милорадо-
вић, прелепа кућа,
270 квм, 2.5 ара,
115.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (219148)

СТАРА МИСА, 5
ари, опремљен
плац, 16.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (219148)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, по-
вољно, вреди погле-
дати. 063/756-06-
04. (219151)

КУДЕЉАРАЦ, нова
кућа 140 квм + 25
квм, локал, без ула-
гања, ЕГ, усељива, 5
ари плаца, 80.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(219138)

ВОЈЛОВИЦА, 130
квм,  чврста градња,
ЦГ, реновирана, 6
ари плаца, 28.000.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (219138)

ВОЈЛОВИЦА, 75
квм, 3.2 ара, гара-
жа, шупа, 18.000.
069/520-76-77.
(219131)

ПРОДАЈЕМ кућу у
ширем центру, 5
ари. 063/777-27-08,
013/355-575.
(219155)

БАВАНИШТАНСКИ
пут,  450 квм, 57
ари, 90.000. (636),
„Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-
09. (219227)

ШИРИ ЦЕНТАР,
грађевински плац,
51 ар, комунално
опремљен. (636),
„Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-
09. (219227)

СТАРЧЕВО, 139
квм, 6 ари, 45.000,
договор. (636),
„Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-
09. (219227)

МИСА, 80 квм, 6.5
ари плац, 30.000,
договор. (636),
„Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-
09. (219227)

ТОПОЛА, 70  квм, 3
ара, 28.000, хитно.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
062/886-56-09.
(219227)

ПРОДАЈЕМ засаде
леске, стар четири
године, површине
2.6 хектара.
065/278-24-00.
(2192259

ПОВОЉНО кућа у
изградњи, стављена
под кров, 425 ква-
драта, сутерен, при-
земње + спрат.
Плац 8 ари, без по-
средника. 065/811-
31-92. (219224)

КОТЕЖ 1, одлична,
98 квм + 40 квм,
57.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(219223)

КУЋА, 82 квм, стро-
ги центар, Змај Јо-
вина, 55.000  евра,
замена за стан.
064/317-07-35.
(218476)

ВИКЕНДИЦА Бела
Стена, 3.000 евра.
Тел. 063/103-22-06.
(219200)

ДОЊИ град, кућа,
сређена, са два ста-
на, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(219207)

КУЋА у центру, по-
вољно, за инвести-
торе. 062/196-53-
04. (219179)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Црепаји, 119 квм, са
помоћним објекти-
ма од 86 квм, на
плацу 6.5 ари, ЦГ,
укњижена, власник,
20.000. 063/864-65-
95.(219168)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу,
власник, повољно,
укњижено. 064/143-
01-78, (218124)

КУЋА, насеље Мали
рај, 90 квм, 10 ари,
два стана, прода-
јем/мењам.
064/955-51-85.
(219246)

ПРОДАЈЕМ прелеп
плац код Стовари-
шта „Тмушић” , 4
ара, ограђен.Тел.
064/959-42-79.
(219256)

ПОВОЉНО прода-
јем одличан ланац
земље, близу села
Јабука. 063/703-74-
41, 013/235-80-56.
(219225)

ПРОДАЈЕМ стару
кућу са плацем 30
ари, у Банатском
Новом Селу, могућ-
ност поделе на ма-
ње парцеле.
013/210-12-40.
(219252)

СОДАРА, двоипосо-
бан 63 квм, IV
спрат,ЦГ, каблов-
ска, клима. Тел.
344-254. (219362)

КУЋА на продају,
4,21 ара плаца, из-
лази на Новосељан-
ски пут, Копаоничка
7. 060/058-01-06.
(219377)

БАЊА ВРУЈЦИ, про-
дајем/мењам 104
квм, за некретнину,
Панчево и околину.
064/438-12-35.
(4660)

ПРОДАЈЕМ кућу 80
квм, 3 ара, стара
Миса, 28.000 евра,
може замена за јеф-
тинију кућу у селу.
061/664-39-26.
(219384)

ПОЧЕТАК Стрели-
шта, део куће +
анекс, замена.
064/952-19-80.
(219381)

НА МАРГИТИ мала
кућа 30 квм, вла-
сник. 064/248-90-
16. (219387)

НОВОСЕЉАНСКИ,
викендица до пута,
15 ар. 063/336-461.
(219355)

МЕЊАМ кућу у
Аранђеловцу, 100
квм, за кућу са дво-
риштем у Панчеву.
063/895-16-72.
(219316)

КУЋА 120 квм на
5ари, легализована,
замена. Кудељарац.
063/307-674.
(219314)

КУЋА на продају у
Долову, намештена.
063/600-944.
(219310)

ПРОДАЈЕМ 14 ари
грађевинског зе-
мљишта на старој
Миси, 16.000 евра.
Тел. 063/771-18-49.
(219340)

ПРОДАЈЕМ кућу за
рушење, 2,3 ара,
18.500 евра. Прво-
мајска. 061/155-72-
40. (2193379

ПРОДАЈЕМ воћњак,
башту, крај Надела,
28 ари. Тел.
063/771-18-49.
(219340)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици, легали-
зовано. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(219311)

ЦЕНТАР, две одлич-
не куће на једном
плацу. 063/320-618.
(219268)

КУЋА 50 квм, на 9
ари, хитно, договор.
Панчево. 065/410-
97-34. (219341)

ПРОДАЈЕМ воћњак
32 ара, Охридска
улица, Кудељарац.
065/669-47-56.
219272)

ПРОДАЈЕМ ком-
форну намештену
викендицу, Девојач-
ки бунар, центар, 80
квм, 8 ари плаца.
342-444, 069/260-
88-00. 
(219284)

ПЛАЦ, Пелистерска
улица, 5,3 ара, стру-
ја, вода, асфалт,
могућа замена.
062/634-008.
(219288)

АГЕНЦИЈА „Тесла
некретнине”(238),
посредује у копови-
ни и продаји кућа и
станова. 064/668-
89-15, 013/252-01-
16. (219300)

МАКСИМА ГОР-
КОГ, кућа на 7 ари,
70.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (219

ТЕСЛА, кућа, две
стамбене јединице,
65.000. (396),
„Лајф”, 317-634.
(219241)

НОВА КУЋА, Карау-
ла, 86 квм, енергет-
ски пасош, укњиже-
на. 065/258-87-77.
(219213)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Банатском Брестов-
цу, на 7 ари плаца.
Тел.л 013/626-691,
065/328-48-33. 404)

ЦЕНТАР, продаја
нових усељивих ста-
нова и локала, 630-
850 евра са ПДВ-
ом. 063/323-584.
(215748)

СТАН 101 квм, Ка-
рађорђева 15, I
спрат. 063/334-430.
(215601)

ТЕСЛА, мањи двосо-
бан, 47 квм, III, ТА,
23.000. (336), 

ПРОДАЈЕМ стан, 81
квм, II спрат, ду-
плекс, Тесла.
063/334-430.
(215601)

ОДМАХ усељив тро-
собан стан, 78 квм,
два мокра чвора,
Стрелиште, може
замена за кућу.
064/340-26-43.
(217515)

СТАН у центру, 55
квм, II спрат, ЕГ,
сређен. 064/528-32-
10. (218056)

ДВОСОБАН стан,
Содара, 54 квм, I
спрат, ЦГ, сређен,
власник, 32.000.
064/115-25-30.
(217788)

ДВОСОБАН стан у
Тамиш капији, 68,5
квм, поглед на реку,
две терасе. 062/272-
510. (217824)

ТЕСЛА, трособан,
IV, ЦГ, 75 квм, тера-
се, сређен, усељив.
Тел. 331-079,
063/770-45-55.
(217894)

НОВА МИСА, 40
квм, 15.000, 55 квм,
19.500. 063/377-
835. (218631)

ЦЕНТАР, Солара,
двоипособан, 64
квм, 43.000.
063/234-257.
(218571)

СТРЕЛИШТЕ, двои-
пособан, ЦГ, Вељка
Влаховића 12, V,
43.500. 063/164-61-
52. (218919)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан на Стрели-
шту у одличном ста-
њу. 064/003-40-09.
(218987)

ТРОСОБАН стан,
Котеж 2, прода-
јем/мењам за кућу,
стан. 063/771-15-
68. (218970)

ПРОДАЈЕМ дуплекс
37 квм + 17 квм по-
словног простора,
центар, 35.000.
064/186-50-87.
(219040)

ТЕСЛА, стан 45 квм
+ Т, једноипособан,
сређен, II/IV, ТА,
укњижен, код пија-
це, продајем.
063/826-97-07, АГ
„Економик нет си-
стем”. (218720)

ТРОСОБАН стан,
Котеж 1, IV спрат,
ЦГ, клима, 37.000,
60 квм. Тел.
063/803-14-86.
(218743)

ХИТНО, Стрелиште,
стан 60 квм, II
спрат, ЦГ, ренови-
ран. 062/646-066.
(218774)

„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(219138)
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СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 60 квм, V, ЦГ,
усељив, 28.500.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (219138)

КОТЕЖ 1, мањи
двособан, 47 квм,
III, ЦГ, реновиран,
усељив, 31.000, до-
говор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(219138)

СТРОГИ центар,
двособан, 65 квм,
III, ЦГ, усељив,
41.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 064/234-
36-01. (219138)

КОТЕЖ 2, двоипо-
собан, 70 квм, III,
ЦГ, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(219138)

ЦЕНТАР, салонски,
дворишни трособан,
82 квм, 33.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(219148)

ВЕЉКА ВЛАХОВИ-
ЋА, двособан, 62
квм, очуван, 29.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(219148)

НОВА МИСА, стан
39 квм, грејање,
укњижен, приземље,
20.000 евра.
063/727-76-29.
(219136)

СТАН, 54 квм, IV
спрат, без лифта.
063/159-99-62.
(219130)

СТРЕЛИШТЕ, про-
дајем стан, ВП, ЦГ,
тераса и подрум.
061/224-47-97.
(219208

СТРЕЛИШТЕ, цен-
тар, нов четворосо-
бан стан од 86 квм.
Тел. 064/267-71-74.
(219250)

ПРОДАЈЕМ стан,
нова Миса, 40 квм,
реновиран зграда,
17.500 евра, дого-
вор. 064/668-97-77.
219187)

ПРОДАЈЕМ тросо-
бан комфоран стан
у строгом центру
Панчева. Тел.
065/383-03-86.
(219169)

ТЕСЛА, новоградња,
28 квм, 62 квм, 68
квм, 75 квм, 790
евра/квадрат. „Una -
Dal li”, 064/255-87-
50.(219171)

СОДАРА, жута фа-
садна цигла, двои-
пособан, 37.000.
„Una Dal li”, 064/255-
87-50.(219171)

ПРОДАЈЕМ двосо-
бан стан, 58 квм, у
центру Стрелишта,
ЦГ,  II спрат, вла-
сник. 063/429-192.
(219175)

ШИРИ центар, тро-
собан, 68 квм, I
спрат, ТА, терасе,
31.000. 060/760-04-
32. (219217)

СОДАРА, 55 квм,
IV, 38.000. (636),
„Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-
09. (219227)

СТРЕЛИШТЕ, 65
квм, ЦГ, 31.000,
хитно. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09.
(219227)

ТЕСЛА, 23 квм,
13.000. (636),
„Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-
09. (219227)

КОТЕЖ 2, 32 квм,
16.500. (636),
„Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-
09. (219227)

СОДАРА, 70 квм,
ПР, 22.000. (636),
„Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-
09. (219227)

ТЕСЛА, двособан, II,
50  квм, ТА, 25.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(219223)

ТЕСЛА, двособан, I,
54 квм, ТА, тераса,
29.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-
58. (219223)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 53 квм, I, тера-
са, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (219223)

КОТЕЖ 2, леп јед-
ноипособан, 48 квм,
ВП, 26.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (219223)

КОТЕЖ 2, двособан,
реновиран, 61 квм,
V, 29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. 

СТРОГИ центар, до-
бра градња, двори-
шни, 15 квм, 9.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(219223)

СТРОГИ центар, 50
квм, једноипособан,
III, ЦГ, 23.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (219223)

СТРОГИ центар,  ве-
ћи једнособан, I, 40
квм, ЦГ, идеалан за
ординацију, 34.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(219223)

МИСА, одлична ета-
жа, 78 квм, трособ-
на, приземље,
21.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(219223)

МИСА, етажа 90
квм + тавански про-
стор, 26.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (219223)

МИСА, Конструк-
тор, 65 квм, двоипо-
собан, I, 35.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(219223)

СТРЕЛИШТЕ, 57
квм, тераса, V, ЦГ,
добар, 25.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-
66-58. (219223)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, реновиран,
сређен са ЦГ,
24.500 евра.
064/180-85-95.
(219405)

СТАН 50 квм, ново-
градња, центар,
Светозара Милети-
ћа, усељив, власни-
ца. 060/559-47-94.
(219393)

ХИТНО повољно
нов стан, 15.000, IV,
Тесла, 52 квм.
064/059-88-47.
(219382)

ТЕСЛА, стан 44 квм,
I спрат, ТА, ренови-
ран, брзо усељив.
231-95-50, 
064/423-31-43.
(2193759

ДАЈЕ се једнособан
стан, Котеж 2, за
доживотно издржа-
вање. 061/324-40-
85. (219356)

ПРОДАЈЕМ тросо-
бан стан, завршна
фаза, 1.5 ар, плаца.
Тел. 013/341-789.
(219352)

СОДАРА, двоипосо-
бан, ВПР, 63 квм,
ЦГ, 33.000. (320),
„Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(219201)

КОТЕЖ 1, двособан,
III, 58 квм, ЦГ,
31.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(219201)

КОТЕЖ 2, троипо-
собан, VII, 79 квм,
ЦГ, 47.500. (320),
„Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(219201)

КОТЕЖ 2, троипо-
собан, VII, 79 квм,
ЦГ, 47.500. (320),
„Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(219201)

ЦЕНТАР, двособан,
IV/V, 58 квм, ЦГ,
38.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30. 201)

ЗЕЛЕНГОРА, једно-
ипособан, ВПР, 44
квм, ЕГ, 23.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-
44-30. (219201)

КОТЕЖ 71 квм, тро-
собан, III, одличан,
43.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(219326)

ДВОСОБНИ, 56 квм,
Стрелиште, наме-
штен, 27.000; Тесла,
30.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(219326)

ЈЕДНОСОБАН, 37
квм, Тесла, 18.000;
Стрелиште, 22.000;
Миса, 21.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(219326)

МОЖДА баш ми
имамо стан за Вас.
Агенција „Тесла не-
кретнине”, 064/668-
89-15, 013/252-01-
16. (219300)

СТРЕЛИШТЕ, гарсо-
њера, ЦГ, 28,
14.000; центар, 1.5,
44, 26.000. (338),
„Јанковић, 
348-025. 
(219245)

СТАРА пошта, дво-
собан, ЦГ, I, 41.000.
(396), „Лајф”, 
317-634, 
061/662-91-48.
(219241)

ЦЕНТАР,
двoипособан, X,
41.000, договор, са-
лонски, 116 квм,
65.000; 86 квм,
40.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(219241)

СОДАРА, Доситеје-
ва троипособан,
58.000, војне двои-
пособан, 40.000, до-
говор. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(219241)

ГАРСОЊЕРА, Ко-
теж 1, 16.500, Гор-
њи град, 16.000.
(396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(219241)

КОТЕЖ 1, двособа-
он, 32.000; Котеж 2,
53 квм, 30.000.
(396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(219241)

СОДАРА, трособан,
I, 40.000; 74 квм, IV,
44.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(219241)

КУПУЈЕМ троипосо-
бан или четворосо-
бан стан у ширем
центру града.
064/385-31-15.
(219326)

АГЕНЦИЈИ „Стрели-
ште некретнине” по-
требне некретнине
на свим локацијама.
(636), 062/886-56-
09. (219227)

ИЗДАЈЕМ бесплатно
кућу у Мраморку.
061/130-19-90. (СМС)

ИЗДАЈЕМ три полу-
намештена стана и
локал на пијаци.
064/118-56-11,
060/377-57-87. 35)

ПОЛУНАМЕШТЕН
трособан стан, IV
спрат, Котеж 1, ЦГ,
клима. Тел.
063/803-14-86,
064/255-86-79.
(219140)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан у ку-
ћи, Миса, 90 евра.
066/373-521.
(219134)

У САМАЧКОМ изда-
јем намештену гар-
соњеру, 80 евра.
065/353-07-57.
(219012)

КОД БОЛНИЦЕ из-
дајем намештену
гарсоњеру, самцу,
70 евра. 065/353-
07-57. (219012)

ИЗДАЈЕМ засебан,
једнособан, наме-
штен стан на Миси.
064/214-41-79.
(219129)

ИЗДАЈЕМ стан, на-
мештен, Котеж 1, 50
квм. 065/665-75-10.
(219329)

ИЗДАЈЕМ гарсоње-
ру ученици-ученику,
строги центар, нена-
мештена, сређена.
063/811-06-69.
(219231)

НАМЕШТЕН двосо-
бан стан, издајем,
нова Миса, каблов-
ска, ТА. 064/231-23-
59. (219249)

ИЗДАЈЕМ намеште-
ну собу код Дома
војске, употреба ку-
хиње и куаптила,
кабловска и интер-
нет. Тел. 065/672-
33-00. (219250)

СОДАРА, трособан,
комплетно наме-
штен стан, ЦГ. Тел.
064/839-09-02.
(219251)

НАМЕШТЕН стан,
издајем, клима, ка-
бловска, интернет,
близу центра.
060/555-85-62.
(219257)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Ко-
теж 1. Тел. 064/168-
56-22. (219197)
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ГАРСОЊЕРА стан,
зграда, први спрат,
заебан улаз, код
Спортског центра.
064/436-85-26.
(219162)

ИЗДАЈЕМ стан у
згради, намештено
+ два дворишна на-
мештена. Стрели-
ште. 013/362-406,
064/218-83-45.
(219185)

ЈЕДНОСОБАН, на-
мештен стан у Не-
мањиној 8, ТА, ин-
тернет, кабловска.
063/436-828.
(219410)

ЕКСКЛУЗИВАН че-
творособан стан са
гаражом, нова згра-
да, Тесла, 400 евра.
063/255-
186.(219413)

ИЗДАЈЕ се намеште-
на соба с купати-
лом. 063/761-03-56.
(219398)

ИЗДАЈЕМ једносо-
бан намештен стан
на Тесли, без греја-
ња. 064/363-51-52.
(219364)

ИЗДАЈЕМ намеште-
ну гарсоњеру на Те-
сли, новоградња.
066/506-66-66.
(219365)

ИЗДАЈЕМ стан на
мору, Истра, Пореч.
063/436-778,
063/815-66-61.
(219371)

ИЗДАЈЕМ намеште-
ну гарсоњеру у
строгом центру.
064/280-60-36.
(219374)

ИЗДАЈЕМ стан, на-
мештен, Котеж 1, 50
квм. 065/665-75-10.
(219239)

ИЗДАЈЕМ гарсоње-
ру ученици, учени-
ку, строги центар,
ненамештена, сре-
ђена. 063/811-06-
69. (219231)

НАМЕШТЕН двосо-
бан стан, издајем,
нова Миса, каблов-
ска, ТА. 064/231-23-
59. (219249)

ИЗДАЈЕМ намеште-
ну собу код Дома
војске, употреба ку-
хиње, купатила, ка-
бловска и интернет.
Тел. 065/672-33-00.
(219250)

СОДАРА, трособан,
Комплетно наме-
штен стан, ЦГ, теле-
фон. Тел. 064/839-
09-02. (219251)

НАМЕШТЕН стан
издајем, клима, ка-
бловска, интернет,
близу центра.
060/555-85-62.
(219257)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Ко-
теж 1. Тел. 064/168-
56-22. (219197)

ГАРСОЊЕРА стан,
зграда, први спрат,
засебан улаз код
Спортског центра.
064/436-85-26.
(219162)

ИЗДАЈЕМ стан у
згради, намештено
+ два дворишна на-
мештена. Стрели-
ште.  013/362-406,
064/218-83-45.
(219185)

ИЗДАЈЕМ собе за
теренце и самце.
064/305-73-01.
(219321)

ТРАЖИМ кућу за
стновање на дуже
време. 064/915-05-
00. (219332)

НАМЕШТЕН једно-
собан стан, кућа,
посебан улаз, ка-
бловска, Стрелиште.
060/152-88-55.
(219339)

ДВОСОБАН стан, 50
квм, 100 евра, нена-
мештен, ЦГ, клима,
тераса, Максима
Горког. 348-295.
(219271)

ИЗДАЈЕМ празан
једноипособан стан,
Котеж 2. Тел.
063/846-02-35.
(219267)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, пр-
ви спрат. Стрели-
ште, код семафора.
064/418-05-86.
(219264)

ИЗДАЈЕ се намеште-
на гарсоњера у Са-
мачком. 
062/825-83-22.
(219269)

ИЗДАЈЕ се стан 30
квм, Цара Душана
38. 062/886-56-02,
013/351-477.
(219265)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли код
„Споменка” и гарсо-
њеру нова градња,
ЦГ. 063/805-59-36.
(219282)

ИЗДАЈЕМ празан
трособан стан у но-
вијој кући, на дуже.
064/130-36-02.
(219278)

ДВОСОБАН наме-
штен стан, шири
центар, 130 евра,
гарсоњеру 100 евра,
грејање гратис.
060/340-70-60.
(219285)

ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно наме-
штен стан на Сода-
ри. 063/820-90-71.
(219191)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан у Жестићевој.
Тел. 064/565-41-96.
(219289)

ИЗДАЈЕМ празан
двособан стан код
Црне мачке. Повољ-
но. Тел. 065/527-85-
22. (219290)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан на
Стрелишту.
062/142-42-02.
(219297)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Стре-
лиште. Тел. 311-071.
(219291)

ИЗДАЈЕМ гарсоње-
ру, I спрат, паркинг.
064/983-16-20.
(219409)

ИЗДАЈЕМ гарсоње-
ру војном лицу,
брачном пару или
војном лицу, самцу
са девојком.
061/306-79-
81.(219414)

ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 20 квм. Тел.
063/694-860.
(217864)

ИЗДАЈЕМ локал у
Тржном центру
„Трубач”, око 22
квм. 064/370-79-47.
(218211)

ИЗДАЈЕМ локал,
канцеларију са два
стола, центар, 60
евра. 062/377-345.
(219134)

ПРОДАЈЕМ
трафику у центру
града, повољно.
066/377-351.
(219401)

ИЗДАЈЕМ локал
близу улаза у Зелену
пијацу.
060/351-03-56.
(219188)

ХАЛА 200 квм, Ја-
бучки пут, за сваку
делатност, повољно.
Тел. 064/490-33-18.
(219368)

ИЗДАЈЕМ локал 25
квм, у Жарка Зре-
њанина. 
060/624-33-20.
(219363)

ЛОКАЛ 30 квм, 
Милоша Обренови-
ћа 9, близу „Ави-
ва”,200 евра.
065/461-11-46.
(219367)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДА-
ЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци.,
064/116-38-83.
(219383)

ИЗДАЈЕМ локал у
Панчеву, 40 квм, у
Тржном центру по-
ред Суда. Тел.
063/250-971.
(219348)

ПОТРЕБНА девојка-
жена за чување де-
це. 069/567-76-69.
(СМС)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града по-
требне раднице, за
кухињу и роштиљ.
063/834-88-10.
(218831)

ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Хало Лесковац” по-
требне раднице у
кухињи и за рошти-
љем. 063/897-55-04.
(218831)

ПОТРЕБНИ радници
за рад на терену.
Исплата дневно.
062/825-27-25.
(219095)

КАФЕУ „ИМПЕРИ-
ЈАЛ” потребна де-
војка за рад, са ис-
куством. 063/372-
221.(217934)

АУТОПЕРИОНИЦА
„Антика”, тражи
раднике са иску-
ством, доћи лично у
Ослобођења 2. (218

ПОТРЕБНА радница
за шивење на ендле-
рици. 064/127-57-
01. (219147)

РЕСТОРАНУ брзе
хране „Грил Бум”
потребне раднице
за рад на роштиљу.
064/323-92-77.
(219130)

ПОТРЕБНЕ девојке
за рад поводом
отварања новог ка-
зина. CV са фото-
графијом слати на
bo jan976@ic -
loud.com  069/220-
27-07. (218859)

СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051. 19206)
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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.



АУТОПЕРИОНИЦИ
„Феникс” потребан
радник са иску-
ством. 063/429-192.
(219175)

ПОТРЕБНЕ раднице
за ресторан „Пиле-
ћи дућан”, у прода-
ји и у кухињи.
013/377-230,
064/643-41-22.
(219254)

ПОТРЕБНА два са-
радника за рад са
стаклом, пожељно
искуство. CV посла-
ти sta klo zo ki@g -
mail.com . 
(219374)

КАФИЋУ „Мода
бар”, потребни ко-
нобари. Карађорђе-
ва 9. (219361)

ПЕКАРИ потребна
продавачица. Звати
од 14 до 20 сати.
Тел. 065/993-75-30.
(219379)

ПОТРЕБНЕ раднице
и пица-мајстор за
фаст-фуд. Тел.
060/140-62-33.
(219346)

ПОТРЕБНА прода-
вачица у продавни-
ци мешовите робе.
062/676-467.
(219346)

ПОТРЕБНИ кувари
и помоћни радници
са искуством, „Ста-
ра воденица”,
063/892-00-07.
(219348)

ПОТРЕБНА
радница за рад
у месари. 
063/362-427.
(219359)

СИТОШТАМПАРИ-
ЈИ потребан рад-
ник-ца, 25-40 годи-
на. 064/015-77-60.
(219335)

Потребни радник-
ца, до 30 година
старости, за рад у
фирми Боје и лако-
ви „Стојановић”, у
области малопрода-
је. Критеријум оп-
ште образовање и
спремност на учење
и посвећење. Кон-
такт тел. 063/508-
438, искључиво лич-
но позивање у пери-
оду од 7.30 до 15
сати. (219334)

ПОТРЕБАН помоћ-
ни радник у штам-
парији, преко 25 го-
дина. 062/163-89-
58, 062/163-89-58.
(219395)

ПРОДАВАЦ кокица
са искуством по-
требна, пријаве и
контакт телефон
слати на ћирилич-
ном писму на пошт.
Фах 29, Панчево. 

ХИДРОИЗОЛАЦИ-
ЈА, Панчево, ма-
шински сечемо вла-
жне зидове, гаран-
ција. 060/691-01-13.
(217223)

ЧАСОВИ, основе
електротехнике,
професор са иску-
ством. 062/801-97-
58. (217646)

МЕДИЦИНСКЕ се-
стре, давање тера-
пије, нега и купање
болесника. 063/737-
59-60. (216285)

ЧАСОВИ српског је-
зика, дугогодишње
искуство. Гаранто-
вани резултати.
060/864-07-15.
(218673)

***

ДИМНИЧАР, чи-
шћење димњака, ко-
тлова, каљевих пе-
ћи. 063/155-85-93.
(218274)

*****

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарни-
ци, венецијанери,
тракасте завесе,
уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-
09. (218271)

МАТЕМАТИКА, фи-
зика, хемија, меха-
ника часови. Тел.
013/251-19-81,
063/852-22-43.
(218855)

МОЛЕРСКИ и гип-
сарски радови, ква-
литетно и повољно,
мајстори из Ковачи-
це. Тел. 060/660-86-
00. (218784)

ГЛЕТОВАЊЕ, крече-
ње, гипсарски рка-
дови, фасаде, пре-
градни зидови, спу-
штени плафони, по-
вољно.  060/521-93-
40. (219156)

МОЛЕРАЈ, глетова-
ње, кречење, фар-
бање столарије, фа-
саде, пензионерима
попуст. 013/235-78-
82, 065/557-81-42.
(219158)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, об-
раде око прозора,
комплетне адапта-
ције. 063/893-39-94.
(219145)

ЗИДАЊЕ, малтери-
сање, реновирање
кровова, бетонира-
ње, демит фасаде,
кречење, повољно.
063/865-80-49. 

ВОДОИНСТАЛА-
ТЕР, уградња, одр-
жавање, воде, кана-
лизације, кабина,
славина, бојлера,
котлића. 
063/836-84-76.
(219043)

ПАРКЕТ и ламинат,
поствка, хобловање
и лакирање.
061/314-90-18, 
601-892. 
(219178)

ГЛЕТОВАЊЕ, крече-
ње, демит фасада,
гипс, повољно, пен-
зионерима попуст.
061/626-54-06.
(219189)

МОЛЕРСКО-ФАР-
БАРСКИ радови,
гипс, филц, тапете,
чисто, квалитет-
но,гаранција.
061/214-22-66,
069/171-38-99.
(219406)
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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



КУЛТИВАТОРОМ
вршим фрезирање и
превоз мањег тере-
та. 062/867-11-67.
(219161)

НЕГОВАТЕЉИЦА
негује, чува боле-
сне, старе, на сат,
потреби, повољ-
но.060/366-63-69.
(219165)

ТВ и сателитске ан-
тене, постављање и
одржавање, дигита-
лизуација вашег те-
левизора. 064/866-
20-70. (219170)

ПРАЊЕ тепиха, ду-
бинско прање наме-
штаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(219392)

КЕРАМИЧАР, ква-
литетно, поуздано,
повољно. 063/318-
780. (219327)

КЕРАМИЧАР, ква-
лиетан, педантан и
повољан. Молер
тражи посао.
061/203-70-
87.(219378)

ЧАСОВИ енглеског,
повољно. Тел.
066/934-47-36.
(219334)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке, израде ин-
сталација, индика-
тори, бојлери, купа-
тила, ТА. 
062/271-661,
061/132-85-43.
(219366)

КОШЕЊЕ, крчење,
сечење дрвећа, ва-
ђење, пањева, фре-
зирање баште.
064196-17-32.
(219389)

ПОПРАВКА, стола-
рија, браварија, са-
нитарије, монтира-
ње бојлера, шпоре-
та, грејача. Слобо-
дан. 063/865-80-74.
(219328)

ЕНГЛЕСКИ свим уз-
растима, долазим,
јефтино, 21 година
искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-
48. (219374)

СВЕ врсте керами-
чарских радова ква-
литетно и повољно.
Мирослав, 062/824-
11-51. (219351)

ЗИДАМО, малтери-
шемо, фасаде, кро-
вови, зидамо куће
од темељ до крова.
064/206-50-91.
(219350)

ЧУВАМ и негујем
старе и болесне. Ду-
гогодишње иску-
ство. 064/454-71-41. 

РАДИМО све физи-
калије, повољно,
ефикасно. Имам ка-
мионе, багер.
061/165-06-18.
(219319

ДРВОСЕЧА, исећи
ће моторном тесте-
ром свако дрво које
вам смета. 063369-
846. (219313)

РАДИМО све фи-
зичке послове, ру-
шења кућа, бетони-
рања, разбијање бе-
тона, ископи, утова-
ри, чишћења, одно-
шење. 060/035-47-
40. (219330)

КОШЕЊЕ траве, ко-
рова, вађење пање-
ва, бетона, итд, про-
дајем ТВ повољно.
064/122-69-78.
(219330)

СПУШТЕНИ плафо-
ни, преградни зидо-
ви, израда кошуљи-
це, уградња ламина-
та, столарије.
062/816-33-84. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, 
израда пројеката.
064/131-98-75.
(219826)

ТАПЕТАР који пре-
свлачи намештај с
искуством, тражи
посао. 
064/120-77-64.
(219287)

ЕЛЕКТРИЧАР,
оправке шпорета,
бојлера, индикато-
ра, разводних та-
бли, инсталација.
Мића,  
064/310-44-88.
(219260)

СТОЛАРСКЕ и бра-
варске услуге. Алек-
сандар. 013/351-
073, 064/157-20-03.
(219219)

БРАВАРИЈЕ, над-
стрешнице, ограде,
терасе, врата, капи-
је, ситне поправке,
врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Ду-
ле. (2109259)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стре-
са!!! 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 .
(218821) 

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, ком-
бијима и каминома,
профеисонално,
екипа раднике, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(218821)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијем и
камионом, Војводи-
на, Србија, са или
без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(218821)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, све
релације по Србији,
с комбијима, камио-
нима, екипа радни-
ка, кутије, фолија за
заштиту намештаја,
од 0-24 сата, сваког
дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Пла-
ћање могуће чеко-
вима и преко рачу-
на. 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 .
(218821) 

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером 064/664-
85-31, 013/342-338.
(СМС)

ПАРКЕТ постављам
и хоблујем, мајстор
с дугогодишњим ис-
куством из Дебеља-
че, с материјалом
или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(214059)
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ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
виљушкара за уто-
вар и истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)

БАЛТОКАД када,
обнова глазуре, пла-
стифицирање, 28
година с вама, га-
ранција. 
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(215564)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе. Панче-
во, даље. Цена дого-
вор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(217698)

ПАРКЕТ: поставља-
ње паркета, хобло-
вање, полирање и
лакирање, дугогоди-
шње искуство.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(219135)

КАМИОНСКИ пре-
воз, шљунак, сеја-
нац, песак, шут,
1.300 динара, најпо-
вољније. 066/355-
154, 062/355-154.
(217562)

ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе ком-
бијем, цена по дого-
вору. 064/147-14-
77, 013/311-514.
(217489)

СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
радници, повољно.
Вук. 013/365-051,
064/176-91-85,
063/278-117. 17399)

КОМБИ превоз робе
и селидбе, грађе-
вински материјал,
шут. Слободан.
064/348-00-08,
062/850-36-58.
(217221)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
виљушкара за уто-
вар и истовар робе.
064/648-24-50. (217

KIZ ZA – превоз
шљунка, песка, се-
јанца, ризле, мањим
(1.500 дин) и већим
камионима (2.000
дин). Жарка Зрења-
нина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894,
013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – истовар и
утовар робе виљу-
шкарима на свим
теренима, рушење
старих кућа и дру-
гих објеката, утовар
шута с одвозом.
(217325)

KIZ ZA –  изнајмљи-
вање виљушкара но-
сивости 10 тона.
063/218-894,
013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – изнајмљи-
вање ваљка за рав-
нање и сабијање те-
рена, насипање, на-
бијање вибро
плочама. 
(217325)

KIZ ZA – ископ вели-
ким и мини багери-
ма подрума, теме-
ља, канала, канали-
зационих прикључа-
ка, септичких јама с
одвозом. Жарка
Зрењанина 146-а
(преко пута старе
„Утве”). 063/218-
894, 013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – сечење бе-
тона и асфалта до
20 цм, изнајмљива-
ње компресора за
разбијање бетона
свих величина и де-
бљина. (217325)

KIZ ZA – камиони с
корпама за рад на
висини од 17 - 23
метра, сечење и ре-
зање стабала и гра-
ња.  Жарка Зрења-
нина 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...), агрега-
та за струју. Жарка
Зрењанина 146-а
(преко пута старе
„Утве”). 063/218-
894, 064/668-97-86,
013/366-888.
(217325)

ПРЕВОЗ малим ка-
мионом шљунка, пе-
ска, сејанца, шута,
ископ багерима.
064/648-24-50, нај-
повољније у граду.
(217325)

РОЛЕТНЕ, комарни-
ци, венецијанери,
ново и поправљам.
„Орка”, 064/189-40-
91, 354-777.
(217759)

КИРБИ, дубинско
прање, усисавање
тепиха, намештаја.
Мики, Тибор. 258-
30-62, 065/329-49-
07. (218060)

ПРЕВОЗ малим ки-
пером, шљунак, пе-
сак, сејанац, одвоз
шута, утовар.
063/246-368.
(218079)

КОМБИ превоз те-
рета, селидбе, нај-
повољнија, цена.
069/260-00-40.
(218579)

СЕЛИДБЕ,  
1.000, радници, 
попуст на
ванградске.
064/482-65-53. 

РАДИМО: зидање,
бетонирање, малте-
рисање, оправке
кровова, фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
(219223)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила
и канализације, во-
доводне адаптације,
замена вирбли, вен-
тила, батерије и са-
нитарије. Све за во-
ду. Пензионерима
екстра попуст, 0-24
сата, долазим од-
мах. 013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (21

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила
и канализације, во-
доводне адаптације,
замена вирбли, вен-
тила, батерије и са-
нитарије. Све за во-
ду. Пензионерима
екстра попуст, 0-24
сата, долазим од-
мах. 013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (21

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венеци-
јанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло заштита.
063/816-20-98,
0133512-498.
(219218)

У СТАН за дан. Се-
лидбе 0-24.
061/288-28-38,
065/560-85-85.
(218812)
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СЕЛИДБЕ комбијем
и камионом, Војво-
дина, Србија, са или
без радника. Најпо-
вољније. Иван.
063/107-78-66.
(2183821)

СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, профе-
сионално, екипа
радника, све рела-
ције по Србији, от-
куп намештаја.
Иван. 063/107-78-
66. (218821)

ПОПРАВКА беле
технике, монтажа и
сервис клима-уре-
ђаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пе-
ђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(219391)

ПОТРЕБНИ камио-
ни за превоз робе у
унутрашњем тран-
спорту. 069/230-10-
67. 219373)

ЗИДАМО, малтери-
шемо, радимо кро-
вове, зидамо куће
од темеља до крова.
064/206-50-91.
www.pan gra dje vi -
na.rs (219350)

ПРЕВОЗ робе ками-
оном, 10 тона, 6,20
м, сандук, комби 1.5
тона. 063/364-310.
(219325)

ПОПРАВКА телеви-
зора, аудио уређаја,
разних електроуре-
ђаја, електричар,

аутоелектричар. Де-
јан, 063/800-01-96.
(219270)

ОВЛАШЋЕНИ елек-
тросервис попра-
вља: веш-машина,
фрижидере, бојле-
ре, шпорете, елек-
троинсталације.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(219281)

ВОДОИНСТАЛА-
ТЕР, одгушење ку-
патила и канализа-
ције, замена венти-
ла, батерија, слави-
на и санитарије, све
за воду, 0-24 сата,
долазим одмах.
Пензионерима екс-
тра попуст.013/348-
139, 064/493-44-63,
061/317-26-33.
(219181)

ТЕПИХ СЕРВИС, ду-
бинско прање епи-
ха, превоз беспла-
тан. Л302-820,
064/129-63-79.
(219307)

ОГЛАШАВАМ
неважећом годишњу
пензионерску карту
издату од АТП-а
Панчево на име
Матија
Калапиш. 
(219358)

МУШКАРЦУ потреб-
не даме за дружење.
064/463-15-47.
(СМС)

ПЕНЗИОНЕРИ, ну-
дим доживотно из-
државање по најпо-
вољнијим услови-
ма. Правна сигур-
ност. 061/324-40-
85. (219356)

ИЗДАЈЕМ апартман
у Врњачкој бањи. За
информације позо-
вите 069/320-85-70,
или погледајте сајт
ni kve rayu.wi x.co -
m/apa rt man-dju ric
(218410)

СУТОМОРЕ, апарт-
мани, половоно,
близу мора, клима,
ТВ, интернет. Тел.
013/313-458,
062/868-72-17,
+38162/960-95-86.
(219160)

ЗЛАТИБОР, двосо-
бан апартман, по-
вољно, могућност
догревања.,
063/700-10-91.
(199322)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

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.

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

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.

Sunoko d.o.o. Но ви Сад до ма ћи ли дер у про из вод њи и про -

да ји ше ће ра за по тре бе ра да у тех нич ком сек то ру  Про из вод -

ног цен тра Ко ва чи ца 

Рас пи су је кон курс за по зи ци ју:

Елек три чар уклоп ни чар: 1 из вр ши лац

Усло ви:

• Сред ња струч на спре ма- IV сте пен  еле кро тех ни чар

• Пред у зи мљи вост и ор јен ти са ност на ци ље ве

• Ко му ни ка тив ност и спрем ност за тим ски рад и рад у сме на -

ма

• Од го вор ност, тач ност, ис трај ност

• Раз ви је но ло гич ко раз ми шља ње, бр зи на у ра ду, са мо и ни ци -

ја ти ва, са мо стал ност, до бра ор га ни зо ва ност

Рад но ис ку ство ни је нео п ход но

Рад ни од нос:  На од ре ђе но вре ме од  6. ме се ци.

Уко ли ко ис пу ња ва те на ве де не усло ве по ша љи те CV до

13. 05. 2016.

елек трон ски, лич но или по штом на адре су фир ме

Sunoko d.o.o

Про из вод ни цен тар Ко ва чи ца

Но ви ви но гра ди бб

26210 Ко ва чи ца

marina.zupan@sunoko.rs

д.о.о. „Хи дро вод” Пан че во

Ул. Бо ре Ши по ша 25 (То по ла)

013/347-938

ТРАЖИ:
1. Ру ко ва о ца ба ге ром – ски пом

2. Во за ча Ц и Е ка те го ри је

3.  Во до ин ста ла тер

4. Зи дар-те сар

5. Фи зич ки рад ник

При ја ве од 8 до 14 са ти, рад ним да ни ма                    ф)

HIPRA D.O.O.

Пан че во, Ца ра Ду ша на 17

ОГЛАС

По треб но ви ше рад ни ка са или без ис ку ства;

1. МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР ЗА КОМ ПЈУ ТЕР СКО 

УПРА ВЉА ЊЕ (CNC ОПЕ РА ТОР)

2. МА ШИН СКИ ТЕХ НИ ЧАР ЗА КОМ ПЈУ ТЕР СКО 

КОН СТРУ И СА ЊЕ (РАД У A-CAD)

CV сла ти ис кљу чи во на email адре су: office@hipra.rs

(22/19297)

По след њи по здрав дра -

гој

МАГ ДИ 
ГО ЛУ БОВ

За у век ћеш оста ти у на -
шем се ћа њу.

МЕ ЛА НИ ЈА, ГО ЛУБ,
МИ ЛИ ЈА НА и ТИ ЈА НА

с по ро ди цом
(84/219309)

По след њи по здрав нај дра жој

МАГ ДИ ГО ЛУ БОВ

Нај ми ли јем би ћу ко ја нас је увек не се бич -

но чу ва ла и во ле ла.

Су пруг ДУ ШАН, ћер ке ТА ЊА и МА ЈА 

с по ро ди ца ма и се стра ЛИ ДИ ЈА с де цом

(92/219337)

По след њи по здрав дра -

гој

МАГ ДИ

По ро ди ца ма Го лу бов 

и Сто ја ди нов искре но

са у че шће 

од при ја те ља из 

Ка ра те клу ба „Ди на мо”

(99/46660)

По след њи по здрав при ја те љи ци

ЗО РИ ЦИ СИ МИЋ

од МА РИ ЈЕ и МИ РО СЛА ВЕ с по ро ди ца ма из Ка на де

(68/219274)

ЗО РИ ЦА СИ МИЋ
1954–2016.

пре ми ну ла 1. ма ја 2016, а са хра ње на 3. ма ја 2016, на Но вом гро -

бљу.

Мно го ћеш ми не до ста ја ти.

Твој СИМ КЕ

(69/219724)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је после дуже и тешке

болести, у 59. години, 4. маја 2016, преминула наша драга

Прим. др СПОМЕНКA МАРКОВ

1957–2016.

Опело и испраћај за кремацију ће се обавити 6. маја 2016. године,

у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћена породица: мајка ДРАГИЊА, брат ЖЕЉКО, 

сестра ГОРДАНА, братичина ОЛИВЕРА, ујак ПЕТАР, 

ујна БРАНА и остала многобројна родбина и пријатељи

Последњи поздрав драгој колегиници

Прим. др СПОМЕНКИ МАРКОВ

1957–2016.

Колектив Завода за јавно здравље Панчево

С ве ли ким по што ва њем и љу ба вљу опра -

штам се од тет ка Зо ри це

ЗО РИ ЦА СИ МИЋ
1954–2016.

пре ми ну ла 1. ма ја 2016, а са хра ње на 3.

ма ја 2016, на Но вом гро бљу.

ЈО ВА НА с по ро ди цом из Ка на де

(70/217724)

С по што ва њем и љу ба вљу опра штам се са

тет ка Зо ри цом 

ЗО РИ ЦА СИ МИЋ
1954–2016.

пре ми ну ла 1. ма ја 2016, а са хра ње на 3.

ма ја 2016, на Но вом гро бљу.

ДА МИР с по ро ди цом из SAD

(71/219724)

По след њи по здрав се -

стри и тет ки

ЗО РИ ЦИ 

СИ МИЋ

По чи вај у ми ру.

Брат ЗО РАН, ДИ ЈА НА и

ДА ЛИ БОР с по ро ди цом

(72/291275)

Дра га на ша

ЗО КИ

Мно го ћеш нам не до -

ста ја ти.

МИ РА, НА ДА, МА РИ ЈА

и ДЕ ЈАН 

са сво јим по ро ди ца ма

(97/219354)

По след њи по здрав 

ЗО РИ ЦА 
СИ МИЋ

рођ. Дра га нов
За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма

Се стра ЉИ ЉА НА, зет
ЗО РАН, се стри чи не

АЛЕК САН ДРА 
и ЈЕ ЛЕ НА, ЂОР ЂЕ 

и МАР КО

(98/219357)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

ЗО РИ ЦИ 

СИ МИЋ

од ку мо ва БО ЖЕ 

и ЉИ ЉЕ с по ро ди цом

(104/219386)

Дра гој ку ми

ЗО РИ ЦИ СИ МИЋ
по след њи по здрав

др КО ЛУН ЏИЋ с по ро ди цом

(105/219390)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав бра ту

КИМ БИ

Брат ДРА ГАН с по ро ди цом 

(16/219142)

По след њи по здрав 

ВЛА ДИ МИ РУ
КРАЊ ЧЕ ВИ ЋУ

КРА ЊИ
од по ро ди це 

ЂУ КА НО ВИЋ
(19/219149)

По след њи по здрав на шем бра ту

КИМ БИ

Дру го ви: МА РОН, ЋО МИ, НА ДА, 

БУФ ТУ ЛА, ЈЕ ЛА, ЗУ БА, ЛЕ ЛА, КО ТР ЉА,

ЧКА ЉА, БЕ ЛИ, ЛА БА, ШИ ПИ, МИ ЛЕ

ШЕФ, ШУ МАР, ДУ ЛЕ КОН ДОР, СЕ ЉА,

ПО ПА и МИ КА

21/219157)

КИМ БА

Збо гом ми ли мој!

Тво ја БЕ БА

(31/219182)

За у век ћеш жи ве ти у мом ср цу дра ги и је ди ни

мој бра те

ЗО РАН ВА НЕВ СКИ

Тво ја ЗО КА с МИ ШУ РОМ, МА КИ ЈЕМ 

и ГО РА НОМ
(32/219183)

29. апри ла  2016. пре ми нуо је

РАЈ КО МАЈ КИЋ

по сле ду же бо ле сти, у 74. го ди ни, од ког

смо се опро сти ли по след њи пут, с ту гом у

ср цу, 2. ма ја, на ста ром Пра во слав ном

гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га РА ДА, ћер ка 

ДРА ГА НА, зет АЛЕК САН ДАР, уну ке 

АЊА и НИ НА

(37/219194)

ВЛА ДИ МИР КРАЊ ЧЕ ВИЋ 

КРА ЊА
1948–2016.

Наш та та је умро у су бо ту, 30. апри ла 2016. Са хра њен је

на Но вом гро бљу.

Збо гом Кра њо.

Ожа ло шће ни: МАР ЈАН и МА ЦА
(43/

По след ње збо гом бра ту и уја ку

ВЛА ДИ МИ РУ КРАЊ ЧЕ ВИ ЋУ

КРА ЊИ

Ожа ло шће ни: се стра НА ДЕ ЖДА 

НИ КО ЛА ЈЕ ВИЋ и се стрић РАЈ КО 

ЈАН КО ВИЋ с по ро ди цом
(45/219212)

По чи вај у ми ру, дра ги

ДИ МИ ТРИ ЈЕ

МР ВА ЉЕ ВИЋ

МР ЦИ

Ку мо ви ЂО КО ВИЋ

(34/219189)

По след њи по здрав дра -

гом 

МИ ЛЕ ТУ
од по ро ди це ЛА ЗИЋ

(35/219192)

Че ка ју те го ре Ру жи ца, Пе ра, Мир ја на, Ми ћа и

Мир ко

ДИ МИ ТРИ ЈЕ МР ВА ЉЕ ВИЋ 

МР ЦИ – МИ ЛЕ
15. I 1953 – 28. IV 2016.

Тво ји: МИ ЛО ВАН, СНЕ ЖА НА, БО ЈАН 

и ДА МЈАН
(44/4660)

КИМ БА
За све си био пре до бар, осим за се бе. 

Мно го ћеш нам не до ста ја ти.

ЧЕ ЛЕ и ЛИ ДИ ЈА

(66/219266)

По след њи по здрав зе ту

МР ЦИ ЈУ 

од по ро ди це КО СТИЋ

(79/219296)

По след њи по здрав на -

шем ку му

МР ЦИ ЈУ

од ње го вих ку мо ва 

КА ЛА БЕ, БИ ЉЕ, 

МИ ЛИ ЦЕ и ЈЕ ЛЕ НЕ

(89/219324)

По след њи по здрав стри -

цу

ДИ МИ ТРИ ЈУ

МР ВА ЉЕ ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

ИВА НА ВЕ МИЋ 

с по ро ди цом

(91/219336)

По след њи по здрав во ље ном су пру гу и оцу

ДИ МИ ТРИ ЈУ МР ВА ЉЕ ВИ ЋУ 

МР ЦИ ЈУ
15. I 1953 – 28. IV 2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Во ле те СЛА ВИ ЦА, СТЕ ФАН, МИ ЉА НА, ЈО ВА НА

и НЕ ВЕ НА
(100/739)

По след њи по здрав на шем ко ле ги

ДИ МИ ТРИ ЈУ МР ВА ЉЕ ВИ ЋУ МР ЦИ ЈУ

Ко лек тив град ске би бли о те ке Пан че во

(101/735)

По след њи по здрав по -

што ва ном уја ку

ЧЕ ДО МИ РУ

КО СТИ ЋУ

од се стри ћа 

ДО БРИ ВО ЈА 

с по ро ди цом

(94/219343)

По след њи по здрав дра гом оцу, та сту, де ди и

пра де ди

ЧЕ ДО МИ РУ КО СТИ ЋУ
Те шко је за ми сли ти да те ви ше не ма. Ду ша бо ли

нео пи си во. Ре чи уте хе не по сто је. Ипак хва ла ти

што си био до бар и бри жан ро ди тељ до по след -

њег да на, што си  био до бар и бри жан де да, што

си пре  све га био до бар чо век. По чи вај у ми ру.

Ћер ка ГОР ДА НА с по ро ди цом
(107/219399)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу и ко ле ги

ЗО РА НУ 

ВА НЕВ СКОМ 

од ТЕР ЗЕ

(112/219410)

ЗО РАН 

ВА НЕВ СКИ

По след њи по здрав 

дра гом ко ле ги, дру гу 

и бра ту од ко лек ти ва

Бра ва ри ја 

„Сто ја но вић”. 

(113/219410)
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СЕ ЋА ЊЕ

СТА НИ МИР

КО КА НО ВИЋ

1946–2000.

Успо ме не на те бе

чу ва ју су пру га ЉИ ЉА 

и син ДРА ГАН 

КО КА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(63/219243)

Три на е сто го ди шњи по мен

ВА СА КА ТИЋ
1950–2003.

И на кон то ли ко го ди на на ста вљаш да жи виш

кроз при чу и се ћа ња тво јих нај ми ли јих

ЉИ ЉА НА, ГО РАН, ГОР ДА НА и унук ДУ ШАН
(102/219370)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

9. ма ја на вр ша ва се пет на ест  го ди на од пре ра не

смр ти на шег не за бо рав ног си на

НЕ НА ДА СТО ЈА НО ВИЋ
из Ба нат ског Бре стов ца

Вре ме ни је мо гло да убла жи наш бол. Веч но ће -
мо те во ле ти и жа ли ти.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка ДО БРИ НА, отац 
ДО БРИ ВО ЈЕ, брат ЗО РАН и се стра ЗО РИ ЦА 

с по ро ди ца ма
(103/219375)

У су бо ту, 7. ма ја 2016.

на вр ша ва се го ди ну да -

на од смр ти на ше дра ге

ЕР ЖЕ БЕТ ТОТ

7. V 2015 – 7. V 2016.

Вре ме не мо же из бри са -

ти бол, љу бав и се ћа ње

на те бе. Док је нас, жи -

ве ћеш у на ма. 

Тво ји нај ми ли ји ко ји 

те ни ка да не ће 

за бо ра ви ти

(106/219394)

5. ма ја на вр ша ва ју се три го ди не от кад

ни је с на ма на ша во ље на

МА РИ ЈА НА ПЕТ КО ВИЋ
Ка жу, про ћи ће... ма ње бо ле ће...

Ка жу! Али не про ла зи...

Про ла зе да ни, али не про ла зи бол, не до -

ста ја ње...

Мај ка ВЕ СНА, отац МИ ЛО РАД, 

су пруг МАР КО, син СТРА ХИ ЊА, се стра

ЈА СМИ НА, зет ЗО РАН, се стри чи на ЛА НА

и се стрић ЛУ КА

(110/219406)

Се стри це мо ја ми ла

МА РИ ЈА НА ПЕТ КО ВИЋ

Не до ста јеш... мно го ми не до ста јеш!

ЈА СМИ НА
(111/219400)

Увек с на ма у ми сли ма

БО ЖИЋ

ГО СПА   БО ШКО
10. X 1937 – 2. IV 2007. 24. II 1932 – 5. V 2011.

По ро ди ца

(114/ф-740)

МА РИ ЈА ДУН ДО ВИЋ КИШ
15. IX 1956 – 29. IV 2016.

На шој во ље ној ке ки – ба ба Ма ри ји.

Во ли мо те на не бу исто као и на зе мљи.

Твој ГО ГО, AMY и MIA АН ТУ НО ВИЋ, КА ТА РИ НА и СИЛ ВИА

и ВА ЛЕ РИ ЈА и ИВА НА

(60/219238)

МА РИ ЈА ДУН ДО ВИЋ КИШ
15. IX 1956 – 29. IV 2016.

Док жи вим ти ћеш би ти мој ан ђео, мој бо рац, мо ја во ље на се стри ца.

Нај бо ља ме ђу нај бо љи ма.

По чи вај у ми ју.

Тво ја се ја ГО ГА

(59/219238)

29. апри ла 2016. пре ста ло је да ку ца ср це мо је

ћер ке

МА РИ ЈЕ ДУН ДО ВИЋ КИШ

Ни ка да те не ћу за бо ра ви ти, док жи вим. Нај ве ћа

бол за пам ће ње је по след њи по љу бац с то бом и

ту жни ра ста нак за у век.

Не у те шна мај ка ДРА ГИ ЦА
(57/219235)

29. апри ла 2016. престaло је да ку ца ср це на ше

дра ге су пру ге и мај ке

МА РИ ЈЕ ДУН ДО ВИЋ КИШ
15. IX 1956 – 29. IV 2016.

Оста ви ла си ве ли ки бол и ту гу у ср ци ма тво јих

нај ми ли јих: си на МИ О ДРА ГА и су пру га

ИШТВА НА
(52/219234)

По след њи по здрав мо јој ку ми

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ

Не по сто ји ме ра за ду би ну мо је ту ге. Ако је смрт

би ла ја ча од жи во та, ни је од љу ба ви ко ја оста је

веч но у ме ни, док је се ћа ња и пам ће ња.

Тво ја ку ма МИ КА
(58/219236)

По след њи по здрав

МА РИ ЈИ

Чу ва ће те од за бо ра ва

ко ле ги ни це: БРАН КА,

ЉИ ЉА, РА ДА, 

ЗО РИ ЦА В., ГО ЦА, 

ВЕ СНА и ШО ТА

(23/219166)

МА РИ ЈА 
ДУН ДО ВИЋ

КИШ
Ан ђе ле мој, да ни про ве -
де ни с то бом су про шли
као трен, оти шла си
пре ра но а мо гли смо
још мно го то га ре ћи
јед но дру гом.

Оста ћеш ве чи то у ср цу
твог су пру га ИШТВА НА

(53/219234)

Ма ро мо ја!

Оти шла си ти хо и до сто -

јан стве но са ан ђе о ским

по гле дом...

Жи ве ћеш и би ћеш са чу -

ва на од за бо ра ва све

док мо је ср це ку ца, по -

сле то га смо опет за јед -

но!

Веч но у ср цу твог 

је дин ца МИ О ДРА ГА

ДУН ДО ВИ ЋА

(54/219234)

По след њи по здрав дра гој се стри

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ

Од бра та МИ О ДРА ГА и сна је КРИ СТЕ

(55/219234)

По след њи по здрав дра гој тет ки

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ
од бра тан ца СА ШЕ и бра та ни це 

СВЕ ЊЕ с по ро ди ца ма

(56/219234)

По след њи по здрав уј ни

МА РИ ЈИ 

ДУН ДО ВИЋ

КИШ

од по ро ди це ЈО ЈИН.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

(73/219280)

По след њи по здрав 

тет ка МА РИ ЈИ

За у век ће мо пам ти ти

тво ју љу бав и до бр о ту

РИ ЛЕ и НЕ ЛА с де цом

(87/291315)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да је наш

су пруг, отац, 

де да и пра де да, пре ми -

нуо 28. апри ла 2016, а

са хра њен  30. апри ла

2016, у Стар че ву

ЧЕ ДО МИР 

КО СТИЋ

1932–2016.

Ожа ло шће ни: су пру га

ЈЕ ВРО СИ МА, син 

ДРА ГАН и унук БО ЈАН

(108/219400)

По след њи по здрав дра -

гом де ди

ЧЕ ДО МИ РУ

КО СТИ ЋУ

од уну ка  БО ЈА НА

(109/219400)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕ ЋА ЊЕ

Уо чи Ђур ђев да на 2016. го ди не на вр ша ва се го ди на от ка да је оти шао у веч -

ност на ших се ћа ња чо век ис так ну тих људ ских и про фе си о нал них вр ли на

ГО ЛУБ ДЕН ЧИЋ
су ди ја окру жног су да у Пан че ву, у пен зи ји

Пам ти мо га као чо ве ка ко ји је мла ђе ко ле ге до че ки вао ре чи ма ко је су ули ва -

ле про фе си о нал но са мо по у зда ње, а лич ним при ме ром је по ка зи вао да је рад

основ успе ха.

Ка да сам, са да већ дав не 1996. го ди не иза бран за су ди ју Окру жног су -

да у Пан че ву, за те као сам су ди ју Го лу ба Ден чи ћа као јед ног из пле ја де нај -

бо љих су ди ја ко је је Окру жни суд у Пан че ву имао, а ко ји су та да би ли у од -

ла ску. По рас по ре ду ра да по стао сам  дру ги члан дру го сте пе ног Гра ђан ског

ве ћа у ко ме је су ди ја Го луб Ден чић био пред сед ник, а пр ви члан су ди ја Ол га

Бу квић. У том са ста ву оста ли смо пет и по го ди на, све до од ла ска су ди је го -

лу ба Ден чи ћа у пен зи ју. Ми чла но ви ве ћа, ис пра ти ли смо га ре чи ма да је би -

ла част и за до вољ ство ра ди ти с њим, и за и ста је сте.

Су ди ја Го луб Ден чић је био по све ћен су диј ском по зи ву. Су диј ски по -

сао оба вљао је струч но, са ве сно, сту ди о зно, ква ли тет но, не при стра сно, мар -

љи во, ефи ка сно и ажу р но. У то ме су му по ма га ли по ро дич на и лич на че сти -

тост, чи ста са вест и им по зант но прав ничко зна ње. Исти на и прав да пред су -

ди јом Го лу бом Ден чи ћем ни су стре пе ле, ни су мо гле би ти за пла ше не, за стра -

ше не и  ни су мо гле би ти пот ку пље не. Исти на и прав да ни ка да ни су има ле

при го вор пре су да ма ко је је до но сио и пи сао су ди ја Го луб Ден чић. Ње го ве

пре су де би ле су за ко ни те, пра вич не и жи вот не. Ње му је би ла не по зна та бр зо -

пле тост и жур ба. Ње го ва  реч у про фе си ји се це ни ла, тра жи ла, по што ва ла и

слу ша ла.

Ње го ва лич на част, до сто јан ство и углед ре флек то ва ли су се и на су -

диј ски по зив ко ји је оба вљао и чу ва ли ње гов ин те гри тет, а ње го во про фе си -

о нал но ис ку ство и струч ност ули ва ли су по ве ре ње и оста ју тра јан до при нос

и при мер у су диј ској про фе си ји. 

ГА ВРИ ЛО В. ПЕ РО ВИЋ
(42/219204)

Го ди на про ђе, дан ни кад...

ГО ЛУБ ДЕН ЧИЋ
5. V 2015 – 5. V 2016.

Дра ги наш та та

У ср цу сва љу бав ко ју си нам дао,

кроз жи вот ко ра ча мо пу те ви ма ко је 

си нам ти уцр тао...

Са на ма си у сва ком тре нут ку ко ји

жи ви мо, по но сни на те бе, с љу ба вљу,

за хвал но шћу и не за бо ра вом.

Тво је НА ДА и ћер ке с по ро ди ца ма

(67/219273)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО ВАН

АЏИ БА БА

Го ди не про ла зе, ту га и

се ћа ње оста ју веч но.

По ро ди ца АЏИ БА БА

(13/219027)

СЕ ЋА ЊЕ

ЕР ЖЕ БЕТ  

ГО ЈАН

1952–2013.

Вре ме про ла зи, а ту га

оста је. Ни ка да те не ће -

мо за бо ра ви ти.

Су пруг ДЕ ЖЕ, ћер ка

ЕСТЕР, зет ИШТВАН и

унук ЕР ВИН ДЕ ЖЕ

(74/218273)

Ту жних де вет го ди на от кад ни је с на ма на ша

ВЕ РА МИР КО ВИЋ

Увек у на шим ср ци ма.

Ћер ка АЛЕК САН ДРА, се стра МИР ЈА НА, зет ФИ ЛИП, 

уну ке МИ ЛИ ЦА и КА ТА РИ НА и унук ВЛА ДИ МИР

(76/219292)

У су бо ту, 7. ма ја да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем

оцу и су пру гу

МИ ЛА НУ ЕР ДЕ ЉАН ЦУ
1958–2015.

С љу ба вљу по ро ди ца
(77/219294)

Во ље ном бра ту

МИ ЛА НУ ЕР ДЕ ЉАН ЦУ

Твој брат с по ро ди цом

(78/2192959)

6. ма ја 2016. на вр ша ва -

ју се че ти ри го ди не од

смр ти

ЈО ВА НА 

ЗЕ ЧЕ ВИ ЋА

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка

ОЛИ ВЕ РА и син ГО РАН

с по ро ди ца ма, род би на

и при ја те љи

(81/219301)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

БО ЈА НА ТА СИЋ

2015–2016.

Ћер ке РА ДОЈ КА 

и ЦА РИН КА 

и син МИ ЛО РАД

(80/219299)

Се ћа ње на

БО СУ

Мно го раз ло га да те

пам тим по до бру.

ЉИ ЉА

(82/219308)

По ме ни Го спо де ро ди те ље мо је у цар ству сво ме

КО ВА ЧИЋ

ПЕ ТАР ВЕ РА

Ћер ка ЉИ ЉА
(83/219308)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ
ВА ИЋ

ВА СА                    ЗА ГОР КА
1917–1974. 1918–1991.

Увек во ље ни ни кад за бо ра вље ни
Ва ше ћер ке ЗО РА, ЈЕ ЛИ ЦА и ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма

(86/219315)

12. ма ја 2016. у 11 са ти, на Пра во слав ном гро -

бљу, обе ле жа ва мо че тр де се то днев ни по мен на -

шем дра гом

МИ ЛИ ВО ЈУ КА ЛЕЈ СКОМ

С ту гом, бо лом и љу ба вљу, мно го  нам не до ста -

јеш.

Тво ји нај ми ли ји
33/219186)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ САВ МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ
2006–2016.

Пра зни на, бол и ту га у на шим ср ци ма.
Брат ДО БРИ ВО ЈЕ с по ро ди цом

(90/219329)

Про шле су три го ди не од смр ти на шег дра гог

оца, су пру га, бра та....

др ИВА НА РЕ ЉИ НА
2013–2016.

Не до ста јеш...

По ро ди ца
(93/219338)

У че твр так, 12. ма ја је пет го ди на ка ко је умро

наш во ље ни

ИЛИ ЈА ОГРИ ЗО ВИЋ
Ње гов ча стан  жи вот, пле ме ни та ду ша и ве ли ко

ср це веч но су у на шем се ћа њу.

С љу ба вљу су пру га ТА ТИ ЈА НА, си но ви 

РА ДО МИР  и СИ НИ ША, сна ја ЉИ ЉА НА и уну ке

ИВА НА и МИ ЛЕ НА
(95/2193449

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.

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
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3. ма ја 2016. на вр ша ва ју

се две го ди не без на шег

АЛЕК САН ДРА

АЦЕ 

КР СМА НО ВИ ЋА
Још увек не ве ри ца и ту -

га за ве ли ким чо ве ком и

ви зи о на ром.

ГО ГА с по ро ди цом

(12/218882)

У су бо ту, 7. ма ја на Ста ром пра во слав ном гро бљу, у 10 са ти, да ва -

ће мо го ди шњи по мен во ље ној су пру зи, мај ци, ба ки и пра ба ки

МА РИ ЈИ ЛАЦ КО ВИЋ
1938–2015.

Љу бав пре ма те би је веч на!

Оста ла си да жи виш у на шим ср ци ма.

Увек ће мо те се ра до се ћа ти.

Тво ји нај ми ли ји

(14/219137)

Го ди ну да на је про шло

без те бе... не до ста јеш

нам...

ЗО РАН 

КО ЛА РИК

По ро ди це ГА ЈАН 

и АТА НАЦ КО ВИЋ

(22/219165)

ГО ДИ ШЊИ  ПО МЕН

ЗО РАН КО ЛА РИК
8. III 1968 – 6. V 2015.

Про шла је го ди на, а ми те тра жи мо у сно ви ма, ре чи ма и

при ча мо о те би. Исти на је те шка, ту га ве ли ка, бо ла пре -

ви ше, ре чи пре ма ло да ти ка же мо ко ли ко нам не до ста -

јеш.

Во ле те тво ји: ма ма ДО МЕ НИ КА, та та ЈА НО, су пру га

МАГ ДА ЛЕ НА, ћер ке САН ДРА и ТА МА РА
(27/219174)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у су бо ту, 7. ма ја 2016,

у 11.30, на Но вом гро бљу да ва ти го ди шњи по мен на шој во ље ној

РА ДЕН КИ ВА НЕ СКИ
1962–2015.

С по но сом и по што ва њем што смо те има ли, чу ва мо успо ме не на
твој лик, до бро ту и љу бав ко ју си нам да ва ла.

Су пруг СЛО БО ДАН и ћер ке ОЛИ ВЕ РА и БИ ЉА НА

(28/219177)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЖИ ДАР

ЂОР ЂЕ ВИЋ

8. V 1995 – 8. V 2016.

Ни кад те не ће 

за бо ра ви ти: тво ја ма ма,

та та, брат и сна ја

(29/219)

НА ДА 

ГВО ЗДЕ НАЦ

Увек си нам у ср ци ма и

ми сли ма дра га мо ја, је -

ди на се стро. 

ДУ ШАН с по ро ди цом

(30219182)

ПЕ ТАР НЕ СТО РОВ
2008–2016.

Увек у на шим ср ци ма.

МИ О НА, БИ ЉА

и СЛАВ КО

(18/29146)

Про шла је го ди на

БРА НИ СЛАВ БА ТА ЈО ВАН ЧИЋ
Ве ли ке је тај не ва зда зна ло ма ло љу ди.

И док их је ма ло, он да сва ки мо ра би ти пра ви.

Ти си та та ва зда био пра ви!

Пра ви отац. Пра ви чо век. Пра ви при ја тељ. Ва зда.

По мен ће мо одр жа ти у су бо ту, 7. ма ја, у 11 са ти,

на Пра во слав ном гро бљу.

Тво ја ћер ка ДРА ГА НА и МИ КИ
(61/219240)

Се ћа ње на при ја те ља

БРА НИ СЛА ВА БА ТУ ЈО ВАН ЧИ ЋА
10. V 2015 – 10. V 2016.

АНА и ДЕ ЈАН ИВО ШЕ ВИЋ из Шар ло та

(62/219240)

СЕ ЋА ЊЕ

БА ТА ЈО ВАН ЧИЋ
Увек си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

СЕ КА и тво је КО ПРИ ВИ ЦЕ

(49/219224)

СА ВА МИ ЛО ШЕВ
9. V 2012 – 9. V 2016.

Че тр на ест ту жних го ди -

на без те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(39/219198)

9. ма ја на вр ша ва се шест ме се ци от кад ни је с на ма

СТА НА ВЕ СЕ ЛИЋ

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца
(46/219216)

Свом се стри ћу

ЗО РА НУ 
МАР КО ВИ ЋУ

Го ди шњи по мен 
од уја ка МА РИН КА 

с по ро ди цом
(47/219220)

На шем дра гом и не за -

бо рав ном 

ЗО РА НУ 

МАР КО ВИ ЋУ

МУ ЈИ
7. ма ја да ва ће мо јед но -

го ди шњи по мен.

Мај ка, ћер ке, СА НИ ЈА

и се стре с по ро ди цом

(48/2192219

5. ма ја на вр ши ће се

два на ест го ди на от ка ко

наш во ље ни ни је с на ма

РА ДИ ВО ЈЕ

ИЛИЋ

5. V 2004 – 5.  V 2016.

Мно го нам не до ста јеш,

увек ће мо те у ср цу но -

си ти. Ни ка да те не ће мо

за бо ра ви ти, јер во ље ни

ни кад не уми ру.

Су пру га МИ ЛИ ЈА НА 

с по ро ди цом

(50/219229)

СЕ ЋА ЊЕ на

ЖИВ КА 
ЈО ВА НО ВИ ЋА

2011–2016.
Још јед но про ле ће без
те бе а ту жни смо као
пре пет го ди на.
С љу ба вљу и по што ва -
њем.

Тво ји нај ми ли ји

(51/219233)

БО ГО ЉУБ 

ОБА ДО ВИЋ

2012–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(64/219244)

6. ма ја на вр ши ла се го -

ди на да на от ка ко ни је с

на ма наш во ље ни

СРЕ ДО ЈЕ 

ЊА ГУЛ

Тво ји нај ми ли ји

(65/219258)

ДО БРИ ЛА ЈО ВА НОВ
рођ. Гру бе тић

17. IV 1926 – 7. XI 2015 – 7. V 2016.
Жи ве ћеш веч но у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ја ћер ка ВЕ РА с по ро ди цом

(85/2193119

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ЗО РАН КО ЛА РИК

Твој кра так жи вот мо же мо ме ри ти са мо се ћа ње м

на те бе, без гра нич ном љу ба вљу и ве ли ком ту гом

што ни си с на ма.

По ро ди це КО ЛА РИК и ТО МИЋ
(88/2193213)

Го ди шњи по мен

ЗО РАН 

КО ЛА РИК

Вре ме про ла зи, успо ме -

не на те бе оста ју.

ЕСТИ КА и ВЕ СНА 

с по ро ди цом

(96/219346)

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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 6. мај 2016. 27

Го ди на је про шла от ка да нас је на пу сти ла
во ље на мај ка

МИР ЈА НА 
РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ

Жи ве ћеш у мом ср цу, ми сли ма и се ћа њи ма.

Оста ви ла си не из бри сив траг у мом жи во ту.

Бол и ту га ће оста ти за у век и ни ка да не ће мо
пре жа ли ти што си нас та ко ра но на пу сти ла.

Тво ја ћер ка МА ЈА

По мен ће се одр жа ти 7. ма ја 2016. го ди не,
у 11 са ти, на  ста ром Пра во слав ном гро -
бљу у Пан че ву.

(1/218634)

У по не де љак, 9. ма ја, у 10.30, на Но вом гро бљу да ва ће мо че тр де се -

то днев ни по мен на шем дра гом и не пре жа ље ном

МИ РО СЛА ВУ ПАН ТЕ ЛИ ЋУ
1951–2016.

Во ље ни ни ка да не уми ру.

Тво ји нај ми ли ји

(2/218739)

По след њи по здрав дра гом зе ту

МИ РО СЛА ВУ ПАН ТЕ ЛИ ЋУ

од ње го вог шу ра ка ПИ ШТЕ с по ро ди цом

(3/218739)

5. ма ја 2016. на вр ши ло

се шест го ди на ка ко ни -

си с на ма

СЛА ВО МИР

ИВА НО ВИЋ

Ни ка да те не ће мо из -

бри са ти из на ших ср ца.

Тво ји нај ми ли ји

(4/218753)

ЈЕ ЛЕ НА ЈО ВИЋ

5. ма ја 2016. на вр ша ва

се пет ту жних и бол них

го ди на от ка ко те не ма.

Ве чи то ожа ло шће ни од

бо ла и ту ге су пруг

АЛЕК САН ДАР и ћер ка

МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом 

(5/218816)

ДРА ГАН ЈО ВИЋ
1958–2013.

Дра ги си не, про ђе три

го ди не ка ко си нас ра но

на пу стио. Са мо ро ди -

тељ мо же да осе ти нај -

ве ћи бол и ту гу, ка да из -

гу би де те ко је  мно го

во лео.

Твој ту жни отац 

до кра ја жи во та

(6/118816)

СЕ ЋА ЊЕ
ЈО ВИЋ

ДРА ГИЋ                   МИЛ КА
1897–1980                            1903–1961.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на вас.
Син АЛЕК САН ДАР и уну ка МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом

(7/218816)

МИ ЛО РАД ОЖЕ ГО ВИЋ

Че тр де сет је зо ра обе ћа ло.

Би ће лак ше, вре ме ле чи све.

Али не, све је те же,

све је ту жни је без те бе. Дра ги мој  Ми ки,

та та, де да.

Тво ја ДРА ГИ ЦА, ЛУ КА, МЛА ДЕН, МИ ЦА

и тво ји ју на ци СТРА ХИ ЊА и МИ ЛО РАД

(8/218850)

Оста ју са мо ле па се ћа ња на див ног чо ве ка и при -

ја те ља

МИ ЛО РАД ОЖЕ ГО ВИЋ

При ја тељ БА ТА с по ро ди цом
(9/218850)

Дра ги бра те, ту га за то -

бом је не из мер на

МИ ЛО РАД

ОЖЕ ГО ВИЋ

Се стра БОР КА 

с по ро ди цом

(10/218850)

Ту жно се ћа ње на на шег

бра та

ВИК ТО РА 
ДА МЈА НО ВИ ЋА

5. V 2004 – 5. V 2016.
Бол ни је у су за ма, већ у
на шим ср ци ма где те
чу ва мо од за бо ра ва.

Тво је се стра ДУ ДА 
и ГО ГА с по ро ди ца ма

(11/218882)

9. ма ја на вр ша ва ју се три ту жне го ди не от ка да ни је ви ше с на ма
наш во ље ни су пруг, отац и де ша

ЖИ ВА ПЕ ТР ОВ ДУ ЧАН СКИ
1947–2013.

Вре ме ко је је про шло ни је ума њи ло ту гу, бол и пра зни ну.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ја по ро ди ца
(15/219141)

МИ ЛО РАД ОЖЕ ГО ВИЋ

Дра ги мој  бра те,

Оста ју  са мо ле па се ћа ња и успо ме не.

Брат ВА СО с по ро ди цом
(17/219143)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ РА 

ПРЕ ЉЕ ВИЋ

1950

10. V 1996 – 10. V 2016.

Го ди не про ла зе, а љу -

бав и бол за то бом не је -

ња ва.

Тво ји нај ми ли ји

(20/219154)

CEЋАЊЕ

ВИК ТОР 

ДА МЈА НО ВИЋ
5. V 2004 – 5. V 2016.

С по но сом чу ва мо успо -

ме ну на Те бе. Срећ ни

смо што смо те има ли.

Су пру га АНА, син 

ДЕ ЈАН и ћер ка КЛА РА

с по ро ди ца ма

(24/219107

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да  ће мо у

сре ду, 11. ма ја, у 11 са ти, да ва ти че тр де сто днев -

ни по мен на Но вом гро бљу

ДА НИ ЈЕ ЛИ СТА НИ СА ВЉЕВ
Че тр де сет да на про ђе, а ти нам све ви ше не до -

ста јеш. Че жња за то бом је све ве ћа, на ша ми ла,

во ље на ћер ко и се стро.

Та та СЛАВ КО, ма ма  МИ РА 

и се стра ДА ЛИ БОР КА
(25/219172)

ЛА ЗАР 

Б. ДИ ВЈАК

6. V 1993 – 6. V 2016.

Не по сто ји вре ме ко је је

мо гло убла жи ти наш

бол за то бом.

Веч но ће те во ле ти и

жа ли ти тво ји нај ми ли ји

(26/219173)

У су бо ту. 7. ма ја 2016, у

11 са ти, да ва ће мо по лу -

го ди шњи по мен на Ста -

ром пра во слав ном  гро -

бљу на шој дра гој

ЗО РИ ЦИ 

ГЛА ВО НИЋ

Кћер ЉИ ЉА НА и унук

НЕ МА ЊА

(36/219195)

Го ди шњи по мен на шој

МИР ЈА НИ 

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ

Ни кад те не ће за бо ра -

ви ти ма ма МА РИ ЈА 

и брат НЕ НАД

(38/219196)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН МИ ХАЈ ЛО ВИЋ БУ ЦА
6. V 2003 – 6. V 2016.

Ње го ви нај ми ли ји

(40/219201)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
2003–2016.

Жи виш у мом ср цу во љен и не за бо ра вљен
Тво ја се стра ДИЛ БЕР КА

(41/219203)

МИ РО СЛАВ

ПАН ТЕ ЛИЋ

Не до ста јеш сва ке се -

кун де на ших жи во та.

Ти, тво ја љу бав и по др -

шка.

Се стра МИ РА 

с по ро ди цом

(75/219291)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На до бром сте пу ту да ре ши те
пи та ње не крет ни на. Уз ма ло му -
дро сти и стр пље ња по сто ји мо -
гућ ност на пре до ва ња на по слу,
но вог по сла или по ну де да ра ди -
те у дру гом ме сту. Чу вај те гр ло.
Од но си с парт не ром се по пра -
вља ју.

У овом пе ри о ду је на гла ше на са -
рад ња с ко ле га ма, па чак и са
стран ци ма. Отва ра ју вам се ве ли ке
мо гућ но сти за на пре до ва ње, као и
за рад на не ком ве ли ком про јек ту.
Ве ћи нов ча ни до би так. Пре кон тро -
ли ши те гр ло. Ле пи ро ман тич ни
тре ну ци с во ље ном осо бом.

Од ва ше спрем но сти на ком про -
мис за ви си ко ли ко ће те ус пе ти да
раз ре ши те сво ју си ту а ци ју. Вре ме
је да ко нач но пре ђе те с ре чи на
де ла и при хва ти те по моћ при ја те -
ља. Про бле ми са же лу цем мо гу
би ти по сле ди ца на го ми ла ног бе са,
али и ва ше стра стве не при ро де. 

Ако сте по же ле ли да се оса мо ста -
ли те у по слу, ово је до бар пе ри од.
По моћ вам до ла зи од љу ди од ко -
јих се нај ма ње на да те, за то ис ко ри -
сти те ову при ли ку – дру ге не ће би -
ти ско ро. Ма њи сто мач ни про бле -
ми. Мо гу ће је по знан ство с не ким
ко ће вам вра ти ти осмех на ли це.

Пру жа вам се при ли ка да ко нач но
рас пра ви те све што вас већ ду го му -
чи, али кон тро ли ши те је зик да то не
ис пад не са мо обич на сва ђа уме сто
ре ше ња. Згло бо ви су вам сла ба тач -
ка. Ра ди те на ко му ни ка ци ји с парт -
не ром, он вам је нај ве ћа по др шка.

Ри зи куј те и ис пла ти ће се. Ра ди -
те на свом по љу ља ном са мо по у -
зда њу и отво ри ће вам се вра та
ве ли ког по слов ног успе ха. Про -
бле ми с парт не ром се сти ша ва ју
и ула зи те у пе ри од јед не ле пе ро -
ман тич не љу ба ви и стра сти. Чу -
вај те но ге од по вре да.

Про бле ми ко ји вас већ ду го му -
че ко нач но би мо гли да поч ну да
се ре ша ва ју. На пре дак на по слов -
ном пла ну је си гу ран. Про бле ми с
ди сај ним ор га ни ма су мо жда по -
сле ди ца на го ми ла ног бе са или не -
за до вољ ства емо тив ним жи во том.

Ка ко год окре не те, ва ма су нај ве -
ће шан се у са рад њи са стран ци ма.
Но вац вам до ла зи из ви ше из во ра,
што до но си сми ре ње у ва шу рад ну
ат мос фе ру. Ре ши те се све га и свих
ко ји вам сто је на пу ту. Љу бав иде
сво јим уста ље ним то ком, али ви
пра ви те бес по треб ну дра му. 

Тро шко ви ће би ти ве ћи од пла ни -
ра них и то ће вас из ба ци ти из так -
та. Не бу ди те пре ви ше сво је гла ви и
ба ха ти пре ма са рад ни ци ма, јер мо -
же те из ву ћи де бљи крај, па чак и
оста ти без по сла. За тег ну ти од но си
с парт не ром мо гу вас уву ћи у не ку
аван ту ру. Про бле ми с ле ђи ма.

Че ка ју вас ве ли ке про ме не, а са -
ми од ре ди те шта је при о ри тет. На -
пре до ва ње, нов ча ни до би так, али
и су коб с под ре ђе ни ма и над ре ђе -
ни ма не ће из о ста ти. Сми ри те се.
Кло ни те се емо тив них аван ту ра на
по слу. Парт нер вам је ве ли ка по -
др шка, чу вај те га. Гла во бо ља. 

Пред ва ма су но ви по слов ни по ду -
хва ти и ле пе по ну де. Фи нан си је ће
се бла го по пра ви ти, али не опу штај -
те се. Мо гућ је пут у ино стран ство.
Пре кон тро ли ши те све по слов не па -
пи ре, бар два пут. По др шка по ро ди -
це и парт не ра не ће из о ста ти. Пре -
мор и бо ло ви у врат ном де лу кич ме.

Овај пе ри од обе ле жа ва про блем
око не ке не по крет но сти или не ког
зе мљи шног по се да. Ве ћи нов ча ни
при хо ди ће из о ста ти, али за то не -
пре ста но има те ма ње до бит ке. По -
што сте жељ ни љу ба ви и не жно сти,
мо гу ће је да ће те се упу сти ти у не -
ку аван ту ру. Чу вај те гла сне жи це.

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
4. апри ла: Ја сну – Ду шан ка Шо феј и Ср ђан Ка леј ски; 7. апри ла: Зо ју –

На та ша Стар че вић, Уну – Дра га на Џо дан и Адри јан Па ску; 10. апри ла: Са -

ру – Бран ки ца Зец и Дра ган Про ле, Ни ну – Мо ни ка и Ни ко ла Је пур; 11.

апри ла: Ни ко ли ну – Јо ван ка Ча лић и Го ран Вуј чић; 13. апри ла: Ма теу –

Да ни ца и Бо јан Те шић;  14. апри ла: Со фи ју – Ми ли ца и Ср ђан Га бе ли ца;

17. апри ла: Ду њу – Је ле на и Ни ко ла Бра ко вић; 20. апри ла: Де ло риу – Га -

бри е ла и Ђор ђе Ги зе шан.

До би ли си на
23. мар та: Ми ла на – Алек сан дра и Ста вре Цве та нов ски; 30. мар та: Ми хај -

ла – Ни ко ле та и Ср ђан Осто јић; 3. апри ла: Оска ра – Ева Да ни и Ен дре Та -

кач; 5. апри ла: Алек са – Та ња Ду ми тру и Алек сан дар Ка ме но вић; 8. апри -

ла: Сер ге ја – Сње жа на и Жар ко Ћо сић; 10. апри ла: Ма те ју – Јо ва на Га гес

и Жељ ко Ћир ков, Лу ку – Ане та и Ан дре ја Па вли ца; 11. апри ла: Вељ ка –

Ма ри ја и Зо ран Ни ко лић; 18. апри ла: Ог ње на – Зи на Ли ди ја Бок шан и

Алек сан дар Бок шан; 20. апри ла: Уро ша – Ди ја на и Да ли бор Ни ко лић.

ВЕН ЧА НИ

23. апри ла: Жељ ка Ки кош и Де јан Мар ја но вић, Ка та ри на Ви ло тић и Ни ко -

ла Вра чар, Да ни је ла Ра до са вац и Мар ко Ко ва че вић, Ди ја на Ми ло шев  и

Ла зар Змеј ков ски, Алек сан дра Ви та нов ски и Игор Ами џић; 24. апри ла:

Ива на Не дељ ко вић и Иван Ћи ри ка, Ана Пе рић и Го ран Ми тро вић; 28.

апри ла: Ми ља на Свир чев и Де јан Кр ча ди нац.

УМР ЛИ

21. апри ла: Пе тар Чо мла ва (1935); 22. апри ла: Ан ча Ја ниш (1942), Дра -

го сла ва Га ври ло вић (1932), Ду шан ка Ра до вић (1942), Јо ви ца Ја ко вљев

(1950); 23. апри ла: Те ре зи ја Ко вач (1930), Ве ра Јо ва нов (1959),  Не над Јо -

ва но вић (1951); 24. апри ла: Мом чи ло Ја го дић (1928), Ми ро слав Се ку лић

(1949), Бра ни сла ва Ра дин (1934); 25. апри ла: Ан драш Ја нош (1933), Ма -

у риц Пе тро вић (1942), Зор ка Ђу ро вић (1942), Сми ља То мић (1929), Ми лан

Барт За ко (1958), Фло а реа Ра мјанц (1936), Ра до мир ка Сто ја но вић (1935);

26. апри ла: Гро зда Цвет ко вић (1922), Па вле Абра мо вић (1955); 27. апри -

ла: Лу си Ке сић (1970), Жи ван Не дељ ко вић (1957), Зу за на Вр шко ва (1952),

Зла тин ка Мир ков (1933).

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

ИГРАЧ РК
„ДИНАМО”
ПАНЧЕВО

Савет, 
предлог

Сажет, 
језгровит

Опрема за
упрезање

коња
Изостанак

Трећи
вокал

Британски
шахиста

(Џонатан)

Додатак за
побољшање

својства

Односни
(грам.)

Притока
Дунава у
Аустрији

Алпинисти

Део тела

Лука у
Јемену

Јужно воће

Спев, 
епос

Српски 
сликар

Константин

Мушко име

Место код
Ниша

Врста
змије

Тањирић на
ваги

Брит. писац
Сомерсет

РУКОМЕТАШ
СА СЛИКЕ

Палиндром
речи псар

Припадник
азијског

народа, обар

Лука у
Јапану

Довољан,
одмерен
(нем.)

Снажно
ударити

Основна
тарифа (скр.)

Склоност
пустоло-
винама

Ознака за
Венецију

Глумица
Вивијен

Десна

притока

Уне

Коњска
узда

Ознала за
литар

„Цар
животиња”

Ознака за
волт

Чистина на

ивици шуме

Алкохолно
пиће РЕШЕЊА – Стиховни квадрат: страст, трапер, Ратаре, Апа-

тин, серија, тренаж. Анаграми: Елина Свитолина, Барбора

Стрицова.Скандинавка: планинари, раме, Аден, еп, Данил,

питон, тас, одаламити, Бранко Радановић, авантуризам, ве,

Сана, кајас, лав, пропланак, вино.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

СТИХОВНИ КВАДРАТ 

По жу да je

на гон лу ди

у љу ба ви

што се бу ди.

Aмерички 

ло вац мла ди

ди вљач ло ви

кр зна ра ди.

Oво ме сто

од дав ни на

ле жи по крај

Па ра ћи на.

На се ве ру,

крај Ду на ва,

бач ка ва рош

мир но спа ва.

„Са пу ни цу”

во ли де да,

eпизоду

сва ку гле да.

Tуђица je

oвo пра ва

што oб уку

oзначава.

В О Д О Р А В Н О  И  У С П Р А В Н О :

1 2 3

4 5 6

ЧЕШКА ТЕНИСЕРКА (У = О)

АНАГРАМИ

БИСТРА

ЦУРА,

БРАВО!

УКРАЈИНСКА ТЕНИСЕРКА (О = А)

ВОЛИ  ЛИ
ОНА  

ТЕНИС?



„То од че га бе жиш ти, то се не
ле чи, то се по бе ђу је…”

По ру чи ли су (у пе сми „Лу -
на”) тре нут но ве ро ват но нај по -
пу лар ни ји пан ке ри у зе мљи –
чу ве ни ша бач ки „Го бли ни”, ка -
да су се по пе ли на би ну пред
мно го број не фа но ве у од лич но
по пу ње ној дво ра ни „Апо ло”.
Ако се не ко до тад и су здр жа вао,
већ код сле де ће ну ме ре сви су
би ли у ек ста зи или бо ље ре че но
– „у маг но ве њу”. Сво до ви зда ња
До ма омла ди не, јед ног од оми -
ље ни јих уто чи шта пан че вач ке
ур ба не мла де жи, тре сли су се
као да их је уз др ма ло де се так
сте пе ни Мер ка ли је ве ска ле, а
не из бе жне по сле ди це би ле су
уче ста ле шут ке.

На кон још јед ног ве ли ког
хи та – „ЛСД се вра ћа ку ћи”,

ко ји је, та ко ђе, фури о зно от -
пра ши ла по ста ва у са ста ву
Вла да Ко ко то вић (бас), Зо ран
Је вић Фриц (буб ње ви), Ален
Јо ва но вић и Лео Фон Пун кер -
штајн (ги та ре), фронтмен и
во кал Бран ко Го лу бо вић по -
здра вио је вер ну пан че вач ку
пу бли ку пред ко јом је овај са -
став на сту пао у шест на вра та
(по след њи пут про шле го ди не,
а при том су Шап ча ни сви ра ли
и на „Екс-Ју рок фе сту”).

Го луб је на гла сио ко ли ко му
је не из мер но дра го да су се
љу ди ко ји не из гле да ју као ме -
ди о кри те ти оку пи ли у им по -
зант ном бро ју и одао им је
при зна ње што се раз ли ку ју од
ве ћи не оних „уни фор ми са -
них” што су препла ви ли на ше
ули це.

– Пра ва је при ви ле ги ја ви -
де ти чо ве ка ме ђу љу ди ма! –
ре као је Го луб.

Упр кос то ме што ни у лу ди лу
ни је ве ро вао да ће пе сме ко је су
„Го бли ни” пра ви ли де ве де се -
тих го ди на има ти би ло ка квог
сми сла у овом вре ме ну, њихове
те ме ак ту ел не су и да нас.

После тога све беше екс трем -
но же сто ко, а као што је и оче ки -
ва но, фа но ви, ко јих је до слов це
би ло од де сет до ше зде сет го ди -
на, нај бо ље су ре а го ва ли на ул -
ти ма тив не хи то ве „Она ми сли
да зна” и „Ања, во лим те”.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
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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.

Три ма че та
Пре из ве сног вре ме на су два -
на е сто го ди шње де вој чи це у
јед ном кон теј не ру у цен тру
гра да про на шле три ма че та
за ви је на у ке су.

Ови „слат ки ши” ста ри су око
две не де ље, а за от при ли ке
још то ли ко вре ме на мо ћи ће
да по тра же но ви дом.

До тле ће се о два жу та муж -
ја ка и ти гра стој жен ки ци бри -
ну ти ста ра тељ ка.

Стар че вац
Муж јак ла бра до ра, стар око осам
ме се ци, про на ђен је на до мак
основ не шко ле у Стар че ву, а пре ма
не ким ин фор ма ци ја ма че сто је бо -
ра вио у та мо шњем цен тру се ла и у
пар ку.

Ве о ма је до бар и по слу шан, а с
об зи ром на то ве ро ват но се ра ди о
ра сном псу ко ји има вла сни ка у по ме ну том де лу ме ста.

Уко ли ко не ко пре по зна овог ле по та на, мо же се ја ви ти слу -
жби „Зо о хи ги је не” на 352-148. У су прот ном ће, на кон ис те -
ка за кон ског ро ка, би ти по ну ђен на удо мља ва ње.

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.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ УС КР СА У СЕ ЛИ МА

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО, УЗ ПО НЕ КУ НО ВИ НУ
По ред тра ди ци о нал ног про -
сла вља ња нај ве ћег хри шћан -
ског пра зни ка ка ко ве ра на ла -
же, ово го ди шњи Ус крс је обе -
ле жен и ор га ни зо ва но, али и
кре а тив но.

У цен тру па жње би ли су они
ко ји се нај ви ше ра ду ју пра знич -
ној ат мос фе ри, фар ба ним ја ји ма
и зе ки ним по кло ни ма – де ца.

Она су, уз по моћ од ра слих, у
ви ше пан че вач ких на се ље них
ме ста при ре ди ла и по се бан
про грам.

У да ни ма Ус кр са при ре ђе ни су
при год ни са др жа ји у ви ше пан -
че вач ких се ла. Ак те ри су, углав -
ном, би ли ма ли ша ни, ко ји ма су
све срд но по ма га ле и ло кал не
ин сти ту ци је, као што су шко ле,
до мо ви кул ту ре и, на рав но,
Срп ска пра во слав на цр ква.

Јед но од тих ме ста је и Гло -
гоњ, где се, по ред на ве де них су -
бје ка та, у ор га ни за ци ју обе ле -
жа ва ња нај ве ћег хри шћан ског
пра зни ка укљу чи ло и Удру же -
ње же на „Гло гоњ ке”. У про сто -
ри ја ма ло кал не уста но ве при -
ре ђен је кул тур но-умет нич ки
про грам, ко ји је отво ри ла деч -
ја фол клор на сек ци ја. На кон
то га је цр кве ни хор Хра ма
Све тог Пе тра и Па вла из вео
не ко ли ко та ча ка из свог бо га -
тог ре пер то а ра, а уче ни ци ко ји
по ха ђа ју ве ро на у ку су, под ру -
ко вод ством свог ве ро у чи те ља
и па ро ха Вла ди ми ра Пет ко ви -
ћа, из ве ли пред ста ву по све ће -
ну Вас кр су.

У све му то ме мно го број на
пу бли ка је упа дљи во ужи ва ла,
а за ин те ре со ва ни су мо гли да
по се те и про дај ну из ло жбу ус -
кр шњих ја ја ко ја су при ре ди ле
„Гло гоњ ке”.

У том хра му све је по че ло у
пе так, 28. апри ла, ка да је одр -
жа на ра ди о ни ца за ма ли ша не
пред школ ског уз ра ста. Све ште -
ник Бо јан Га ври ло вић од лу чио
је, са сво јим цр кве ним од бо -
ром, да на кон успе шне деч је
ра ди о ни це по во дом бо жић них
пра зни ка, ко ја је ре а ли зо ва на
уз по моћ До ма кул ту ре, нај -
мла ђи ма кроз за ни мљи ву при -
чу при бли жи ус кр шње оби ча је.
По том су они и са ми фар ба ли
ја ја и при пре ма ли кор пи це у
ко ји ма су та сво је вр сна умет -
нич ка де ла но си ли ку ћа ма.

На кон оку пља ња у све три
цр кве у ве чер њим ча со ви ма за
Ве ли ки пе так и по ноћ не и ју -
тар ње мо ли тве на сам дан Ус -
кр са, усле ди ла је и за јед нич ка
ли ти ја дру гог да на ве ли ког
пра зни ка. Из све три цр кве ка
цен трал ној до ло вач кој до ли ни
кре ну ле су по вор ке с ве ли ким
цр кве ним и обич ним бар ја ци -
ма, ико на ма, ри пи да ма... За -
тим су се сви спо ји ли ис пред

ло кал ног ва тро га сног до ма,
где су за јед но одр жа ли мо ли -
тву пре све га за по љо при вред -
не усе ве. Ни ве тар ни ки ша
ни су оме ли ме шта не да оба ве
овај тра ди ци о нал ни оби чај.

Још за ни мљи ви је је би ло у
по не де љак, 2. ма ја, у по по -
днев ним са ти ма, ка да је у Ве -
ли кој цр кви при ре ђен из бор за
нај твр ђе ус кр шње ја је. На кон
про шло го ди шње проб не ва ри -
јан те овог до га ђа ја, у ко јем је
уче ство ва ло ви ше де се ти на
ма ли ша на, ове го ди не се при -
ја ви ло пре ко сто клин це за и
кли на ца.

Нај твр ђе ус кр шње ја је имао
је Вла ди мир Јар ко вач ки, ко ји
је у фи на лу по бе дио Иси до ру
Де бе љач ки, а тре ће пла си ра ни
је по стао Алек сан дар Ђор ђе -
вић. Они су до би ли на гра де у
ви ду пе ха ра, а свим уче сни ци -
ма су при па ле ма ји це. Ма ни -
фе ста ци ју су за чи ни ли бра ћа
Те о фи ло вић, глу мац Ми ро слав
Жу жић и КУД „Ба нат ски вез”.

У су сед ној Ја бу ци, тач ни је у
До му кул ту ре, одр жа на је кре -
а тив на ус кр шња ра ди о ни ца, у
ко јој су уче ство ва ли уче ни ци
че твр тих раз ре да Основ не
шко ле „Го це Дел чев”. Де ца су
пра ви ла раз не ус кр шње де ко -
ра ци је: вен чи ће, по сто ља за ја ја,
ша ро ли ке укра се и, на рав но,
осли ка ва ла су ја ја. Про дук ти
су при ка за ни на из ло жби у До -
му кул ту ре на Ве ли ки пе так, а
драм ска сек ци ја при по ме ну -
тој уста но ви – „Ма ли принц”
од и гра ла је за сво ју вер ну пу -
бли ку мју зикл „Бу би ца”. Нај у -
спе шни ја у осли ка ва њу ја ја по
ми шље њу струч ног жи ри ја би -
ла је Јо ва на Си мић, а дру го и
тре ће ме сто су за у зе ли Ми ли -
ца Ко не ски и Алек са За го рац.
Сви они су на гра ђе ни при год -
ним по кло ни ма.

У ка ча ре вач кој ха ли спор то -
ва у не де љу, 1. ма ја, одр жа на је
при ред ба по во дом Вас кр са у

ђе ја је” по бе ди ла Кри сти на
Па влов ска, нај ве ће ја је до нео
је Иван Трај ков ски, а нај ма -
ње је би ло ја је Ива не Трај -
ков ске. Ми о на Сто шић је нај -
леп ше укра си ла ја је, док је
нај бр жи у тр ча њу с ја је том у
ка ши ци био Иван Бо шков.
По ред шко ле и До ма кул ту -
ре, ве ли ки до при нос ор га ни -
за ци ји овог до га ђа ја да ли су
удру же ње „Вар дар” и На ци о -
нал ни са вет ма ке дон ске на -
ци о нал не ма њи не у Ср би ји.

Нај ве ћи хри шћан ски пра -
зник у До ло ву про сла вљен је
уз тра ди ци о нал не оби ча је,
али и уз не ке но ви не у ко ји -
ма је ак це нат ста вљен на
нај мла ђу по пу ла ци ју, ко ја ће
јед ног да на на ста ви ти тра -
ди ци ју. По ред уо би ча је них
слу жби у сва три до ло вач ка
хра ма, ове го ди не је по себ но
би ло за ни мљи во у Ве ли кој
цр кви.

РЕТ КО ВИ ЂЕН ПАНК СПЕК ТАКЛ У „АПО ЛУ”

„Го бли ни” и фа но ви сје ди ње ни у маг но ве њу

ко јој је, уз уче сни ке, ве се лу и
опу ште ну ат мос фе ру и све оно
што сим бо ли зу је ве ли ки ду -
хов ни благ дан, ужи ва ло не ко -
ли ко сто ти на по се ти ла ца. Про -
грам је отво ри ла мла ђа гру па
КУД-а „Вељ ко Вла хо вић”, по -
том је не ко ли ко ду хов них пе -
са ма ин тер пре ти ра ла Еми ли ја
Ро мић, а сво ју тач ку је има ла и
пле сна гру па оде ље ња учи те -
љи це Сне жа не Мар ко вић. Ла -
зар Се ку лић је мно ге за ди вио
сви ра њем на ока ри ни, да би
Жар ко Мар ков ски и Ван че
Стил ков ски при ка за ли сво је
уме ће ка да је реч о по зна ва њу
ег зо тич них ин стру ме на та, као
што су гај де и та па ни.

Ипак, нај ве ћа атрак ци ја
би ла су нео бич на ус кр шња
так ми че ња. На кон уз бу дљи -
вих над ме та ња, пра ће них
буд ним оком чла но ва жи ри -
ја, про гла ше ни су нај бо љи.
Та ко је у ка те го ри ји „нај твр -

Припрема, позор, сад...

Васкршња радионица у Великој цркви

Качаревачки гајдаши

Јабучка изложба Глогоњски фолклор



Атлет ска ре пре зен та ци ја Ср -
би је је од 16. апри ла до 1. ма -
ја у Ба ру оба ви ла за вр шне
при пре ме пред по че так се зо -
не на отво ре ном. Ме ђу чла но -
ви ма на ци о нал не се лек ци је
на ше зе мље би ли су и чла но -
ви АК-а Ди на мо Зо ра на Бар -
јак та ро вић и Та ма ра По лић,
као и тре нер Љуп чо Цвет ко -
ски.

На кра ју при пре ма одр жан
је тра ди ци о на лан ме ђу на род -
ни атлет ски ми тинг у том цр -
но гор ском гра ду, на ко јем су
уче ство ва ли атле ти ча ри из
пет на ест зе ма ља. Так ми че ње
је би ло из у зет но ква ли тет но и
ја ко, јер је њи ме отво ре на
атлет ска се зо на у ре ги о ну. О
то ме ка ква је кон ку рен ци ја
би ла, не ка ка же и по да так да
је на ми тин гу уче ство ва ло и
де сет атле ти ча ра са оства ре -
ном нор мом за Олим пиј ске
игре у Рио де Жа не и ру.

Ве о ма ло ше вре ме по ква ри -
ло је цео до га ђај. Би ло је из у -
зет но хлад но, с ки шом ко ја је
па да ла то ком це лог ми тин га,
а ве тар је ду вао сприн те ри ма
у пр са. То су би ли фак то ри ко -
ји ни су до зво ли ли по сти за ње
вр хун ских ре зул та та.

Ипак, на ша су гра ђан ка Зо -
ра на Бар јак та ро вић по ка за ла
је да је у од лич ној фор ми. Она
је у тр ци на 100 ме та ра убе -
дљи во по бе ди ла, са од лич ним
ре зул та том од 12,15 се кун ди.
Вред ност овог ре зул та та по
ки шо ви том вре ме ну и ду ва -
њем ве тра у гру ди за и ста је

из у зет на, па већ на сле де ћим
так ми че њи ма тре ба оче ки ва -
ти још бо ље ре зул та те Зо ра не
Бар јак та ро вић. Она је на ми -
тин гу у Ба ру уче ство ва ла и у
тр ци на 200 ме та ра, у ко јој је
осво ји ла сре бр ну ме да љу с ре -
зул та том 25,30.

У на ред них ме сец да на Зо -
ра ни пред сто ји се ри ја ми тин -
га, а на да мо се да ће она на
њи ма ус пе ти да ис пу ни нор ме
за ве ли ка ме ђу на род на так -
ми че ња пла ни ра на за ову го -
ди ну.

Срећ но!

њем. По себ но сам по но сан на
утак ми цу с Пар ти за ном, у ко -
јој смо би ли егал то ком чи та -
вог су сре та, а игра ли смо без
Пе ко ви ћа и Ду ми ћа. Исти на,
ни „цр но-бе ли” ни су би ли
ком плет ни, јер у са ста ву ни су
би ли Вил сон и Џонс, али пру -
жи ли смо од ли чан от пор фа -
во ри ту и сте кли нео п ход но са -
мо по у зда ње пред ис ку ше ња
ко ја нас оче ку ју. У пр вом ме чу
у Су пер ли ги го сту је мо Цр ве -
ној зве зди, шам пи о ну АБА ли -
ге. По ку ша ће мо да игра мо на
мак си мал ном ни воу и да се
над и гра ва мо, да ужи ва мо у
ко шар ци. По том нам пред сто -
ји ду ел са ФМП-ом на на шем
те ре ну. Ми смо сва ка ко аут сај -
де ри у сво јој гру пи, али си гу -
ран сам да ће мом ци да ти све
од се бе и да ће уло жи ти мак -
си мум енер ги је да не ком од
фа во ри та по мр си мо ра чу не –
ре као је пр ви тре нер Та ми ша
Бо јан Јо ви чић.

Утак ми це у Су пер ли ги игра -
ће се у рит му не де ља –че твр -
так.

СПОРТ
Петак, 6. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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У не де љу с Цр ве ном
зве здом у Бе о гра ду

Пред сво јим 
на ви ја чи ма у 
че твр так, 12. ма ја

Сви при ја те љи спо р та у на шем
гра ду, на ро чи то по што ва о ци
игре под обру че ви ма, с не стр -
пље њем иш че ку ју не де љу, 8.
мај. Тог да на ко шар ка ши Та -
ми ша по чи њу ис пи си ва ње још
јед не стра ни це спорт ске исто -
ри је Пан че ва – по чи ње Су пер -
ли га!

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић би ће у гру -
пи с Цр ве ном зве здом, Ме тал -
цем из Ва ље ва и ФМП-ом, а да
би што спрем ни је до че ка ли
над ме та ња с нај бо љим еки па -
ма у Ср би ји, то ком па у зе су
од и гра ли и не ко ли ко кон трол -
них ме че ва.

Пр ва утак ми ца је би ла с Ме -
га Лек сом, у го сти ма, ка да је
фи на ли ста АБА ли ге три јум -
фо вао са 103:64. Та миш је тај
меч од и грао у са ста ву: Ху кић
(шест по е на), Ил кић (шест),
Ма ној ло вић (два), Сто ја ди но -
вић (де сет), Сми ља нић, Си -
мић (три), Ми ло ше вић (два -
на ест), Ву јо вић (три), Пе ко вић
(три на ест), Ду мић (два), Ра до -
вић (три) и Кру шчић (че ти ри
по е на).

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ СТАР ТУ ЈЕ СА ШАМ ПИ О НОМ

Странe припремио

Александар
Живковић

– Од и гра ли смо три кон -
трол на ме ча и за и ста сам за -
до во љан од но сом мо ма ка пре -
ма игри и њи хо вим ан га жо ва -

ни ји, али и нај у спе шни ји ка да
је наш тим у пи та њу. У Ха ли
спор то ва на Стре ли шту, у сјај -
ном над ме та њу, Та миш је из -
гу био од Пар ти за на са 72:75.

Бо јан Јо ви чић је у овој утак -
ми ци мо гао да ра чу на на тим у
са ста ву: Ху кић (пет по е на),
Ил кић (три), Ма ној ло вић (се -

АТЛЕТ СКИ МИ ТИНГ У БА РУ

ЗО РА НА ОПЕТ НАЈ БР ЖА

Ме ђу на род ни дан фи зич ке
ак тив но сти – 10. мај, ко ји се
ове го ди не од ви ја под сло га -
ном „Кре та њем до здра вља”, у
на шем гра ду ће би ти обе ле -
жен по себ ним про гра ми ма и
број ним ак тив но сти ма. Град
Пан че во и За вод за јав но здра -
вље, у са рад њи с фит нес-клу -
бо ви ма, ор га ни зо ва ће це ло -
днев ни фит нес-про грам с ци -
љем про мо ви са ња здра вих на -
чи на жи во та, бри ге о здра вљу
и по пу ла ри за ци је фи зич ке ак -
тив но сти.

У ма лој са ли Град ске упра ве,
од 13 са ти, пре да ва ње на те му
„Хи дра та ци ја у спо р ту” одр жа -
ће др Рад ми ла Јо ва но вић. На
пла тоу ис пред На род ног му зе -
ја, од 17 са ти, би ће пре зен то ва -
ни про гра ми ве жба ња фит нес-
клу бо ва и одр жа ни отво ре ни
тре нин зи, као и так ми чар ски
по ли гон на ко ме ће уче ство ва -
ти де ца и њи хо ви ро ди те љи.

У 18 са ти ће по че ти по себ не
ве жбе и број на за ни мљи ва де -
ша ва ња. Сви про гра ми су бес -
плат ни.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ФИ ЗИЧ КЕ АК ТИВ НО СТИ

КРЕ ТА ЊЕМ ДО ЗДРА ВЉА

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МО НА КО РАК ДО ЕЛИ ТЕ
У су бо ту до ла зи 
Вр бас

Пан чев ке го сту ју у
Зре ња ни ну

По сле пра знич не па у зе иду -
ћег ви кен да се на ста вља пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у
Су пер Б ли ги за ру ко ме та -
ши це и ру ко ме та ше.

Ли де ри шам пи о на та, мом -
ци ко је пред во ди тре нер
Иван Пет ко вић, по сле три -
јум фа у Ла за рев цу на свом
те ре ну до че ку ју тим Вр ба са.
Ди на мо је ап со лут ни фа во -
рит у овом ме чу, па уз оче ки -
ва на два бо да, ако се „по кло -
пе” још не ки ре зул та ти, мо -
же се до го ди ти да већ у су бо -
ту, 7. ма ја, про сла ви ула зак у
елит но дру штво.

– Тре ни ра ли смо пу ном
па ром то ком пра зни ка. Ра -
ди ли смо још бо ље и још ви -
ше, јер мак си мал но озбиљ -
но при сту па мо сва ком ме чу.
Мо ји мом ци су спрем ни и
си гу ран сам да ће да ти све
од се бе да до ђу до но вих бо -
до ва. Вр бас је мла да и шко -
ло ва на еки па, ко ја је у про -

шлом ко лу на чи ни ла из не -
на ђе ње и по бе ди ла у Цр вен -
ки. За то је не ће мо пот це ни -
ти. Има мо во љу, же љу и до -
бру енер ги ју. Сти гло смо на
ко рак до оства ре ња за цр та -
ног ци ља и не ће мо про пу -
сти ти шан су. Ка пи тен Бран -
ко Ра да но вић и да ље но си
гипс на ру ци, али би ће у са -
ста ву у утак ми ци с Вр ба сом.
Не ка и тај по да так по ка же
ка ква ат мос фе ра вла да у на -
шем клу бу. По зи вам на ви ја -
че да до ђу у што ве ћем бро -
ју, да нас по др же, али и да
ужи ва ју у до број ру ко мет ној
пред ста ви – ре као је тре нер
Ди на ма Иван Пет ко вић.

Ру ко ме та ши це ЖРК-а
Пан че во су по бе дом над
Рад нич ким из Сви лајн ца
обез бе ди ле оп ста нак у Су -
пер Б ли ги, што је и био
план упра ве клу ба за ову
се зо ну. Де вој ке ко је пред -
во ди тре нер Игор Шу ло вић
са да мно го рас те ре ће ни је
до че ку ју на ред на ис ку ше -
ња. Сле де ћег ви кен да Све -
тла на Ни чев ски и ње не
дру га ри це го сту ју у Зре ња -
ни ну, где ће од ме ри ти сна -
гу с Про ле те ром.

РАС ПО РЕД УТАК МИ ЦА ТА МИ ША 

У СУ ПЕР ЛИ ГИ

1. ко ло: Цр ве на зве зда – Та миш (8. мај)

2. ко ло: Та миш–ФМП (12. мај, 19 са ти)

3. ко ло: Ме та лац –Та миш (15. мај)

4. ко ло: Та миш – Цр ве на зве зда (19. мај)

5. ко ло: ФМП–Та миш (22. мај)

6. ко ло: Та ми ш–Ме та лац (25. мај)

На ред ни при ја тељ ски ду ел
одр жан је у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту, где су Та миш и
Кон стан тин игра ли не ре ше но
75:75. До ма ћи су овај меч од и -
гра ли у са ста ву: Ху кић (осам
по е на), Ил кић (три), Ма ној ло -
вић (осам), Кру шчић (три),
Сми ља нић (27), Си мић (шест),
Ми ло ше вић (10), Ву јо вић (че -
ти ри), Ра до вић и Сто ја ди но -
вић (шест по е на).

По след њи тест пред по че так
Су пер ли ге био је нај а трак тив -

дам), Кру шчић (се дам), Сми -
ља нић (се дам), Си мић (17),
Ми ло ше вић (се дам), Ву јо вић
(10), Ра до вић (два) и Сто ја ди -
но вић (се дам по е на). За Та -
миш ни су на сту пи ли Ду мић и
Пе ко вић због лак ших по вре да,
а нај е фи ка сни ји играч до ма -
ћег ти ма био је Ни ко ла Си -
мић, ко ји је по сти гао 17 по е -
на, уз фе но ме на лан про це нат
шу та за три по е на – из се дам
по ку ша ја био је пре ци зан пет
пу та.

Жен ски од бој ка шки клуб Ди -
на мо из на ше га гра да одав но
ва жи за уз о ран спорт ски ко лек -
тив у ко ме је глав ни ак це нат
ста вљен на рад с та лен то ва -
ним игра чи ца ма. По пу лар не
пан че вач ке „ла ви це” су ви ше
од јед не де це ни је стал ни чла -
но ви срп ске од бој ка шке ели те,
а сва ке се зо не не ка од де во ја -
ка за слу жи и по зив у не ку на -
ци о нал ну се лек ци ју.

Та ко ће би ти и овог ле та.
Шеф струч ног шта ба ЖОК-а
Ди на мо је је дан од нај ве ћих
„кри ва ца” за од лич не ре зул -
та те овог спорт ског ко лек ти -
ва, а да се до бар глас да ле ко
чу је, уве ри ли смо се и про -
шле се зо не. Алек сан дар Вла -
ди са вљев је био по моћ ник се -
лек то ра Зо ра на Тер зи ћа у се -
ни ор ској ре пре зен та ци ји Ср -
би је, а наш др жав ни тим је
по сти гао зна чај не ре зул та те
на ве ли ким так ми че њи ма.

Ка жу љу ди да тим ко ји по -
бе ђу је не тре ба ме ња ти, па је
ових да на из ОСС-а сти гао
но ви по зив тре не ру Вла ди -
са вље ву да се при кљу чи ре -
пре зен та ци ји у још зна чај -
ни јим по хо ди ма. На и ме,
иза бра на се лек ци ја се оку -
пља 9. ма ја у Бе о гра ду, ка да
ће по че ти при пре ме за Свет -
ски гран-при, али и за нај ве -
ћи спорт ски до га ђај на пла -
не ти – Олим пиј ске игре у
Рио де Жа не и ру.

По зив се лек то ра за слу жи -
ла је и Сла ђа на Мир ко вић,
пр ви тех ни чар Ди на ма, ко ја
је ове се зо не би ла ме ђу нај за -
слу жни ји ма што су „ла ви це”

на вре ме обез бе ди ле оп ста -
нак у Су пер ли ги.

Се ни ор ске ре пре зен та тив -
ке Ср би је ће ове го ди не у
Гран-при ју, ко ји стар ту је 9.
ју на, пр вог ви кен да игра ти у
Б-гру пи, у Рио де Жа не и ру, с
Бра зи лом, Ја па ном и Ита ли -
јом, по том у окви ру дру гог
ви кен да, у Д-гру пи, у Ма кау с
Ки ном, Бра зи лом и Бел ги -

јом, и тре ћег ви кен да у Кјо ту
с Ја па ном, Ру си јом и Тај лан -
дом.

На Олим пиј ским игра ма
на ша жен ска од бој ка шка ре -
пре зен та ци ја ће на сту пи ти
тре ћи пут уза стоп но. По ред
Ср би је, пла сман за Рио де
Жа не и ро за сад су обез бе ди ли
и: Бра зил, Ки на, Ру си ја, Ар -
ген ти на, САД и Ка ме рун.

Ле пе ве сти за ЖОК Ди на -
мо, ле пе ве сти за спорт ско
Пан че во...

НО ВИ УСПЕХ ЖОК-а ДИ НА МО

СА ЛЕ И СЛА ЂА У РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ



Сениорска репрезентација Ср-
бије у каратеу отпутовала је у
Монпеље (Француска), где се
од 5. до 8. маја одржава Европ-
ско првенство. У саставу наше
националне селекције су и два
најбоља такмичара Карате
клуба Динамо: Слободан Бите-
вић и  Никола Јовановић. Обо-
јица ће наступити појединач-
но у својим категоријама, а по-
пуларни Боба ће радити и као
члан екипе.

Прошле недеље су одржане
завршне припреме репрезен-
тације у Крагујевцу, а наши
изабрани борци имали су при-
лику да избрусе форму и
спремни отпутују у Француску.

Свакако, очи љубитеља ка-
ратеа у нашој земљи биће упр-
те у најбољег српског такми-

чара и актуелног првака Евро-
пе Слободана Битевића, који
ове године брани титулу осво-
јену у Истанбулу. Сасвим је
логично да ће и на овом шам-
пионату играти запажену уло-
гу. Конкуренција је изузетно
јака, посебно у категорији
преко 84 кг, али Боба Битевић
спремно очекује нови испит
на шампионату Старог конти-
нента.

У овој години Боба нема ни-
један пораз. Пет пута узастоп-
но је тријумфовао, вратио се
као победник свих такмичења
на којима је наступио (Бал-
кански шампионат, Првен-
ство Србије и турнири  „Аран-
ђеловац опен”, „Златни појас
Чачка” и „Аустрија опен”). То
само потврђује да је Битевић
одлично припремљен, да је
кроз претходна такмичења по-
тврдио такмичарску зрелост и
психолошку стабилност, али и
спремност да у Монпељеу ју-
риша на највиши пласман и
буде највећа узданица репре-
зентације Србије.

Никола Јовановић после
освојене титуле првака Србије
и потврде да је најбољи борац у
категорији до 75 кг, има шансу
да коначно свој дугогодишњи
квалитет и таленат докаже и на
Европском шампионату.

СПОРТ
Петак, 6. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tб5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Дер би у Са ку ла ма
при пао до ма ћи ну

Ди на мо 1945 
ру ши ре дом

Утак ми ца ма 24. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Срп ској
ли ги гру па „Вој во ди на”. И док
ли дер из Оџа ка по ла ко али си -
гур но кр чи пут ка ви шем ран гу,
на дну та бе ле – кљу ча. Че ти ри
ти ма се гр че ви то бо ре за оп ста -
нак, и то: До ли на, Ба нат, Вр -
шац и Бо рац из Са ку ла. Је дан
од дер би ја за че ља од и гран је у
Ба нат ском Дво ру, где је Ба нат
са 2:0 са вла дао Вр шац, а дру ги
нај за ни мљи ви ји ду ел ове рун де
шам пи о на та одр жан је у Са ку -
ла ма.

Пре ма оче ки ва њи ма, до ма -
ћи Бо рац је оправ дао уло гу фа -
во ри та у овом ме чу, па је
оства рио си гур ну по бе ду од
3:1. Већ по сле пр вог на па да
Са ку ља на би ло је ја сно да ће
бо до ве осво ји ти „да вље ник”. У
ше сна е стер цу Же ле зни ча ра
сру шен је Ми ло шев, а су ди ја
Да ни ло Ни ко лић из Лов ћен ца
по ка зао је пр стом на бе лу тач -
ку. Си гу ран ре а ли за тор је да на -
е стер ца био је Да мја но вић, па
је Бо рац већ у дру гом ми ну ту
имао пред ност од 1:0. Исти
играч је са мо пет на е стак ми -
ну та ка сни је још јед ном са вла -
дао гол ма на Же ле зни ча ра и
та ко на го ве стио убе дљи ву по -
бе ду свог ти ма. У фи ни шу пр -

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

БО РАЦ ЗА У СТА ВИО „ДИ ЗЕЛ КУ”

вог по лу вре ме на Јо ва но вић је
сма њио пред ност Бор ца на 2:1.

На ста вак утак ми це ни је
до нео бит ни је про ме не на те -
ре ну. Бо рац је и да ље био тим
ко ји до ми ни ра и ства ра шан -
се, а сво ју над моћ је кру ни -
сао у 59. ми ну ту, ка да је и
Ми ло вац по го дио мре жу го -
сту ју ћег ти ма и по ста вио ко -
на чан ре зул тат: Бо рац –Же -
ле зни чар 3:1.

Тре нер по пу лар не пан че -
вач ке „ди зел ке” Алек сан дар
Сте ва но вић је по ве ре ње за ду -
ел у Са ку ла ма по кло нио еки пи
у са ста ву: Ла зо вић, Ко вач, Те -
ки ја шки, Ђу ро вић, Јо ва но вић,

Стај чић, Ша ли пу ро вић, Чи -
кић, Ба са рић, Мла ђе но вић и
Цве јић, а игра ли су и Ма тић и
Ли лић.

Иду ћег ви кен да Са ку ља ни
по но во игра ју пред сво јим на -
ви ја чи ма и има ју при ли ку да
се из ву ку из опа сне зо не, а
Же ле зни чар на СЦ-у „Мла -
дост” до че ку је Рад нич ки из
Ши да.

У Пр вој ју жно ба нат ској ли -
ги ни је би ло од мо ра ни за пра -
зни ке. На про гра му је би ло 23.
ко ло, а дер би је од и гран на
Град ском ста ди о ну у Пан че ву,
где је во де ћи Ди на мо 1945 са -
вла дао тре ће пла си ра ну Сло гу
из Ба нат ског Но вог Се ла са
2:1. По ред Пан че ва ца, у овој
рун ди су успе шни би ли и Бо -
рац из Стар че ва, ко ји је по бе -
дио Пар ти зан из Уљ ме с 5:1,
као и Мла дост из Омо љи це,
јер је три јум фо ва ла над Цр ве -
ном зве здом из Па вли ша – 2:0.
Убе дљи ви су би ли и Ка ча рев -
ци – Је дин ство је по бе ди ло
Вул ту рул с 3:0.

Пред сто ти нак гле да ла ца у
на шем гра ду Ди на мо 1945
ни је имао ни ма ло лак за да -
так у ме чу са Сло гом. Но во -
се ља ни су до шли с на ме ром
да чвр стом од бра ном по ку -
ша ју да са чу ва ју свој гол,
што им је у ве ћем де лу утак -
ми це и успе ва ло. Ипак, у 23.
ми ну ту Дра ган Да шић је ус -
пео да са вла да гол ма на Сло -

ге и до ве де свој тим у вођ -
ство. Пан чев ци су на ста ви ли
да на па да ју, али и да про пу -
шта ју из глед не при ли ке, што
је вр ло до бра еки па из Ба -
нат ског Но вог Се ла уме ла да
ка зни. У 34. ми ну ту је Да вид
Дри нић из јед на чио на 1:1 и
овај меч учи нио крај ње не из -
ве сним.

Дру го по лу вре ме је до не ло
још чвр шћу игру го сти ју у од -
бра ни. Фуд ба ле ри Сло ге су по -
ку ша ва ли на све на чи не да
осво је бар бод на овом го сто -
ва њу, али пла но ве им је по ква -
рио Сла вен Ју ри ша у са мом
фи ни шу утак ми це. Он је у 84.
ми ну ту по сти гао и дру ги по го -
дак за сво ју еки пу и та ко по -

ста вио ко на чан ре зул тат: Ди -
на мо 1945 – Сло га 2:1.

– Сло га се још јед ном по ка -
за ла као до бар и чврст про тив -
ник, баш као и у пр вом де лу
се зо не. Ипак, ми смо до бро
од ра ди ли по сао у од бра ни, јер
го сти ни су има ли не ке при ли -
ке, осим тог го ла ко ји смо по -
ма ло не смо тре но при ми ли.
Сле ди нам ду ел у Вој ло ви ци, а
на дам се да ће мо би ти у нај ја -
чем са ста ву и да ће мо при ка -
за ти бо љу игру – ре као је тре -
нер Ди на ма 1945 Ми ро слав
Ми ло ше вић.

Пан чев ци су и да ље убе дљи -
во пр ви на та бе ли, са 62 бо да.
Дру га је омо љич ка Мла дост,
са пе де сет јед ним бо дом, а
тре ћа је Сло га, ко ја је са ку пи -
ла 42 по е на.

За ни мљив ду ел од и гран је у
Ја бу ци, где су до ма ћа Ју го сла -
ви ја и бе ло цр кван ски БАК
игра ли не ре ше но 2:2. Овај су -
срет ока рак те ри са ла су два је -
да на е стер ца (по је дан на обе
стра не), али и два цр ве на кар -
то на (оба за до ма ћи тим).

Пр ви су у вођ ство до шли го -
сти, да би у 28. ми ну ту Да кић
го лом из је да на е стер ца из јед -
на чио на 1:1. У са мом фи ни шу
пр вог по лу вре ме на до су ђен је
пе нал и за БАК, па су го сти на
од мор оти шли с пред но шћу од
јед ног го ла (1:2).

Ја бу ча ни су у на став ку ме ча
за и гра ли мно го агре сив ни је,
али на из јед на че ње се че ка ло
до 85. ми ну та, ка да је Ан ге лов -
ски мај стор ски из вео сло бо дан
уда рац и по ста вио ко на чан ре -
зул тат: Ју го сла ви ја –БАК 2:2.

Про шлог ви кен да су у Бе о гра ду,
на Ади Ци ган ли ји, одр жа на два
ве ли ка и зна чај на ка ја ка шка
над ме та ња. Нај ква ли тет ни ји
так ми ча ри из на ше зе мље
оку пи ли су се ка ко би од ме ри -
ли сна ге на Ку пу Ср би је, али и
на по је ди нач ном др жав ном
шам пи о на ту у тр ка ма на 5.000
ме та ра. Так ми че ња су одр жа -
на у ор га ни за ци ји КСС-а, а
над ме та ли су се ка де ти, ју ни о -
ри и се ни о ри, као и го сти из
Тур ске и Хр ват ске.

С об зи ром на то да је ово
олим пиј ска го ди на, сви на ши
ре пре зен та тив ци су се по ја ви -
ли на ста зи и до при не ли да

ово так ми че ње бу де јед но од
нај ја чих у исто ри ји ка ја ка на
овим про сто ри ма.

Так ми ча ри ККК-а Пан че во,
пред во ђе ни тре не ром Ђу ри -
цом Лев на ји ћем, и овог пу та су
по сти гли од лич не ре зул та те.

Нај у спе шни ји је био ка дет
Алек са Лев на јић, ко ји је у тр ка -
ма на 500 и 1.000 ме та ра по стао
ви це шам пи он на ше зе мље, а у
над ме та њу на 5.000 ме та ра
осво јио је нај сјај ни је од лич је и
та ко по твр дио да је је дан од нај -
пер спек тив ни јих так ми ча ра у
Ср би ји у сво јој ка те го ри ји. У
кон ку рен ци ји ју ни о ра Иван
Сто ја но вић је три јум фо вао на

ста зи од 5.000 м и та ко у Пан че -
во до нео још јед но злат но од -
лич је. Ре пре зен та тив ка Ср би је
Би ља на Ре лић би ла је нај бр жа у
тр ци на 5.000 м за ју ни ор ке, а
од лич ним на сту пом у се ни ор -
ској кон ку рен ци ји по твр ди ла је
свој ста тус у ре пре зен та ци ји.
На кра ју, стан дард но до бри и
си гур ни осва ја чи ме да ља Бра -
ни слав Ба ра ше вић и Не над
Ми ко вић осво ји ли су сре бр не
ме да ље у тр ка ма Ц-2 за се ни о ре
на 200, 500 и 1.000 ме та ра.

ККК Пан че во има мно го
раз ло га за за до вољ ство и на да
се да ће и на ста вак се зо не би -
ти успе шан.

С КА ЈА КА ШКИХ НАД МЕ ТА ЊА

ОД ЛИ ЧАН НА СТУП ПАН ЧЕ ВА ЦА

МАР КУ НО ВА ТИ ТУ ЛА
Но во о сно ва на Ша хов ска ака -
де ми ја шам пи о на, ко ју су отво -
ри ли на ши про сла вље ни ре -
пре зен та тив ци, ве ле мај сто ри
Иван Ива ни ше вић, Ми лош Пе -
ру но вић и Бран ко Та дић, при -
ре ди ла је у сре ду, 27. апри ла, у
хо те лу „Сла ви ја” у Бе о гра ду,
свој пр ви ка дет ски тур нир. 

Је ди ни уче сник овог пре сти -
жног тур ни ра из на ше га гра да
био је Мар ко Ми ла но вић, ка -
дет ски пр вак Ср би је. Ње гов
учи нак је и овог пу та био из ван -
ре дан. Од око 50 вр хун ских ка -
де та, од ко јих су мно ги би ли
ста ри ји од ње га, Мар ко је у ап -
со лут ној кон ку рен ци ји по де лио
че твр то ме сто, осво јив ши се дам
од мо гу ћих је да на ест по е на. Ти -
ме је оства рио та ко зва ни „реј -
тинг пер фор манс” – од 200 по е -
на из над свог ФИ ДЕ реј тин га –
и у сво јој кла си осво јио убе дљи -
во пр во ме сто и злат ну ме да љу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ „ВОЈВОДИНА”

1. ОЏАЦИ 24 15 6 3 37:15 51

2. РАДНИЧКИ (СМ) 24 12 7 5 33:24 43

3. ТСЦ 24 19 9 5 20:12 39

4. РАДНИЧКИ (НП) 24 11 6 7 23:22 39

5. СЕНТА 24 9 10 5 25:19 37

6. БАЧКА 24 9 9 6 31:24 36

7. ДУНАВ 24 8 10 6 27:20 34

8. СЛОГА 24 8 6 10 24:27 30

9. ЖЕЛЕЗНИЧАР 24 9 3 12 27:37 30

10. ОМЛАДИНАЦ 24 7 8 9 22:24 29

11. РАДНИЧКИ (Ш) 24 6 10 8 16:18 28

12. ЦЕМЕНТ 24 7 7 10 24:30 28

13. БОРАЦ 24 7 3 14 34:36 24

14. ВРШАЦ 24 5 8 11 21:39 23

15. БАНАТ (– 6) 24 6 8 10 14:22 20

16. ДОЛИНА 24 4 8 12 21:30 20

ТАБЕЛА ПРВЕ ЈУЖНОБАНАТСКЕ ЛИГЕ

1. ДИНАМО 1945 22 20 2 0 99:8 62

2. МЛАДОСТ (О) 22 16 3 3 62:13 51

3. СЛОГА 22 13 3 6 30:23 42

4. БУДУЋНОСТ 22 12 4 6 48:24 40

5. ВОЈВОДИНА 21 12 4 5 44:20 40

6. ВУЛТУРУЛ 22 9 4 9 25:29 31

7. БОРАЦ 21 8 6 7 42:36 30

8. ЈЕДИНСТВО 21 8 4 9 43:38 28

9. БАК 21 7 6 8 22:29 27

10. Ц. ЗВЕЗДА 22 8 2 12 26:46 26

11. ПАРТИЗАН (У) 21 7 0 14 32:58 21

12. МЛАДОСТ (В) 22 6 2 14 29:53 20

13. ЈУГОСЛАВИЈА 21 5 3 13 19:43 18

14. ПАРТИЗАН (Г) (– 1) 21 3 4 14 19:52 12

15. ВЛАДИМИРОВАЦ 21 2 3 16 18:86 9

Овог викенда

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ТАМИШ

Панчево: ТАМИШ–ФМП

четвртак, 12. мај, 19 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ПАНЧЕВО

мушкарци

Панчево: ДИНАМО–ВРБАС

субота, 19 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (Ш)

недеља, 16.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Војловица: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945

Б. Н. Село: СЛОГА – МЛАДОСТ (О)

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈЕДИНСТВО

Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА

Црепаја: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД-СЕВЕР”

Дебељача: СПАРТАК – „МИКА АНТИЋ”

Самош: ПОБЕДА – С. ТАМИШ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Иваново: СТРЕЛА–БСК

Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР

Прошлонедељни
резултати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (У) 5:1

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК 2:2

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ 3:0

Омољица: МЛАДОСТ – Ц. ЗВЕЗДА 2:0

Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОГА 2:1

Алибунар: БУДУЋНОСТ – МЛАДОСТ (В) 4:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ПОБЕДА 5:0

Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА 2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Баваниште: БСК–ДОЛОВО 2:1

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–СТРЕЛА 0:3

Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ 3:3

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

БОБА И НИКОЛА У МОНПЕЉЕУ

Дерби Прве јужнобанатске лиге оправдао очекивања
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Ми ро слав 
Ра до ми ро вић,
бра вар:

– Не мам по себ не
пла но ве. Је дан део
ви кен да ћу про ве сти
рад но, а оста так 
вре ме на ћу 
ис ко ри сти ти за 
од ма ра ње код ку ће.

Ми ла на Омо рац,
уче ни ца:

– За ви кенд ћу ићи 
на по ље с дру штвом, 
а пла ни рам и да одем
код дру га ри це на 
ро ђен дан. По што смо
са да има ли кра так 
рас пуст, оста так 
вре ме на ћу по све ти ти
уче њу.

Ми ла ди ја Кур ко,
за по сле на:

– То ком ви кенд не ћу
ни куд оти ћи, би ћу 
код ку ће, а и не 
пла ни рам да би ло 
шта ра дим. Све 
вре ме ћу ис ко ри сти ти
за до бро од ма ра ње.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић/ Д. Исаков ?Д. Кожан

Те о ри ја и прак са
Да су сва сред ства ко ја су по тро ше на на еду ка ци ју о ре ци кла жи

и слич не пра зне еко-при че би ла пре у сме ре на на ку по ви ну зво -

на стих кон теј не ра, би ло би их бу квал но на сва ком углу, а не са -

мо на не ко ли ко ме ста у цен тру гра да.

    Злу не тре ба ло, те о ри ју смо са вла да ли. Са да нам још са мо не -

до ста ју сред ства (чи тај: ре ци кла жни кон теј не ри) за прак тич ни

део на ста ве.

Кад нам се пре ли ва
Пан че во је бо гат град у још бо га ти јој Ср би ји. Пре ли ва нам се. За -

то нам и ни је по треб на ре ци кла жа от па да. То је за си ро ма шне

зе мље, по пут Ита ли је, Не мач ке, Хо лан ди је, Бел ги је...

    Да су, ре ци мо, Нем ци бо га ти по пут нас, и они би у рад ња ма

бес плат но узи ма ли ке се, и то, ако им се прох те, за сва ки по је ди -

нач ни про из вод по себ ну ке су. Али шта ће те. Жи вот је не ко ме

мај ка, не ко ме ма ће ха.

    А на ма се баш, баш по сре ћи ло.

Бај ка о до на ци ји
Би ла јед ном јед на ита ли јан ска до на ци ја зво на стих кон теј не ра

ма лом гра ду Пан че ву. Ста нов ни ци тог гра да по че ше да раз вр ста -

ва ју ПЕТ, ста кле ну ам ба ла жу и хар ти ју. И он да не ко из „Хи ги је -

не” до ђе на ин ге ни о зну иде ју о от ку пу ПЕТ-а од су гра ђа на. А они

нај си ро ма шни ји се до се ти ше те по че ше да раз ва љу ју зво на сте

кон теј не ре и да из њих из вла че же ље ну си ро ви ну, све док не

раз бу ца ше до на ци ју из Ита ли је. И та ко су гра ђа ни ма лог Пан че -

ва на ста ви ли да тр па ју сав от пад ка ко и где им се прох те.

Члан ковинске „Фамилије”
освојио злато на Европском
првенству у борилачкој 
вештини бразилски 
џију-џицу

Бојан Голубовић, мајстор борилачких
вештина (џију-џицу, аикидо), освајач
медаља у стрељаштву, организатор
пливања за часни крст у Ковину и
оснивач Спортског друштва „Фами-
лија” у том граду, недавно је остварио
велики успех којим је крунисао своју
богату спортску каријеру. На Европ-
ском првенству у борилачкој вешти-
ни бразилски џију-џицу, које је
одржано у Риму, Бојан Голубовић је
освојио златну медаљу у ултратешкој
категорији (такмичари преко 100 кг).

Надметање у главном граду Итали-
је је друго по величини на Старом
континенту, одмах после оног у Бар-
селони, а такмичење се одвија током
целе године, сабирају се резултати и
онда се проглашава победник. Најбо-
љи борац осваја и вредну новчану на-
граду од 15.000 евра.

Турнир у Риму је окупио најбоље
такмичаре са Старог континента, а
било је учесника и из других земаља
света. Конкуренција је била заиста

жестока, па успех Бојана Голубовића
зато још више добија на значају.

– Радио сам два меча. У првом сам са-
владао одличног ривала из Румуније,
иначе искусног ММА борца који своје
мечеве ради и у Лас Вегасу и широм пла-
нете. У финалу сам се састао с Францу-
зом турског порекла, Далалом. Он је
професионални рвач који пет година ни-
је претрпео пораз. Борба је била жестока,
али успео сам да га савладам, на „гиљо-
тину” – преноси Бојан утиске из Рима.

Наш саговорник је радио мечеве и
у отвореној категорији, али је због гр-
ча у руци који се догодио током бор-
бе, судија прекинуо његов дуел.

Бојан Голубовић је активан већ 24
године. С некадашњим учеником, а
сада пословним партнером Предра-
гом Бекићем, у Ковину је основао
Спортско удружење „Фамилија”, са
жељом да најмлађе склони са улице и
научи их основама спорта.

– Ми смо непрофитна организаци-
ја. Не наплаћујемо тренинге с децом,
а с њима радимо готово све. Џију-џи-
цу, разне креативне радионице, обуке
из прве помоћи, предавања о вр-
шњачком насиљу... Учимо их неким
неопходним стварима с којима ће се
сусретати у животу. Баш као што је то
некада било домаћинство у основним
школама – са осмехом закључује наш
саговорник.

Бојан Голубовић је само први међу
једнакима у ковинској „Фамилији”.
Сви чланови овог удружења дишу као
једна велика породица – због тога и
носе такво име.

A. Живковић

СЈАЈАН УСПЕХ МОМКА ИЗ КОМШИЛУКА

ГОЛУБОВИЋ „ОСВОЈИО” РИМ

Младе рукометашице ЖРК-а Долово
нанизале су десет победа у првенстве-
ним утакмицама Друге српске лиге и
тако истакле озбиљну кандидатуру за
пласман у виши ранг. Тај клуб је пре
неколико година већ играо у Првој
лиги Србије, али због финансијских
проблема и одустајања појединих ис-
куснијих првотимки остао је с мла-
дом и неискусном екипом, па је
морао да иступи из високог ранга так-
мичења.

Након неколико година вредног ра-
да младе играчице су стекле неопход-
но искуство и заблистале у јесењем
делу овогодишњег првенства, а то на-
стављају и у пролећној сезони. Тренер
Владимир Вемић на располагању има
махом играчице које су тек недавно
постале пунолетне, а неке су и млађе,
што уз неколико искуснијих рукоме-
ташица чини праву формулу за успех.

За први тим ове сезоне наступају
играчице: Кристина Ивковић, Ната-
ша Ћојбашић, Тијана Ружић, Ивана
Станковић, Азра Бећировић, Миљана
Јовановић, Габријела Ђорђевић, На-
талија Ћојбашић, Тамара Радулов,
Марија Обрадовић, Дијана Стојиљко-
вић, Милица Антић, Теодора Кузма-
новић, Елма Бећировић, Ана Ранчић,

Јована Мулић, Гордана Стојиљковић
и Милица Лазић.

Поред сениорске екипе, клуб има и
тридесетак млађих играчица које су
распоређене у две пионирске селек-
ције. Наравно, за резултате је потреб-

на и подршка како надлежних за спо-
рт, тако и већих и мањих спонзора, па
ће уз сву жељу, рад и труд, пласман
овог клуба у виши ранг и овог пута за-
висити од финансирања.

Н. Р.

ЖРК ДОЛОВО ГРАБИ КА ПРВОЈ ЛИГИ

РУКОМЕТАШИЦЕ ЗА ПРИМЕР


