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те ле фон и слу ша ли це

Деветнае сто го ди шњи Мар ко Пе ко вић
из Пан че ва, ма ту рант Тех нич ке шко ле
„23. мај”, по ги нуо је у су бо ту, 2. апри -
ла, око 17 са ти, док је по ку ша вао да
пре ђе пру гу, на око 400 ме та ра од же -
ле знич ке ста ни це Пан че во –Ва рош, у
бли зи ни Основ не шко ле „Све ти Са ва”.

На ње га је на нео бе ле же ном пру -
жном пре ла зу на ле тео воз ко ји је
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Чла но ви еки пе Хит не по мо ћи мо гли
су са мо да кон ста ту ју да Мар ку због
те жи не по вре да ко је је за до био ни је
би ло спа са и да је од мах пре ми нуо.

Мир ја на Ми ли ће вић, за ме ни ца ви -
шег јав ног ту жи о ца у Пан че ву, из ја ви ла
је но ви на ри ма да је ма ши но во ђа на вре -
ме при ме тио мла ди ћа за то што је воз
био у кри ви ни и да је од мах по чео да ко -
чи и да му сви ра;  воз се кре тао брзином
из ме ђу 40 и 50 ки ло ме та ра на сат. Не -
срећ ни мла дић, ме ђу тим, ни је чуо си ре -
ну. По ред ње го вог те ла про на ђен је сло -
мљен мо бил ни те ле фон са слу ша ли ца -
ма, због че га се прет по ста вља да је пре

на и ла ска во за слу шао му зи ку. Сла ви ца
Буб ње вић Цр ве ни, порт па рол Ви шег
јав ног ту жи ла штва у Пан че ву, из ја ви ла
је да је то ту жи ла штво од лу чи ло да се
ма ши но во ђа во за под вр гне ал ко-те сту,
што је и учи ње но: утвр ђено је да ма ши -
но во ђа ни је имао ни про мил ал ко хо ла у
кр ви. На стра да ли де вет на е сто го ди -
шњак код се бе ни је имао лич на до ку -
мен та, због че га је на кнад но иден ти фи -
ко ван. Док је тра јао уви ђај, са о бра ћај на
пру зи је био бло ки ран не ко ли ко са ти.

По во дом тра гич не по ги би је Мар ка
Пе ко ви ћа у Тех нич кој шко ли „23. мај”
је 5. апри ла одр жа на ко ме мо ра ци ја,
на ко јој су Мар ку његови дру го ви и
про фе со ри, као и за по сле ни у шко ли,
ода ли по след њу по част. Мар ко је са -
хра њен истог да на на Но вом гро бљу.

Пре ко пру ге на ко јој се про шле не -
де ље до го ди ла не сре ћа сва ко днев но
пре ла зе број ни гра ђа ни и уче ни ци
ко ји се од лу чу ју на то због бли зи не
Основ не шко ле „Све ти Са ва”. Обез бе -
ђе ни пру жни пре лаз је уда љен од тог
ме ста око по ла ки ло ме тра.

Удес у ко ме је стра дао Мар ко ни је
пр ви до га ђај ко ји је скре нуо па жњу на
не до вољ ну без бед ност око пру ге ко ја
про ла зи кроз Ми су и Ку де љар ски на -
сип: ок то бра 2014. го ди не ком по зи -
ци ја „Бе о во за” је уда ри ла у ком би чи ји
је во зач хтео да пре ђе пру гу. Утвр ђе -
но је да на том пре ла зу не до ста ју рам -
па и све тло сна сиг на ли за ци ја и да по -
сто ји са мо Ан дре јин крст.

„Пан че вац” је та да об ја вио да су
на ши су гра ђа ни ко ји жи ве у том де лу
гра да не ко ли ко пу та пи са ли пе ти ци -
ју зах те вајући да се по ста ви рам па,П
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ТЕ МА НЕ ДЕ ЉЕ: ТРА ГЕ ДИ ЈЕ И НЕ СРЕЋ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ НА ПРУ ЗИ

Мла ди ћа уда рио воз
јер се због пре ла же ња пру ге на нео бе -
збе ђе ним ме сти ма до го ди ло не ко ли -
ко са о бра ћај них не сре ћа у ко ји ма су
по вре ђе ни пе ша ци.

Ме ђу тим, над ле жни су им од го во -
ри ли да је по ста вља ње рам пи на пру -
зи не из во дљи во с об зи ром на то да су
Ми са и Ку де љар ски на сип ди вља на -
се ља, у ко ји ма ве ћи на ку ћа још увек
ни је ле га ли зо ва на.

Наш са го вор ник, је дан од ру ко во -
ди ла ца у ЈП „Же ле зни це Ср би је”, ко -
ји је за тра жио да оста не ано ни ман,
из ја вио је да је за ко ном про пи са но да
је ком плет но одр жа ва ње пру га и без -
бед ност пру жних пре ла за, по го то во у
на се ље ним ме сти ма и у град ским на -
се љи ма по пут Ку де љар ца и Ми се, у
над ле жно сти ло кал них са мо у пра ва.

– До зво ље но је да се ра ди ве ће без бед -
но сти ли ца ко ја сва ко днев но пре ла зе
пру гу пра ве тзв. пот ход ни ци, над во жња -
ци, као и обез бе ђе ни и оси гу ра ни пру -
жни пре ла зи. Ме ђу тим, њи хо ву из град -
њу фи нан си ра ју ло кал не са мо у пра ве, а
Же ле зни ца са мо да је тех нич ке усло ве
ко ји при ли ком из град ње тих обје ка та
мо ра ју да бу ду за до во ље ни – ре као је он.

Скре нуо је па жњу на то да сво ју
без бед ност че сто угро жа ва ју и са ми
гра ђа ни ка да нео пре зно пре тр ча ва ју
пру гу та мо где то ни ка ко не би сме ли.
Као при мер за то на вео је да у бли зи ни
же ле знич ке ста ни це Пан че во –Ва рош
и над во жња ка по сто ји пе шач ка па са -
ре ла ко ја је на пра вље на пре два де се -
так го ди на ка ко би се спре чи ло да пе -
ша ци пре тр ча ва ју пру гу.

На жа лост, њу ни ко не ко ри сти.

М. Гли го рић
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ЕПИЦЕНТАР КАМПАЊЕ » Страна 4

Шешељ у Градском парку Борис и Чеда на Корзоу

Вучић на платоу испред Градске управе

Бајатовић у центру



Новинари нису објективни, кажу мно-
ги ко бајаги неутрални конзументи
медија, и „објашњавају”: то је зато што
их неко са стране плаћа, због тога што
се плаше за свој посао или јер су по
природи – кварни. Океј, прихватамо
ставове других, то нам је у опису по-
сла, свако треба да мисли онако како
је увежбао мождане вијуге.

Али увређени смо (:=)) и зато у не-
дељи у којој је Панчево било центар
српске предизборне кампање улогу
коментатора препуштамо професио-
налним политичарима. О томе како
виде локалну политичку сцену петна-
естак дана пред изборе, као и какве
резултате на њима очекују, пишу ис-
такнути чланови четири најбоље пла-
сиране странке на претходном так-
мичењу за освајање одборничких
мандата: ДС-а, СНС-а, СПС-а и ЛСВ-а.
Услов је био да представљају Панчево
(и) ван града, тј. да имају екстерну
перспективу ка локалу. Стога су пред
вама осврти све троје панчевачких
посланика у Народној скупштини и
секретарке у Покрајинској влади.

Да не бисте знали за кога интимно
навијамо, њихова запажања поређа-
на су азбучним редом, према првом
слову презимена. У ствари, „наших”
можда и нема у овом квартету :-)...

Весна Мартиновић (ДС), 
народни посланик:
Уочљиво је да све странке у предиз-
борној кампањи на локалном нивоу
засад воде тзв. позитивну кампању,
тј. промовишу своје програме на,
углавном, пристојан и коректан на-
чин, без тешких и увредљивих речи
упућених политичким противници-
ма, што оставља утисак њихове
озбиљности и зрелости, односно све-
сности да грађане не занима шта они
мисле једни о другима, већ како пла-
нирају да решавају конкретне живот-
не проблеме становника Панчева и
насељених места, који утичу на ква-
литет свакодневног живота.

Постоји ризик да локалне предиз-
борне активности остану у сенци тзв.
централних кампања, али очекујем
да ће све партије, као што то чини
Демократска странка, наћи начин да
грађанима представе своја решења за
комуналне, социјалне, привредне,
здравствене и остале проблеме који
спадају у надлежност локалних са-
моуправа. Дакле, нужно је да понуде
конкретна решења за конкретне, ло-
калне проблеме, а не демагогију и
празне приче.

Очекујем да Панчевке и Панчевци,
пре свега, изласком на изборе пока-
жу да им је важно у каквом граду ће
живети и којим људима највише ве-
рују. Волела бих да своје поверење
укажу оним кандидатима што се не

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пажљиви слушаоци, дремачи и остали

Један од митинга на платоу испред Градске управе

Снимила Данијела Исаков

• Клупче је почело да се одмотава. Моја баба штрика џемпер!

• Док није изашао у читуљи, није био вредан помена.

• Тек када сам почео да трошим колико имам, схватио сам 
колико немам.

• Промене дају прве очигледне резултате. Безлични људи 
постају главне фаце.

• Иза наших влада не остају путеви, већ километри обећања!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КОЈИ СМО ТИ МИ МАЛЕРИ. ОД ЦЕЛОГ СВЕТА КАПИТАЛИЗАМ 

ЈЕ БАШ КОД НАС НАШАО ДА ПРОПАДНЕ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

Петак, 8. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

ПРОГРАМИ, РЕШЕЊА ПРОБЛЕМА И ОСТАЛЕ ПРЕДИЗБОРНЕ ПОРУКЕ

крију иза својих страначких лидера и
који су пред своје суграђане изашли
под својим именом, презименом и са
досадашњим резултатима, јер је то
претпоставка њихове личне одговор-
ности и самосталности у будућем раду.
Такође, очекујем да и сам изборни
дан протекне у демократској атмос-
фери и да Панчево потврди свој ста-
тус толерантне и пристојне средине.
Наравно, волела бих и да изборни ре-
зултати буду такви да Панчево убуду-
ће буде у сигурним рукама – да га во-
де стручни и образовани људи које
предводи др Душан Дуда Стојић.

Жељко Сушец (СНС), 
народни посланик:
Панчево има политичку културу. До-
сад није било тежих ексцеса, попут
напада на активисте странака. Дога-
ђало се цепање предизборног мате-
ријала, плаката, било је и уништавања
наших, али и билборда неких других
странака: то чине збуњени, свако се
бори за резултат онако како мисли да
треба. Ипак, то је изричито забрање-
но члановима СНС-а. Дешавају се и
неаргументовани напади на наше
функционере, стварају се антикампа-
ње, али добро: у питању је миље из
деведесетих година прошлог века,
такви немају програм, а СНС живи у
21. веку, у садашњости. И гледа у бу-
дућност. Без обзира на све, желим да
верујем да ће владати демократска
хармонија до изборног дана.

Долазак у Панчево председника
СНС-а Александра Вучића организо-
ван је за грађане целог јужног Бана-
та. Сигуран сам да наш град не пам-

ти када је на неком предизборном
скупу било преко осам хиљада људи.
То је само доказ да премијер Вучић
ужива велико поверење у народу. Све
је прошло у демократском духу, а по-
сле скупа град је тако брзо сређен да
грађани нису могли ни да примете да
је толико људи било присутно. До
краја кампање долазиће у град функ-
ционери СНС-а, наши потпредседни-
ци и министри у Влади, организова-
ћемо трибине и пред грађане излазити
с нашим програмом, чији је лајтмо-
тив здрава, напредна и економски
снажна Србија с перспективом и који

носи назив „Уједињени можемо све”.
Да бисмо били најјачи, морамо прво
да будемо сложни. Ми смо странка
народа; бићемо с њим и у кампањи,
али и после избора.

Ко има подршку народа, тај ће про-
ћи на свим нивоима, па и у локалу. Ве-
рујем да ће резултат наше листе, коју
коалиционо и технички подржава још
неколико странака, бити далеко бољи
него 2012. Што се осталих тиче, цензус
ће вероватно проћи ЛСВ и СПС, а за
ове друге заиста не знам... Свима нама,
а посебно СНС-у, одговара велика из-
лазност – нека грађани одлуче.

се нашли међу митингашима. То није
добро. Штавише, то је опасно! И није
први пут. Али ја се не бојим, моје ли-
гашице и моји лигаши се не боје, из
дана у дан имамо све већу подршку
суграђана који нам верују и препо-
знају у нама управо то – људе који се
не боје да кажу НЕ насиљу, НЕ уцена-
ма и НЕ личним интересима чија је
цена живот наше деце, наших бака и
дека, свих нас. И ставићемо тачку на
сву беспризорност, а отворити врата
за пристојан, честит и безбедан живот
у нашем граду, те за квалитете као
што су бити вредан, васпитан, образо-
ван. И тачка!

Што се пројекција тиче, ми на ове
изборе идемо да победимо! Идемо уз-
дигнуте главе, поносни што смо лигаши
у Панчеву и што смо доследно били је-
дини прави глас грађана у локалној
скупштини. Једини доносимо развојни
и социјални програм слушајући по-
требе радника и синдиката; доносимо
привредни програм који је по мери и
пољопривредника и малих и средњих
предузетника. Доносимо енергетски,
еколошки и културни програм, као и
програм у свим другим областима ва-
жним за наше Панчевке и Панчевце,
водећи нарочито рачуна о онима који
не могу да живе без додатне бриге и
помоћи. То је наша снага, наш про-
грам, то смо ми – кандидати Лиге со-
цијалдемократа Војводине.

Гордана Топић (СПС), 
народни посланик:
Социјалиста сам дуго, у партији сам
двадесет једну годину, и искрено мо-
гу само изразити своје незадовољство
због тога што је СПС у овој предиз-
борној кампањи невидљив. Циљ тре-
ба да буде да свој програм представи-
те што већем броју грађана, а не на
трибинама својим члановима, што је,
како примећујем, једина предизбор-
на активност Градског одбора СПС-а.

Такође, морам признати да ни сама
не учествујем у кампањи: поштујем
своју реч дату у марту 2015. године да
нећу заузимати место ни на једној ли-
сти СПС-а коју саставе новопоставље-
ни с господином Дангубићем на челу,
али ће моја партија од мене увек има-
ти подршку као члана и гласача.

Другови из покрајинског руковод-
ства су довођењем нове гарнитуре љу-
ди, за које нисмо ни знали да су чла-
нови партије, а представљени су као
образовани, успешни и остварени,
потценили наш рад и изборне резул-
тате у кампањама 2012. и 2014. По-
што су оба пута наши локални резул-
тати били изнад покрајинског просека
СПС-а, многи од нас који смо радили
те кампање повукли смо се да не би-
смо неким случајем ометали нови на-
чин рада и функционисања ГО.

Нови људи су дошли из других
партија, у којима нису били приме-
ћени и тамо нису остварили личне
интересе, па су добили шансу да то
ураде у нашем СПС-у. Надам се да ће
бар због личних порива покушати да
направе најбољи могући резултат, а
то се од њих очекује.

У СПС-у сам због идеологије ове
партије и несхватљиво ми је да то
може бити другачије, односно да се
између изборних циклуса људи и уве-
рења могу мењати. У свом раду увек у
први план стављам општи интерес,
јер нас грађани због тога и бирају: за-
то су најмеродавнији већински избори
на свим нивоима, на којима бисмо
директно, на име и презиме, бирали
своје представнике. Надам се да ће
нам то неки нови закон до следећих
избора омогућити.

Приредио: Синиша Трајковић

Мариника Тепић (ЛСВ), 
секретарка Секретаријата 
за омладину и спорт 
у Влади АП Војводине:
Како се ближе избори у нашем Пан-
чеву, у првом реду је све видљивија
нервоза владајуће партије. Рецимо, у
уторак су комплетно све градске слу-
жбе и предузећа престали да дишу за
грађане да би били стављени у функ-
цију митинга Српске напредне стран-
ке; девастиран је сваки призор, уки-
нута могућност постојања ичега што
дише и хода, али и стоји, а да није
СНС: тако су уништена једино два
билборда с мојим ликом на путу на-
предњачког конвоја из Београда пре-
ма Панчеву. Истовремено, има инди-
ција да је било и физичког насиља
према појединим грађанима који су



До бра вест за учи те ље
ко ји су оста ли без по сла

Упис уче ни ка у пр ви раз ред
основ не шко ле на те ри то ри ји
Пан че ва по чео је пр вог рад ног
да на апри ла. До кра ја ме се ца
ро ди те љи ће у шко ла ма ко ји -
ма њи хо ви ма ли ша ни те ри то -
ри јал но при па да ју мо ћи да
пре да ју до ку мен та ци ју по -
треб ну за упис, а то ком ма ја и
ју на и да их упи шу. То је оба -
ве за за сву де цу ко ја има ју на -
вр ше них нај ма ње шест и по и
нај ви ше се дам и по го ди на,
од но сно ро ђе ну из ме ђу 1. мар -
та 2009. и кра ја фе бру а ра
2010. го ди не.

Од до ку ме на та је по треб но
под не ти из вод из ма тич не
књи ге ро ђе них за де те, ле кар -
ско уве ре ње да је оно здрав -
стве но спо соб но да по ха ђа
шко лу, до каз о те ри то ри јал ној

АКТУЕЛНО
Петак, 8. април 2016.
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Град из дво јио 47 
ми ли о на за ме ре 
за по шља ва ња

Ви ше од 40 
по сло да ва ца 
пред ста ви ло 
220 рад них ме ста

Ин те ре со ва ње 
и за сту дент ску 
лет њу прак су 
и во лон ти ра ње

Ви ше од 40 раз ли чи тих по сло -
да ва ца и око 220 сло бод них
рад них ме ста пред ста вље но је
на ово го ди шњем Сај му за по -
шља ва ња, при ре ђе ном у сре ду,
6. апри ла, на Кор зоу, под по -
кро ви тељ ством Гра да и уз су -
ор га ни за ци ју На ци о нал не слу -
жбе за за по шља ва ње.

О то ме ко ли ко је на ших су -
гра ђа на тре нут но у по тра зи за
по слом и ко ли ки је про блем
не за по сле ност не са мо у Пан -
че ву не го и у чи та вој др жа ви,
већ је по зна та ствар. Но очи -
гле дан до каз за то сва ка ко је
би ла не ве ро ват на гу жва ко ја је
на Кор зоу вла да ла то ком чи та -
вог тра ја ња сај ма.

Пе кар, ле кар, апо те кар...
Ве ли ки број Пан че ва ца и Пан -
чев ки оку шао је сво ју сре ћу
оби ла зе ћи штан до ве 34 пред у -
зе ћа ко ја су огла си ла сло бод на
рад на ме ста. Сту ден ти су се ма -
хом оку пља ли око пунк то ва
уста но ва ко је пру жа ју мо гућ -
ност лет ње прак се, а би ло је и
оних спрем них да кроз во лон -
тер ски рад стек ну но ва ис ку -
ства и обо га те сво ју би о гра фи ју.

На штан ду Гра да Пан че ва
мо гле су се до би ти све по треб -
не ин фор ма ци је у ве зи са
отво ре ним јав ним позивoм
ко ји се од но си на ме ру ак тив -
не по ли ти ке за по шља ва ња
„Са мо за по шља ва ње”, а по се -
ти о ци су ве ли ко ин те ре со ва ње
по ка за ли и за штанд На ци о -
нал не слу жбе за за по шља ва ње,
где су мо гли са зна ти не што

ОДР ЖАН СА ЈАМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

ВЕ ЛИ КА ПО НУ ДА, ЈОШ ВЕ ЋА ПО ТРА ЖЊА

Уче ни ца че твр тог раз ре да
ЕТШ „Ни ко ла Те сла” из
Пан че ва Ма ри ја на Зр нић
осво ји ла је дру го ме сто на
сед мом Др жав ном так ми -
че њу из мул ти ме ди ја одр -
жа ном у не де љу, 3. априла,
на Ви со кој шко ли елек тро -
тех ни ке и ра чу нар ства у
Бе о гра ду.

По ред то га, уче ни ци пан -
че вач ке Елек тро тех нич ке
шко ле би ли су тре ћи у екип -
ној кон ку рен ци ји. Тим су,
по ред Ма ри ја не, чи ни ли и
Јо ва на Сте фа но вић и Стра -
хи ња Бо жо вић. Мен то ри су
би ли На ди ца Јан ку лов, На -
да Сто ји че вић и Ср ђан Бо -
жо вић. З. Ст.

ПО ЧЕО УПИС ПР ВА КА

Два оде ље ња ви ше

ви ше о услу га ма и про гра ми -
ма те уста но ве. По себ но су им
би ле ин те ре сант не пред сто је -
ће обу ке за тр жи ште ра да ко је
ће спро во ди ти НСЗ, као што
су оне за ру ко ва о це гра ђе вин -
ским ма ши на ма, по слов не се -
кре та ре, не мач ки је зик и за
про грам „AutoCAD”.

Су де ћи по ис так ну тим
огла си ма по сло да ва ца, ме ђу
нај тра же ни јим рад ни ци ма
би ли су ши ва чи, ви љу шка ри -
сти, ау то-ме ха ни ча ри, рад ни -
ци обез бе ђе ња, за ва ри ва чи с
цер ти фи ка ци јом, про дав ци,
де фек то ло зи, ди пло ми ра ни
ин же ње ри по љо при вре де и
ма шин ства, или пак они ко ји
има ју ис ку ства у по сло ви ма
из обла сти уго сти тељ ства,
ма шин ства, тек сти ла и дру -
гих. За ни мљи во је да је оглас
за нај ве ћи број рад ни ка, то
јест за њих пре ко пе де сет, ис -
та кло пред у зе ће „Ца рев двор”
д. о. о. Реч је, као што је већ
по зна то, о хо те лу ко ји ће би -
ти отво рен на ме сту са да шње
„Сло бо де”. Та фир ма тра жи
ко но ба ре, ку ва ре, шан ке ре,

хи ги је ни ча ре, со ба ри це, сер -
вир ке и по моћ не рад ни ке у
ве ше ра ју и ку хи њи.

Ди рек тан кон такт мно го зна чи
Јед на од фир ми ко је ре дов но
уче ству ју на сај му је сте и „Ау -
то ре монт цен тар Пи ва ше вић”.
Пре ма ре чи ма ме на џе ра Са ше
Бра ко ви ћа, ин те ре со ва ње су -
гра ђа на за рад на ме ста ау то-
-ли ма ра, ау то-ла ки ре ра и пе -
ра ча, ко ја су тре нут но отво ре на
у „Пи ва ше ви ћу”, би ло је то ли -
ко да је већ у пр вих сат вре ме -
на тра ја ња сај ма при ја ву за
по сао по пу ни ло де се так по -
тен ци јал них рад ни ка.

– Ре дов но се ода зи ва мо по -
зи ву за уче шће на сај му и не -
ко ли ко ко ле га ко је смо при -
ми ли у рад ни од нос ра ни јих
го ди на, при ја ви ло се упра во
овим пу тем. И да нас на на шем
штан ду вла да ве ли ка по се та, а
љу ди се углав ном рас пи ту ју о
усло ви ма по сла и же ле да се
ин фор ми шу о са мом пред у зе -
ћу. За ни мљи во је да има и
оних ко је за ни ма прак са код
нас. Отво ре ни смо за раз не оп -
ци је, па смо та ко при хва та ли

и би о гра фи је за по сло ве за ко -
је тре нут но не ма мо отво ре не
по зи ци је, да ју ћи шан су за ин -
те ре со ва ни ма да нам се пред -
ста ве и да евен ту ал но у бу дућ -
но сти оства ри мо са рад њу –
ис та као је Бра ко вић.

Пре ма ре чи ма Су за не Јо ва -
но вић, чла ни це Град ског ве ћа
за ду же не  за рад, за по шља ва -
ње и со ци јал ну по ли ти ку, ко ја
је за јед но с гра до на чел ни ком
Са шом Па вло вим и ди рек то -
ром пан че вач ке фи ли ја ле
НСЗ-а Ђор ђем Лу ка чем при -
су ство ва ла све ча ном отва ра њу
сај ма, град је ове го ди не, у
скла ду с Ло кал ним ак ци о ним
пла ном, из дво јио 47 ми ли о на
ди на ра за ак тив не ме ре за по -
шља ва ња.

Са јам за по шља ва ња при ре -
ђу је се у на шем гра ду већ се -
дам на ест го ди на, а пре ма ре -
чи ма Ђор ђа Лу ка ча, ефек ти
ко ји се пра те шест ме се ци на -
кон ње го вог одр жа ва ња по ка -
зу ју да се про це нат за по шља -
ва ња овим пу тем кре ће из ме -
ђу 25 и 30 по сто.

Д. Ко жан

Центар за превенцију пан-
чевачког Дома здравља оба-
вештава мештане Качарева
да ће акција превентивних
прегледа која је била заказа-
на за уторак, 5. април, бити
померена и спроведена не-
дељу дана касније.

Дакле, Качаревке и Кача-
ревци ће своје здравље моћи
да преконтролишу у уторак,

12. априла, од 8 до 11 сати, у
просторијама Удружења пен-
зионера.

Том приликом ће им ле-
кари измерити крвни при-
тисак, ниво шећера у крви,
холестерол и триглицериде,
а одредиће им и индекс те-
лесне масе и даће им савете
за неговање здравог стила
живота. Д.К.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЦЕНТРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 

Прегледи у Качареву 
12. априла

Ко ме ли ће се осмех ну ти сре ћа?

Пан чев це ра зних ста ро сних
до ба ин те ре су је ка ли гра фи -
ја. Тај за кљу чак се мо же из -
ву ћи из чи ње ни це да се за
бес плат ну ра ди о ни цу ка ли -
гра фи је при До му омла ди не,
ко ја је би ла на ја вље на за су -
бо ту, 2. април, при ја ви ло
ше зде се так, а по ред њих је
до шло још мно го ви ше за ин -
те ре со ва них су гра ђа на. Пла -
ни ра но је да тај курс тра -
је три ме се ца и да се одр -
жа ва сва ке су бо те од 12
до 13.30. Во ди га мр
Жељ ко Ко мо сар, ко ји у
зва њу ре дов ног про фе со -
ра пре да је ка ли гра фи ју
на Ака де ми ји СПЦ у Бе о -
гра ду. И ње га и Ма ри ју
Је вић, ди рек тор ку До ма
омла ди не, из не на ди ло је
то ли ко ин те ре со ва ње за
ову ра ди о ни цу и ва ља ло је
осми сли ти ка ко иза ћи у су -
срет сви ма ка да је мак си ма -
лан број по ла зни ка по ра ди -
о ни ци 16. Пр ва иде ја је би ла
да се они ма до три де сет го -
ди на омо гу ћи да бес плат но
по ха ђа ју курс, док би они
ста ри ји и пла те жно спо соб -
ни исти про грам има ли уз
сим бо лич ну ма те ри јал ну на -
док на ду. Ме ђу тим, тај план

је про ме њен, та ко ће би ти
оформ ље но ви ше гру па и за
све ће по ха ђа ње ча со ва би ти
бес плат но.

– По ла зни ци ће има ти
при ли ку да при су ству ју пре -
да ва њи ма, има ће мо де мон -
стра ци ју ка ли гра фи је и би ће
им пре зен то ва на ТВ се ри ја
„Ка ли гра фи ја” о раз во ју ка -
ли гра фи је, ко ју сам ја на пи -

сао и ре жи рао за РТС. Уз то,
учи ће да пи шу пи сма из од -
ре ђе них исто риј ских пе ри о -
да – ре као је Ко мо сар.

Сви они ће, у до го во ру с
пре да ва чем, мо ра ти да на ба -
ве јед но ми ли ме тар ски блок
фор ма та А3, ка ли граф ска
пе ра, др жа ље, ма сти ло „пе -
ли кан”, па пир не ма ра ми це,
ле њир и гра фит ну олов ку.

Д. М.

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА КУРС

Калиграфија – за сва
времена

до би ти у би ло ко јој основ ној
шко ли у Пан че ву.

Ми о драг Ра дој ко вић, ре сор -
ни град ски већ ник, оце нио је
да ће школ ска 2016/2017. го -
ди на би ти до бра не са мо за но -
ве шко лар це и њи хо ве ро ди те -
ље већ и за учи те ље.

– Од 2005. смо бе ле жи ли пад
бро ја упи са них, али ће ове го -
ди не би ти 40 ђа ка ви ше не го
про шле го ди не, што су два оде -
ље ња ви ше. То је ја ко до бра
вест за за по сле не у про све ти,
јер зна чи да ће овог пу та ра ци -
о на ли за ци ја за о би ћи Пан че во,
па ће они ко ји су на спи ску тех -
но ло шких ви шко ва Ми ни стар -
ства про све те са да мо ћи да ра -
де – ре као је Ра дој ко вић.

На те ри то ри ји Пан че ва су
22 основ не шко ле, укљу чу ју ћи
и Ба лет ску, Му зич ку и шко лу
„Ма ра Ман дић”. Њих ће од
сеп тем бра по ха ђа ти бли зу
1.200 уче ни ка. Д. В.

при пад но сти шко ли од но сно
фо то ко пи ју при ја ве ста на или
лич не кар те ро ди те ља и уве ре -
ње да је де те по ха ђа ло при -
прем ни пред школ ски про грам.

Упис се оба вља у кан це ла -
ри ји се кре та ра шко ле, а ис пи -
ти ва ње де те та оба ви ће школ -
ски пси хо лог и пе да гог. Де -
таљ ни ја оба ве ште ња мо гу се

УСПЕХ ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИЧ КЕ ШКО ЛЕ

Ма ри ја на дру га 
у др жа ви

Лепа акција завршена пре
месец дана, у оквиру које је
наш суграђанин фризер
Бранко Путић поклањао фри-
зуре свим студенткињама и
студентима који у индексу
имају забележену бар једну
десетку из ове или прошле го-
дине, имаће још интересант-
нији епилог. Наиме, сви млади

успешни људи који су са ин-
дексом посетили фризерски
салон „Простор Б”, сада ће
бити манекени на великој ре-
вији „Фризура фест”. Она ће
бити приређена у недељу, 10.
априла, од 20 сати, у дворани
„Аполо”, а сви наши суграђа-
ни који желе да пропрате тај
догађај су добродошли. По-

ред Бранка Путића, у креира-
њу фризура учествоваће и
Звездан Златановић, Данило
Адамов, Маја Зилић, Дијана
Николић, Тања Калапиш, као
и асистенти Марко Поповић
и Катарина Путић. Да би мла-
ди модели изгледали саврше-
но, биће ангажовани и шмин-
кери и стилисти.

Специјалан гост ревије биће
бенд „Soul Ste a mers”. Проше-
тајте до „Апола” у недељу,
украдите добру идеју за своју
нову фризуру, уживајте у дру-
штву наших успешних сугра-
ђанки и суграђана и допустите
да вас инспирише њихова ле-
пота – посебно она унутрашња.

Д. К.

У НЕДЕЉУ У „АПОЛУ”

Ревија фризура за десетку
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ЕПИЦЕНТАР КАМПАЊЕ
У то ку про те кле не де ље Пан че во је би ло епи цен тар по ли тич -
ке кам па ње. Во ји слав Ше шељ, пред сед ник СРС-а, одр жао је
ми тинг у че твр так, а на ред ног да на гра дом су про ше та ли ко -
а ли ци о ни парт не ри – ли де ри СДС-а и ЛДП-а Бо рис Та дић и

Че до мир Јо ва но вић. У по не де љак је с гра ђа ни ма раз го ва рао
Ду шан Ба ја то вић, пот пред сед ник СПС-а, ли дер на пред ња ка
Алек сан дар Ву чић одр жао је ми тинг у уто рак, а пред сед ник
СДСС-а Ан дре ја Мла де но вић по се тио је Пан че во у сре ду.

Во ји слав Ше шељ, ли дер
Срп ске ра ди кал не стран ке,
одр жао је ми тинг у Пан че ву,
на платоу испред Градске
управе, у че твр так, 31. мар -
та. То је би ло ње го во пр во
обра ћа ње јав но сти на кон
осло ба ђа ју ће пре су де у Ха -
шком три бу на лу.

– Срп ском на ро ду сам 23.
фе бру а ра 2003. го ди не обе -
ћао да ћу по бе ди ти Ха шки
три бу нал и то сам да нас и
ура дио. Од бра нио сам част и
образ хи ља да ма до бро во ља -

ца Срп ске ра ди кал не стран ке
и Срп ског чет нич ког по кре та
ко ји су се бо ри ли на свим
фрон то ви ма за сло бо ду сво -
јих љу ди – из ја вио је Ше шељ.

Он је ка зао да је од бра нио
срп ску на ци о на ли стич ку
иде о ло ги ју, као и де мо крат -
ски ка рак тер по ли тич ког
про јек та Ве ли ке Ср би је, и
на гла сио ка ко је рас ту рио
ла жне све до ке и рас крин као

фал си фи ко ва не до ка зе.
Го во ре ћи о по ли тич кој

си ту а ци ји, ис та као је ка ко
ни јед на власт од 5. ок то бра
2000. ни је зна ла ка ко Ср би -
ју да из ве де из кри зе и со ци -
јал не бе де, до дав ши да су
из бо ри ко ји ће би ти одр жа -
ни 24. апри ла иде ал на при -
ли ка за про ме не.

– Ми смо ре ал ни по ли ти -
ча ри, ве ро ват но ни је мо гу ће
да на пред сто је ћим из бо ри -
ма осво ји мо 50 од сто, али
же ли мо да што пре ус по ста -
ви мо власт. Же лим што пре
да по ста нем пр ви ра ди кал -
ски пре ми јер по сле Ми ла на
Сто ја ди но ви ћа – ис та као је
Ше шељ.

Ми тин гу је при су ство ва ло
не ко ли ко сто ти на гра ђа на, а
по ред ли де ра ра ди ка ла го -
во ри ли су и: Ср ђан Гла мо ча -
нин, осни вач СРС-а, Пе тар
Јо јић, члан Цен трал не отаџ -
бин ске упра ве, Стан ко Бо го -
са вљев, пред сед ник Град -
ског од бо ра, ге не рал Бо жи -
дар Де лић, Ми ло рад Мир -
чић, пот пред сед ник СРС-а,
Не ма ња Ша ро вић, за ме ник
пред сед ни ка стран ке, и
Сми ља на Гла мо ча нин Вар -
га, чла ни ца пред сед нич ког
ко ле ги ју ма.

Срп ска на пред на стран ка је
у уто рак, 5. апри ла, на пла -
тоу ис пред Град ске упра ве
одр жа ла ми тинг, на ко јем је
го во рио Алек сан дар Ву чић,
пред сед ник Вла де Ре пу бли -
ке Ср би је.

– Пред на ма је ја сан и
не дво сми слен из бор из ме -
ђу про шло сти и бу дућ но -
сти. Ка да при чам о про -
шло сти, го во рим о свим
љу ди ма ко ји су уче ство ва -
ли у пљач ка шким при ва ти -
за ци ја ма и они ма ко ји су
хи ља де рад ни ка у Пан че ву

оста ви ли без по сла, не бри -
ну ћи о њи хо вој суд би ни –
ре као је Ву чић.

На гла сио је да је Ср би ја
по вра ти ла углед, да је спо -
соб на да по бе ђу је на ме ђу -
на род ном пла ну и да је
успе шно од бра ње на у Ује ди -
ње ним на ци ја ма ка да је би -
ла на пад ну та.

– Ср би ја је да нас ве о ма
по што ва на, а то смо по сти -
гли за то што смо по у здан
парт нер, ни ко га не ла же мо,
уме мо да раз го ва ра мо о бу -
дућ но сти, а не са мо да се
сва ђа мо око про шло сти –
ка зао је Ву чић.

Ис та као је и ка ко Вла да ни -
је до зво ли ла про па да ње „Азо -
та ре” и „Пе тро хе ми је”, а овом
при ли ком је за хва лио пен зи о -
не ри ма за то што су по др жа ли
те шке ре форм ске ме ре.

Ску пу је при су ство ва ло
не ко ли ко хи ља да љу ди, а по -
ред пре ми је ра Ву чи ћа, го во -
ри ли су и ау то мо би ли ста Ду -
шан Бор ко вић, ко ји се ја вио
пу тем ви део-по ру ке, Са ша
Па влов, гра до на чел ник,
Жељ ко Су шец, пред сед ник
ГО СНС-а, Пе тер Си јар то,
ми ни стар спољ них по сло ва
Ма ђар ске, Ја дран ка Јок си -
мо вић, ми ни стар ка без
порт фе ља за ду же на за
европ ске ин те гра ци је, и Ни -
ко ла Се ла ко вић, ми ни стар
прав де.

На ред ног да на Су шец је у
обра ћа њу ме ди ји ма ре као
да је на ини ци ја ти ву СНС-а
у Ме сној за јед ни ци Вој ло ви -
ца под нет зах тев ло кал ној
са мо у пра ви и АТП-у да се у
том на се љу по ста ве но ва ау -
то бу ска ста ја ли шта.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

По вра ти ли смо углед

Уре ђен си стем је ре ше ње
свих про бле ма, а по ли ти ча -
ри су са мо шра фо ви у ње му
ко ји се тру де да сво јим за ла -
га њем ус по ста ве ње го во
функ ци о ни са ње – на гла сио
је на кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 6.
апри ла, Де јан Јо ва но вић,
пред сед ник Град ског од бо ра
По кре та „До ста је би ло”.

Он је до дао ка ко је ва жно
да се у Пан че ву ви ше не пра -
ве ми тин зи на лик они ма ко ји
су одр жа ни де ве де се тих го -
ди на и да се не ру жи град ле -
пље њем пла ка та по др ве ћу.

Овом при ли ком је ре че но
да тај по крет пр ви пут на сту -
па на из бо ри ма, а ли сту с
кан ди да ти ма за Скуп шти ну
гра да пре да o je Из бор ној ко -
ми си ји у че твр так, 7. апри ла,
у време штампања овог броја
новина.

– Ми смо нов и млад по -
крет, а же ли мо да по ка же -
мо гра ђа ни ма да смо отво -
ре ни за са рад њу, па их по -
зи ва мо да нам се ја ве пу тем
„Феј сбу ка” уко ли ко же ле да
бу ду кон тро ло ри на гла сач -
ким ме сти ма – ка зао је Јо -
ва но вић.

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Уре ди ти си стем

СРП СКА РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА

„По бе ђен” Ха шки
три бу нал

Ан дре ја Мла де но вић, пред сед -
ник Са мо стал не де мо крат ске
стран ке Ср би је, по се тио је Пан че -
во у сре ду, 6. апри ла. Том при ли -
ком је из ја вио:

– Ва жно је да Пан че во и Бе о -
град оства ре бо љу ве зу и ко му -

ни ка ци ју, да се са рад ња по диг не
на ви ши ни во и да се раз ме њу ју
про јек ти.

Го во ре ћи о пред сто је ћим из -
бо ри ма, ис та као је да СДСС на
свим ни во и ма на сту па у окви ру
ко а ли ци је СНС-а.

Бо рис Та дић, ли дер Со ци јал де мо крат ске стран ке, и
Че до мир Јо ва но вић, пред сед ник Ли бе рал но-де мо -
крат ске пар ти је, по се ти ли су Пан че во у пе так, 1.
апри ла.

Та дић је у обра ћа њу ме ди ји ма ис та као да је
осло ба ђа ју ћа пре су да Ха шког три бу на ла за Во ји -
сла ва Ше ше ља до ве ла до по ра ста на ци о на ли зма у
Ср би ји.

– Љу ди ко ји су по др жа ва ли по ли ти ку ко ја се
спро во ди ла де ве де се тих го ди на, сма тра ју да је вр -
ли на пре ти ти дру гим на ци ја ма и љу ди ма дру гог
ми шље ња. Због то га же лим да упо зо рим на род, јер
ми ран жи вот гра ђа на раз ли чи тих ет нич ких за јед -
ни ца пред ста вља прет по став ку бу дућ но сти Ср би је,
а све оста ло је ди рект но пут у ка та стро фу – из ја вио
је Та дић.

Че до мир Јо ва но вић је овом при ли ком, го во ре ћи
о Вој во ди ни, на гла сио да у њој по сто је по тен ци ја ли
ко ји су по треб -
ни да би се зе -
мља про ме ни ла.
До дао је да он и
Та дић ве ру ју ка -
ко је нео п ход но
устав но ре фор -
ми са ти др жа ву,
у окви ру че га ће
се до ћи до нај е -
фи ка сни јег уре -
ђе ња и ши ро ке
ау то но ми је за ту
по кра ји ну.

– Све про ме не о ко ји ма при ча мо, мо ра ју би ти
ини ци ра не у Бе о гра ду, у ре пу блич ком пар ла мен ту.
Ода тле су и до шли про бле ми у Вој во ди ни. Ор га ни -
за ци ја жи во та ка рак те ри стич на за овај тре ну так је
иста она ко ја гу ши на ше по тен ци ја ле и отва ра про -
стор за да ље про па да ње, на шта тре ба ста ви ти тач -
ку – ис та као је Јо ва но вић.

У окви ру ове по се те ли де ри СДС-а и ЛДП-а раз -
го ва ра ли су с гра ђа ни ма, са ста ли се са чла но ви ма
град ских од бо ра и об и шли про сто ри је сво јих стра -
на ка.

Ср ђан Ми ко вић, кан ди дат СДС-а за гра до на чел -
ни ка, на кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној у уто -
рак, 5. апри ла, на гла сио је да се та стран ка за ла же
за то да де ца жи ве у си гур ном гра ду, да ни во здрав -
стве них услу га бу де од го ва ра ју ћи, да се бри не о на -
пу ште ним жи во ти ња ма и да се ста ри јим осо ба ма
пру жи при ли ка да гле да ју сво ју де цу док осни ва ју
по ро ди це и про на ла зе за по сле ње.

СДС И ЛДП

О национализму
и Покрајини

СА МО СТАЛ НА ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА СР БИ ЈЕ

По бољ ша ти са рад њу 
с Бе о гра дом

Ду шан Ба ја то вић, кан ди дат Со -
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је за
по кра јин ског пре ми је ра, по се -
тио је Пан че во у по не де љак, 4.
апри ла, и у обра ћа њу ме ди ји ма
ка зао ка ко је то ком про те клих
не ко ли ко го ди на мно го вре ме на
и тру да уло жио да би „Пе тро хе -
ми ја” оп ста ла.

– У то ку прет ход них го то во
се дам го ди на мно го вре ме на
сам про вео тру де ћи се да не про -
пад не основ на еко ном ска вред -
ност Пан че ва, то јест пе тро хе -
миј ски ком плекс. Под тим под -
ра зу ме вам и ру ску ин ве сти ци ју
у Ра фи не ри ју, а сма трам да смо
мно го по мо гли ка ко би оп ста ле
„Азо та ра” и „Пе тро хе ми ја”. То је
ср це еко ном ског жи во та гра да, а

жао ми је што ов де не по сто је
још не ке де лат но сти, као што је
по љо при вре да – из ја вио је Ба ја -
то вић.

Ре као је ка ко ће у на ред ном
пе ри о ду би ти нај ва жни ја ре ин -
ду стри ја ли за ци ја Ср би је, а пре
све га Вој во ди не, као и да на гла -
сак тре ба да бу де на по љо при -
вред ној про из вод њи.

Ба ја то вић је ис та као да се
СПС про ти ви про да ји об ра ди ве
зе мље стран ци ма, као и да се за -
ла же за осни ва ње ба на ка с ве -
ћин ским до ма ћим ка пи та лом,
ка ко би се ма ла и сред ња пред у -
зе ћа раз ви ја ла уз по моћ ду го -
роч них кре ди та.

Истог да на со ци ја ли сти су
одр жа ли три би ну у ма лој са ли
Град ске упра ве, на ко јој је го во -
рио Ни ко ла Ша и но вић, функ -
ци о нер те стран ке. Те ме су би ле
пред сто је ћи из бо ри, ци ље ви
НА ТО-а у Ср би ји и Ха шки три -
бу нал.

– Као др жа во твор на стран ка
мо ра мо да об ја сни мо ка ко ће мо
жи ве ти с НА ТО-ом  у на шем су -
сед ству а да оста не мо вој но не -
у трал ни и да гра ди мо са рад њу с
при ја тељ ским зе мља ма Ру си јом
и Ки ном – под ву као је Ша и но -
вић.

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

Ре ин ду стри ја ли за ци ја
Вој во ди не нај бит ни ја

Пред сед ни ца Од бо ра за кул -
ту ру ДС-а Ја сна Ми ли ћев ис -
та кла је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у уто рак,
5. апри ла, ка ко је нео п ход но
да удру же ња умет ни ка у
Пан че ву има ју бо љи ста тус.

– По треб но је да они
има ју свој про стор, до бре и
ква ли тет не га ле ри је сли ка
и ви ше сред ста ва. Та ко ђе,
Град не ма сво је по зо ри ште,
у овом тре нут ку га не мо же -
мо гра ди ти, али мо же мо
обе ћа ти ви ше ула га ња у

про дук ци ју – из ја ви ла је Ја -
сна Ми ли ћев.

Ду шан Сто јић, кан ди дат
ДС-а за гра до на чел ни ка, овом
при ли ком је, го во ре ћи о
здрав ству, на гла сио ка ко Град
тре ба да до би је ве ћа овла шће -
ња ка да се ра ди о функ ци о ни -
са њу Оп ште бол ни це.

– Од на ше бол ни це на -
пра ви ће мо кли нич ки цен -
тар у ко ме ће се аде кват но
ле чи ти љу ди с те ри то ри је
ком плет ног ју жног Ба на та –
под ву као је Сто јић.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Бо љи ста тус 
за умет ни ке

Ко а ли ци о ни парт не ри Де -
мо крат ска стран ка Ср би је и
По крет Две ри на ја ви ли су
на кон фе рен ци ји за но ви на -
ре одр жа ној у сре ду, 6.
апри ла, до ла зак ли де ра сво -
јих пар ти ја у Пан че во.

– Сан да Ра шко вић Ивић и
Бо шко Об ра до вић ће у че -
твр так, 14. апри ла, у 16.30,
про ше та ти на шим гра дом.
Пан чев ци ће има ти при ли ку
да се упо зна ју с по ли ти ком
ко ја се раз ли ку је од свих
оста лих. Штан до ви ће би ти
по ста вље ни у цен тру, на не -

ко ли ко ло ка ци ја – из ја вио је
Ми лу тин Илић, пред сед ник
ГО Две ри.

До дао је ка ко су у тим
стран ка ма љу ди ко ји ни су
упро па сти ли ни јед ну фа бри -
ку и не ма ју афе ре иза се бе.

Го во ре ћи о пред сто је ћим
ло кал ним из бо ри ма, Пре драг
Шка љак, пот пред сед ник ГО
ДСС-а, ка зао је да су за њих
од по себ ног зна ча ја на се ље на
ме ста и њи хов раз вој.

– Уко ли ко нам гра ђа ни
пру же по ве ре ње, ми ће мо се
тру ди ти да се ли ма по вра ти -
мо до сто јан ство и, уме сто
цен тра ли за ци је ме сних за -
јед ни ца, за ла га ће мо се да
оне има ју нај ве ћа овла шће -
ња, у скла ду са за ко ном –
на гла сио је Шка љак.

ДСС И ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Не ма мо афе ре иза се бе

Страну

припремила

Сузана
Првуљ



ма ма. Је дан од њих је сто је ћи
у гру пи сво јих ко ле га ре као:
„Ма, са мо да упи шу да сам до -
шао, па да идем”.

О зва ни ца ма на ску пу бри ну -
ла је че та уни фор ми са них хо -
сте са, што до дат но да је европ -
ски ни во овом до га ђа ју. По себ -
на при ча је при су ство и отво ре -
на по др шка на пред ња ци ма Пе -
те ра Си јар та, ми ни стра спољ -
них по сло ва Ма ђар ске и функ -
ци о не ра Ор ба но вог ФИ ДЕС-а.
Ње гов го вор о до брим од но си -
ма Ср би је и Ма ђар ске охра бру -
је с об зи ром на не ке про бле ма -
тич не ин ци ден те из не дав не
про шло сти. Глав на свр ха до ла -
ска ви со ког го ста ипак је би ло
сла ње по ру ке да Ву чић за осва -
ја ње вла сти у Вој во ди ни има
по др шку Ма ђа ра.

За јед нич ко по ме ну тим ми -
тин зи ма је, ре кло би се, са мо
то што су ли де ри СРС-а и
СНС-а је ди ни сме ли да у те ку -
ћој кам па њи по зо ву сво је при -
ста ли це да их са слу ша ју „на

по љан че ту”. Ре зул та ти су оче -
ки ва но раз ли чи ти, јер Ву чић,
по ред не сум њи вог та лен та за
ор га ни за ци ју и упра вља ње
стран ком ко ја је из ра зи то на -
ра сла по број но сти, на сво јој
стра ни има све др жав не ре -
сур се и ко ри сти их с ве шти -
ном и на на чин ка кви ра ни је
ни су ви ђе ни. Осим мо жда у
до ба по рат не Ју го сла ви је.

Упра во због то га ре кло би се
да је Ше шељ по ка зао ве ћу хра -
брост, за то што се усу дио да ри -
зи ку је да му трг бу де пра зан. То
се ни је до го ди ло, јер се оку пи ло
не ко ли ко сто ти на ра ди ка ла.
Упр кос то ме њи хов ли дер је ис -
ка зао ам би ци ју да „по чи сти”
опо зи ци о ну сце ну на пред сто је -
ћим из бо ри ма, а на ро чи то онај
њен де сни део, ру со фил ски
ори јен ти сан. За оне евро фа на -
тич не опо зи ци о на ре ће се по -
бри ну ти Ву чић. Ка да се та ко по -
сма тра ју ства ри, из гле да као да
су се ку мо ви већ до го во ри ли ко
ће би ти власт, а ко опо зи ци ја. 
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Др Ду шан Ма лић, спе ци ја ли ста не у ро -
лог, члан је Срп ског по кре та Две ри и
пр ви је на ли сти за ло кал не из бо ре
„Две ри–ДСС: ме њај на бо ље”. Ка да се ми
бу де мо пи та ли, здрав ство ће си гур но
би ти област у ко ју ће се ви ше ула га ти.
Нов ца не ма до вољ но, али до бар до ма -
ћин бо љом пре ра спо де лом и уз ува жа -
ва ње при о ри те та си гур но ће жи вот у
Пан че ву учи ни ти бо љим.

Мно го по сла нас че ка и ових 30 та ча -
ка су са мо до бра осно ва да ства ри ме ња -
мо на бо ље!

1. Нео п ход на су зна чај но ве ћа из два -
ја ња за здрав ство. Из бу џе та Гра да за
здрав ство се из два ја тек око је дан од сто,
а за, ре ци мо, АТП чак 10 од сто! Здра вље
гра ђа на је при о ри тет.

2. Сва ко днев но за ка зи ва ње спе ци ја ли -
стич ких пре гле да. Са да се пре гле ди за -
ка зу ју са мо пр вог да на у ме се цу.

3. Ор га ни зо ва ње спе ци ја ли стич ких
пре гле да у свим на се ље ним ме сти ма.
Упу ћи ва ће мо ин тер ни сте и не у ро ло ге,
јер су код нас кар ди о ва ску лар на и мо -
жда на обо ље ња нај у че ста ли ја.

4. На ни воу при мар не здрав стве не за -
шти те тре ба да се пру жа нај ве ћи број
здрав стве них услу га.

5. Здрав стве не уста но ве у на шем гра ду
мо ра ју би ти опре мље не нај са вре ме ни -
јом ди јаг но стич ком опре мом, укљу чу ју -
ћи и апа рат за маг нет ну ре зо нан цу. С об -
зи ром на то да жи ви мо у за га ђе ној сре -
ди ни и да ра сте број те шких обо ље ња ко -
ја се ра но мо гу ди јаг но сти ко ва ти, нео п -
ход на је на бав ка ква ли тет не опре ме.

6. Бо ља по ве за ност и са рад ња Оп ште
бол ни це с До мом здра вља и Слу жбом
хит не по мо ћи.

7. Из ме шта ње Слу жбе хит не по мо ћи у
бол нич ки круг.

8. Ор га ни зо ва ње ефи ка сни јег ра да
При јем но-ур гент не слу жбе, са 24-сат ним
ан га жо ва њем спе ци ја ли ста ур гент не ме -
ди ци не. На овај на чин би се по сти гло
ефи ка сни је и бр же пру жа ње ме ди цин -
ске по мо ћи ви тал но угро же ним бо ле -
сни ци ма.

9. Ор га ни зо ва ње ефи ка сни јег ра да ко -
ро нар не је ди ни це са стал но при сут ним
кар ди о ло гом. Са да шња си ту а ци ја да бо ле -
сни ка са акут ним ср ча ним уда ром мо же
да при ми и ле чи де жур ни ле кар, нпр. ре у -
ма то лог или га стро ен те ро лог, ни је до бра.

10. Пре ра спо де ла бол нич ких кре ве та
пре ма ва же ћим стан дар ди ма и пре ма

уче ста ло сти и по ра сту бро ја од ре ђе них
обо ље ња. Де се так па ци је на та сва ко днев -
но се тран спор ту је у дру ге цен тре због
ло ше пре ра спо де ле кре ве та.

11. Трај но ре ша ва ње хро нич ног про -
бле ма пан че вач ке не у ро ло ги је. Тран -
спорт у уда ље не уста но ве је ви со ко ри зи -
чан за ове бо ле сни ке, по сле ди це мо гу
би ти фа тал не.

12. Отва ра ње је ди ни це за мо жда ни
удар ко ја би функ ци о ни са ла по прин ци -
пи ма ор га ни за ци је ра да у ко ро нар ним
је ди ни ца ма. Ово је свет ски стан дард, с

об зи ром на то да се ти ме смрт ност сма -
њу је до 20 од сто, као и ин ва ли ди тет код
бо ле сни ка.

13. Про ши ре ње бол нич ке је ди ни це за
Ин тен зив ну не гу и пре ци зно де фи ни са -
ње кри те ри ју ма за сме штај бо ле сни ка у
та кву је ди ни цу.

14. На ше здрав ство тре ба да во де ис -
так ну ти пан че вач ки ле ка ри и ко ле ге ко -
је жи ве у на шем гра ду; да се пи та стру ка,
а не по ли ти ка.

15. Пла те за по сле них у здрав ству мо -
ра ју би ти вра ће не на онај ни во на ком су
би ле пре не го што их је СНС сма њио,
учи нив ши их та ко нај бед ни јим у ре ги о ну.

16. Сва ко днев ни рад слу жбе кућ ног
ле че ња.

17. Ефи ка сни ји рад ле кар ских ко ми -
си ја.

18. Из ме шта ње РТГ ка би не та у под -
зем не и спе ци јал но за то ура ђе не про -
сто ри је. Са да шњи РТГ ка би нет огра ђен
је са мо др ве том и ци глом, па се ри зи ку
зра че ња из ла жу сви ко ји про ла зе цен -
трал ним хо лом.

19. По ве зи ва ње глав не бол нич ке
згра де и Деч јег оде ље ња за шти ће ним
про ла зом.

20. По бољ ша ње са рад ње При јем но-
ур гент не слу жбе Оп ште бол ни це и Слу -
жбе ХМП.

21. Отва ра ње ста ци о на ра и днев не
бол ни це за пси хи ја триј ске бо ле сни ке.
Та кво оде ље ње по сто ји са мо на па пи ру,
па не чу ди по раст на си ља, агре си је и
нар ко ма ни је.

22. Отва ра ње је ди ни це за ле че ње обо -
ле лих у тер ми нал ним фа за ма те шких
обо ље ња.

23. Трај но ре ша ва ње про бле ма сто ма -
то ло ги је. Уко ли ко не бу де мо има ли здра -
ве зу бе, са свим је из ве сно да ће нам обо -
ле ти про бав ни си стем, же лу дац, али и
ср це, крв ни су до ви и бу бре зи, па ће у бу -
дућ но сти тро шко ви ле че ња та квих бо ле -
сни ка ви ше стру ко пре ва зи ћи нео п ход на
ула га ња да нас.

24. Трај но ре ша ва ње про бле ма у Апо -
те ци Пан че во.

25. Укла ња ње про дав ни ца по греб не
опре ме из не по сред не бли зи не бол ни це.

26. Пот пу но огра ђи ва ње бол нич ког
кру га и бо ље обез бе ђе ње објек та.

27. Пре ци зно ре гу ли са ње и по што ва -
ње вре ме на за по се те бо ле сни ци ма. На
тај на чин се сма њу је мо гућ ност ин тра хо -
спи тал них ин фек ци ја и по ве ћа ва без -
бед ност.

28. Из ме шта ње бол нич ког сме тли шта.
Да иро ни ја бу де ве ћа, оно се на ла зи у не -
по сред ној бли зи ни Ин фек тив ног оде ље ња.

29. Про дук ци ју сред њег ме ди цин ског
ка дра ускла ди ти с по тре ба ма Оп ште бол -
ни це и До ма здра вља.

30. Ре ви ди ра ти ка дров ску и тех нич ку
слу жбу Оп ште бол ни це и До ма здра вља.
Пре ве лик је про це нат не ме ди цин ског
осо бља, па ре ци мо Оп шта бол ни ца за по -
шља ва са мо пет не у ро ло га, а чак осам
елек три ча ра.

По зи ва мо гра ђа не да на из бо ри ма по -
др же љу де ко ји ће до не ти си гур ност за
све на ше по ро ди це.

МЕ ЊАЈ НА БО ЉЕ!

ИЗ БОР НА КАМ ПА ЊА КРОЗ МИ ТИН ГЕ

ПАН ЧЕ ВО ЈЕ СР БИ ЈА 
Је ди но су ра ди ка ли и
на пред ња ци по зва ли
при ста ли це на трг

Те жња ка 
дво пар тиј ском си сте му

По ли тич ки „ис ку сни ји” љу ди
се си гур но се ћа ју па ро ле „Бе -
о град је свет” ко ја је до ми ни -
ра ла на сту дент ским и гра -
ђан ским про те сти ма због из -
бор не кра ђе од но вем бра
1996. до фе бру а ра 1997. го ди -
не. Пан че во то ком по след њих
не де љу да на за хва љу ју ћи из -
бор ној кам па њи и спле ту
окол но сти мо жда ни је по ста -
ло баш свет, али је сте би ло ва -
жна тач ка у ре ги о ну, а сва ка -
ко се на шло у сре ди шту срп -
ске по ли тич ке сце не.

Нај пре је по след њег да на
мар та Во ји слав Ше шељ све га
не ко ли ко са ти на кон чи та ња
осло ба ђа ју ће пре су де у Ха гу
свој пр ви пред из бор ни ми тинг
у свој ству пр во сте пе но сло бод -
ног чо ве ка одр жао у на шем гра -
ду. По том је пет да на ка сни је на
истом ме сту Алек сан дар Ву чић
при ре дио ми тинг – спек такл
ка кав Пан че во не пам ти. 

Под овом оце ном се под ра -
зу ме ва ју од лич на ор га ни за ци -
ја и обез бе ђе ње ску па, про фе -
си о нал на ре жи ја и тех нич ко
из во ђе ње ми тин га. Сна га пар -
ти је и ње ног ли де ра де мон -
стри ра ни су ор га ни зо ва ним
до во ђе њем при ста ли ца из це -
лог ју жног Ба на та ко је су у
нај ве ћој ме ри има ле ја сна
стра нач ка обе леж ја на се би,
као и ма сов но при су ство за -
по сле них у ко му нал ним фир -

З А К У П Љ Е Н   П Р О С Т О Р  С Р П С К И  П О К Р Е Т  Д В Е Р И  И  Д С С
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ЗА ЗДРА ВЕ ПО РО ДИ ЦЕ – МЕ ЊАЈ НА БО ЉЕ!

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној на Кор зоу у
пе так, 1. апри ла, са оп ште -
но је да је фор ми ран Ини -
ци ја тив ни од бор На род ног
по кре та Ди на ра –Дри на -
–Ду нав у Пан че ву.

– Глав но опре де ље ње По -
кре та 3Д је из град ња сру ше -

них те ме ља си сте ма вред -
но сти, ко ји ће се за сни ва ти
на ја ча њу ду хов но сти, 
еко ном ско-со ци јал ном па -
три о ти зму, ро до љу бљу, ја ча -
њу по ро ди це, кул ту ре, обра -
зо ва ња и спор та – ре као је
То ми слав Бо кан, пред сед ник
тог по кре та. С. П.

НА РОД НИ ПО КРЕТ ДИ НА РА –ДРИ НА –ДУ НАВ

Фор ми ран 
Ини ци ја тив ни од бор

Кан ди да ти за од бор ни ке
Скуп шти не Пан че ва „Не -
стра нач ке гра ђан ске ли сте
– Пе тар Ан дре јић” пре да ли
су Из бор ној ко ми си ји до ку -
мен та ци ју у по не де љак, 4.
апри ла.

– На шу ли сту ка рак те -
ри шу мла дост, ис ку ство и
струч ност. Же ли мо да по -
ну ди мо гра ђа ни ма мо гућ -
ност да за јед но ре ша ва мо
сва ко днев не ко му нал не
про бле ме, али и да ства ра -

мо усло ве ка ко би се град
бр же раз ви јао и омо гу ћио
свим ста нов ни ци ма бо љи
жи вот и си гур ни ју бу дућ -
ност – из ја вио је Пе тар Ан -
дре јић, но си лац ли сте.

Он је до дао ка ко ме ђу кан -
ди да ти ма за од бор ни ке, по -
ред мла дих љу ди, сту де на та,
има и струч ња ка из обла сти
по љо при вре де, адво ка ту ре,
здрав ства, као и оних с ве ли -
ким по ли тич ким ис ку ством.

С. П.

Ли га со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не за ла же се за под јед -
нак трет ман до ма ћих и
стра них ин ве сти то ра – на -
гла ше но је на кон фе рен ци -
ји за но ви на ре одр жа ној у
пе так, 1. апри ла. Јо ван Пе -
тро вач ки, пот пред сед ник
Град ског од бо ра те стран -
ке, из ја вио је:

– Ка да се ра ди о суб вен -
ци о ни са њу и по год но сти -
ма при ли ком отва ра ња но -
вих рад них ме ста у Ре пу -
бли ци Ср би ји, прет ход них
го ди на смо има ли при ли -
ку да ви ди мо ка ко су увек
у по вла шће ном по ло жа ју
би ли стра ни ин ве сти то ри.
Вла да у остав ци на ја ви ла
је да ће по мо ћи стра ним
ком па ни ја ма ко је се ба ве
по љо при вре дом уко ли ко
до ђу и отво ре рад на ме ста,

што под ра зу ме ва обез бе -
ђи ва ње по љо при вред ног
зе мљи шта, про сто ра ка да
је реч о фар ма ма и суб вен -
ци о ни са ње за по сле них.

У сре ду, 6. апри ла, ли га -
ши су у обра ћа њу ме ди ји -
ма ис та кли да зах те ва ју
ван ред ну сед ни цу Скуп -
шти не гра да до кра ја не де -
ље због, ка ко ка жу, ин ци -
ден та ко ји се де сио уо чи
по чет ка го во ра Алек сан дра
Ву чи ћа на ску пу СНС-а

– За ни ма нас да ли је
тач но да је уо чи ми тин га
јед на осо ба пре ту че на и
кр ва вог ли ца би ла при ну -
ђе на да по бег не из ма се, о
че му су гра ђа ни по де ли ли
сво ја све до че ња на дру -
штве ним мре жа ма – упи тао
је Вла дан Ке ље вић, од бор -
ник ЛСВ-а. С. П.

НЕ СТРА НАЧ КА ГРА ЂАН СКА ЛИ СТА

Ис ку ство и мла дост

ЛИ ГА СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Из јед на чи ти до ма ће
и стра не ин ве сти то ре

Иде је о дво пар тиј ском си -
сте му као нај бо љем за Ср би ју
ни је но ва. Њу су оно мад за го -
ва ра ли де мо кра те и ра ди ка -
ли, а са да до жи вља ва свој по -
вра так на ма ла вра та. 

Ше ше љу сва ка ко не би би -
ло пр ви пут да има од ре ђе ни
сте пен ко ха би та ци је с вла -
да ју ћом стран ком. Уо ста -
лом, упа дљи во је то што је
све вре ме од по врат ка из Ха -
га ње го ва глав на „ме та” ме -
ђу на пред ња ци ма То ми слав
Ни ко лић, ко ји је фор мал но
на пу стио ту стран ку, док Ву -
чи ћа по ми ње тек овлаш и
рет ко.

С дру ге стра не, ни ак ту ел ни
срп ски пре ми јер не оста је ду -
жан, па не по ми ње у не га тив -
ном кон тек сту ли де ра ра ди -
ка ла. На про тив. Ка да го во ри о
„вра ћа њу у мрач ну про шлост”
као ри зи ку „по гре шног” гла -
са ња, оба ве зно на гла си да се
то од но си на „жу те”. 

Д. Ву ка ши но вић



Пре ми јер Алек сан дар Ву чић
на ја вио је на ми тин гу СНС-а у
Пан че ву да ће уско ро с ру ским
пре ми је ром Дми три јем Ме -
две до вим пот пи са ти уго вор о
снаб де ва њу „Азо та ре” и „Пе -
тро хе ми је” јеф ти ни јим га сом
из Ру си је.

– „Азо та ра” ће до би ја ти ду -
го роч но гас по це ни по ко јој ће
мо ћи да про из во ди ђу бри во и
да за ра ђу је, а и „Пе тро хе ми ји”
гас са 10 до 12 про це на та уче -
ству је у тро шко ви ма про из -
вод ње. То ће мо уско ро пот пи -
са ти с пред сед ни ком ру ске
вла де, а то смо ус пе ли јер је
Ср би ја је ди на зе мља у Евро пи
ко ја ни је уве ла санк ци је Ру ској
Фе де ра ци ји – ре као је Ву чић.

До дао је ка ко власт ко ју он
пред ста вља „ни је да ла” ове

две фа бри ке и за то је одр жа ла
ве ли ки број са ста на ка ка ко би

про из вод ња у њи ма би ла одр -
жа на, а рад ни ци за др жа ли по -
сао од ко га из др жа ва ју сво је
по ро ди це.

Ву чић је обе ћао да ће ду го -
ви две ју фа бри ка хе миј ске ин -
ду стри је би ти вра ће ни, на кон
че га ће оне „мо ћи да пра ве бо -
љи би знис”. Де та ље о то ме ко
ће вра ти ти ду го ве, на ко ји на -
чин и ка кви су пла но ви за
„Азо та ру” и „Пе тро хе ми ју”,
пре ми јер ни је из нео.

ПРЕ МИ ЈЕ РО ВА ОБЕ ЋА ЊА

Јеф ти ни ји гас из Ру си је

Кад је пут до нај бо љих
на ме ра не рав но 
ас фал ти ран

Ста нов ни ци Лет ње ули це на
Ка ра у ли обра ти ли су се
„Пан чев цу” да би по но во
скре ну ли па жњу на про блем
ко ји има ју са ат мос фер ским
во да ма, јер се на сре ди ни те
ули це увек фор ми ра „је зе ро”
кад пад не ма ло ја ча ки ша.

Та ко је би ло и кра јем про -
шлог ме се ца ка да је не ко ли ко
да на упор но „цу ре ло” с не ба,
па су ста на ри ма ку ћа у Лет -
њој и две ма ули ца ма ко је се
на ста вља ју на њу би ле по -
треб не чи зме да би по во ди и
бла ту сти гли до ау то бу ског
ста ја ли шта на Ја буч ком пу ту
и по том до шко ле, ле ка ра, по -
сла... При ви ле го ва ни су би ли
вла сни ци ау то мо би ла, јер је -
ди ни ни су сква си ли но ге.

Про блем је на стао на кла -
си чан срп ски на чин, та ко
што је ре ша ва њем јед ног
про бле ма на пра вљен дру ги.
До ку ћа у том кра ју Пан че ва
во дио је блат њав пут, а он да

је Град по мо гао та ко што је
ас фал ти рао ули цу, али ка ко
ка на ли за ци је не ма, а ули ца
очи глед но ни је прет ход но
на су та ка ко ва ља, оста ла је
де пре си ја на ње ној сре ди ни.
Во да с не ба по пу ни тај про -
стор и „про гу та” ко ло воз и
им про ви зо ва ни тро то ар.

Ло кал на власт ин тен зив но
ра ди на ства ра њу усло ва за
из град њу ка на ли за ци је у том
де лу Пан че ва због ста вља ња
у функ ци ју се вер не по слов не
зо не. Са мо, то ће по тра ја ти
као и сва ки ка пи тал ни про је -
кат. Пан чев ци из Лет ње ули -
це с ко ји ма смо раз го ва ра ли
ре кли су ка ко им је до са ди ло
да го ди на ма слу ша ју при че о
ве ли ким пла но ви ма и пре -
чим по тре ба ма.

Сма тра ју да би до из град -
ње ка на ли за ци о не мре же на
Ка ра у ли мо гло бар не што да
се ура ди ка ко би пут био по -
рав нат, а окол на ка нал ска
мре жа очи шће на да во да
има ку да да оти че. Адре са на
ко ју тре ба да се обра те је Ди -
рек ци ја за из град њу и уре ђе -
ње Пан че ва.

ДРУШТВО
Петак, 8. април 2016.
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Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Рутава буба је штеточина ко-
ја се јавља широм Европе.
Нарасте до 10 милиметара,
црне је боје, с малим белим
шарама на крилима, а цело
тело јој је прекривено густим
длачицама, по чему је и до-
била име.

Јавља се у рано пролеће,
некад чак и до средине мар-
та. Када се појави, прво на-
пада цветове корова, а посеб-
но маслачка, због чега се не
препоручује уклањање овог
корова из воћњака. Храни се

великим бројем биљних вр-
ста. Одрасли инсект (имаго)
рутаве бубе је добар летач и
најактивнији је у најтопли-
јем делу дана, између 10 и 16
сати. Овај инсект оштећује
тучак и прашнике цветова
воћака и гајених биљака
(уљана репица), због чега не
долази до заметања плодова.

Рутава буба има једного-
дишњи циклус развића. То
значи да презимљава у зе-
мљишту у стадијуму имага.

Женка потом током маја и
јуна полаже 20 до 30 јаја у
земљу на дубину од пет цен-
тиметара. Ларва је грчица,
живи у земљи и храни се ор-
ганским материјама у распа-
дању. Одрасли инсект се ја-
вља у августу, али мирује до
наредног пролећа.

Начини сузбијања рутаве
бубе су механички и хемиј-
ски. Овај инсект привлаче
плава и бела боја. Због тога у
воћњацима треба поставити
ловне клопке, односно посуде
беле и плаве боје допола на-
пуњене водом и у њих додати
бомбоне „негро” или неки
воћни сируп. Ове клопке тре-
ба поставити на земљу или у
крошњу дрвета како би се ин-
секти које ће привући садржај
посуде удавили у њима. Наро-
чито треба добро поставити
клопке око парцеле да би се
рутаве бубе које долећу са
стране ту задржале. Садржај
посуда треба редовно мењати.

За хемијско сузбијање ру-
таве бубе регистрован је ин-
сектицид „Ma vrik – EW”, ко-
ји садржи активну материју
тауфлувалинат. Примењује
се у раствору од 0,3 литра по
хектару. Хемијском третма-
ну треба прибегавати само
при веома јаком нападу ове
штеточине, а ради заштите
пчела обавезно у вечерњим
сатима, уз претходно упозо-
равање пчелара.

Заштита од рутаве бубе

ПРО БЛЕ МИ ГРА ЂА НА С КА РА У ЛЕ

Чамац на Летњој

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Стојан Јевремовић, мастер инжењер заштите биља

Мо гу ћа од ло же на 
ис пла та на пет го ди на

Се кре та ри јат за по ре ску ад ми -
ни стра ци ју Пан че ва оба ве стио
је об ве зни ке да су из ме на ма
За ко на о по ре ском по ступ ку и
по ре ској ад ми ни стра ци ји ство -
ре ни усло ви за пла ћа ње ду га на
ра те. Об ве зни ци ко ји су на дан
4. мар та има ли дуг за по рез чи -
ја ви си на ни је пре ла зи ла два
ми ли о на ди на ра мо гу тај из нос
пла ти ти у 60 ме сеч них ра та уз
пот пу ни от пис ка ма те, а они
чи ји је дуг пре ма шио два ми -
ли о на ди на ра та ко ђе ће мо ћи
да га из ми ре у на ред них пет

го ди на, али уз от пис по ло ви не
до спе ле ка ма те.

Пр ва гру па ду жни ка зах тев
за пла ћа ње по ре ског ду га на
ра те мо же под не ти са мо јед -
ном, а крај њи рок за то је 4. јул
ове го ди не. Услов оства ри ва ња
тог пра ва је да об ве зник до ста -
ви до каз о то ме да је из ми рио
све те ку ће по ре ске оба ве зе од
4. мар та до да на под но ше ња
зах те ва. Ови ду жни ци та ко ђе
мо ра ју ре дов но да из ми ру ју те -
ку ће оба ве зе и ажур но пла ћа ју
ра те ду га. Уко ли ко то чи не, на -
кон сва ких 12 ме се ци ће им
би ти от пи са на ка ма та за глав -
ни цу ду га ко ји су упла ти ли.

Под но ше ње зах те ва за од ла -
га ње пла ћа ња ду га ве ћег од два
ми ли о на ди на ра ни је оро че но,
а ови об ве зни ци та ко ђе мо ра ју
да ре дов но пла ћа ју те ку ћи по -
рез и ра те ду га. Њи ма ће по ло -
ви на ка ма те би ти от пи си ва на
на сва ких 12 ме се ци на дуг ко ји
је пла ћен за прет ход ни пе ри од.

За обе ка те го ри је ду жни ка
ва жи пра ви ло да у слу ча ју пре -
вре ме не ис пла те ком плет ног
ду га сти чу пра во на от пис ка -
ма те у про пи са ном из но су.

То ком от пла те по ре ског ду -
га на ра те на ње га се об ра чу на -
ва ка ма та у ви си ни ре фе рент -
не ка мат не сто пе НБС-а.

ОЛАК ШИ ЦЕ ЗА ПО РЕ СКЕ ДУ ЖНИ КЕ

Пла ћа ње на ра те

Про ду же ње тра се 
ли ни је 14 на ко рист
гра ђа на или 
на пред ња ка?

Иза бра ни ди рек то ри
јав них ко му нал них
пред у зе ћа „Гре ја ње”,
„Стар че вац” 
и Ка ча ре во

Упр кос то ме што су се не ки
од бор ни ци у че твр так, 31.
мар та, с го вор ни це опра шта -
ли са ак ту ел ним са зи вом
Скуп шти не Пан че ва, пред сед -
ник Ти гран Киш је на ја вио да
то ни је по след ња сед ни ца
овог ор га на ло кал не вла сти,
иза бра ног 2012. го ди не. Рок
тра ја ња му, исти на, ис ти че,
али се оче ку је да ће се чла но -
ви ло кал ног пар ла мен та бар
још јед ном са ста ти ка ко би
до не ли од лу ку о ли ци та ци ји
др жав не по љо при вред не зе -
мље за ову го ди ну. До та да су
по је ди ни од бор ни ци ис ко ри -
сти ли ука за ну при ли ку да с
го вор ни це во де ле ги тим ну из -
бор ну кам па њу. Ис по ста ви ло
се да је глав ни по вод за то био
пред лог из ме не про гра ма по -
сло ва ња АТП-а за ову го ди ну.

Мир ја на Ба лог Кор ма њош
(ЛДП) кри ти ко ва ла је тај до ку -
мент као нео ствар љив. Она је
на ве ла да би би ло вр ло ле по ка -
да би та фир ма мо гла да ове го -
ди не са ма за ра ди 886 ми ли о на
ди на ра, ка ко је на ве де но у про -
гра му, али је оце ни ла да је ре -
ал ни мак си мум 180 ми ли о на
ис под тог пла на и да Град мо ра
по мо ћи фи нан сиј ски АТП-у.

Пе тар Ан дре јић, од бор ник
из Стар че ва, пре ба цио је ло -
кал ној вла сти да по ку ша ва пре -
ко из ме не ли ни је 14 да до би је
по др шку гра ђа на на из бо ри ма
та ко што ће ту ли ни ју про ду -
жи ти до цен тра Омо љи це.

– Ва ра те се ако ми сли те да
ће те ти ме до би ти не ке по ли -

ЛО КАЛ НА СКУП ШТИ НА И ДА ЉЕ РА ДИ

НИ ЈЕ ЈОШ КРАЈ

тич ке по е не, јер ни ти ће би ти
за до вољ ни Омољ ча ни ни ти
Стар чев ци, за то што ће и јед -
ни и дру ги мо ра ти да се гу ра ју
у овим ма лим ау то бу си ма ко ји
са о бра ћа ју на ли ни ји 14. Мо -
лим вас да то не чи ни те, јер ће
се за не ко ли ко ме се ци то си -
гур но по ка за ти као не е фи ка -
сно. Ако по сто ји по тре ба, уве -
ди те но ву ли ни ју или про ду -
жи те че тр на е сти цу до Бре -
стов ца и Ива но ва – ре као је
Ан дре јић.

Дра ган Гру ји чић, ре сор ни
град ски већ ник, од го во рио је
да су то по гре шне про це не,
ма да је при знао ка ко се ра ди о
екс пе ри мен ту.

– Има мо мно го зах те ва гра -
ђа на да про ду жи мо ту ли ни ју.
Из ме ђу Омо љи це и Стар че ва
је пет ки ло ме та ра, а за ра ди ће -
мо по 50 ди на ра на сва ком
пут ни ку. Ми слим да ће се то
по ка за ти као до бро, али на -
пра ви ће мо про бу па ће мо ви -
де ти ка ко ће би ти. Ло кал ће

ићи на 30 ми ну та и би ће пун,
јер се са да њи ме во зи све га де -
се так пут ни ка. Стар че во је до -
сад би ло ја ко при ви ле го ва но, а
ми мо ра мо во ди ти ра чу на о
свим пут ни ци ма – ре као је
Гру ји чић.

На ме ру свог стра нач ког ко -
ле ге Гру ји чи ћа по др жао је од -
бор ник Во јо Кр ко ба бић (СНС)
ре кав ши ка ко је оба ве за и пра -
во АТП-а да екс пе ри мен ти ше,
те да се ра ди о по ку ша ју тог
пред у зе ћа да по ве ћа при ход.

Од бор ни ци су по твр ди ли
од лу ку од го ва ра ју ће град ске
ко ми си је да на кон спро ве де -
них јав них кон кур са име ну је
Сан дру Бо жић за ди рек тор ку
ЈКП-а „Гре ја ње”, Ва са Кр ко ба -
би ћа за пр вог чо ве ка ЈКП-а
Ка ча ре во и Ми ла на Ба чуј ко ва
за ди рек то ра ЈКП-а „Стар че -
вац”. По во дом то га је Ми шо
Мар ко вић, од бор ник СНС-а,
ко ји је за по слен у „Гре ја њу”,
одр жао кра ћи па не ги рик о
сво јој ди рек тор ки Сан дри Бо -

жић, због че га је био пред мет
под сме ха Па вла Ђу ки ћа, од -
бор ни ка ЛСВ-а.

Скуп шти на је ло кал ну од лу -
ку о град ским про сто ри ма по -
год ним за одр жа ва ње јав них
ску по ва ускла ди ли са за ко -
ном, па је с тог спи ска из бри -
са ла пла то ис пред Оп ште бол -
ни це и са лу До ма вој ске. То је
иза зва ло ре ак ци ју Мир ја не
Ба лог Кор ма њош.

– Див на јед на од лу ка да за -
бра ни те ску по ве у кам па њи.
Ме ди је сте већ то ли ко оку пи -
ра ли да не мо же мо да одр жа -
ва мо ни кон фе рен ци је за
штам пу, још да уки не те опо -
зи ци ју и су пер. Бу са те се у гру -
ди да има те ви ше од 50 од сто
по др шке, па ако је већ та ко,
че му ова кве ре пре сив не ме ре?
– ре кла је Мир ја на Ба лог Кор -
ма њош.

Од бор ни ци су без рас пра ве
усво ји ли Стра те ги ју кул ту ре у
Пан че ву и из ве шта је о ра ду
кул тур них уста но ва.

Одборници ускладили са законом одлуку о градским просторима погодним за јавне скупове



Кул тур ни цен тар био је су ви -
ше ма ли да при ми све оне ко -
ји су у су бо ту, 2. апри ла, же ле -
ли да при су ству ју ху ма ни тар -
ном кон цер ту ко ји су за јед -
нич ким сна га ма ор га ни зо ва ли
за по сле ни и уче ни ци пан че -
вач ких основ них шко ла „Ђу ра
Јак шић” и „Све ти Са ва”. По -
вод за овај до га ђај био је при -
ку пља ње сим бо лич не али нео -
п ход не ма те ри јал не по мо ћи
за со ци јал но нај у гро же ни је
ђа ке обе ју шко ла.

Иде ја је по те кла од на став -
ни ка му зич ке кул ту ре Ни ко ле
Ја ћи мо ви ћа.

– Бу ду ћи да ра дим у обе шко -
ле, па ло ми је на па мет да не би
би ло ло ше да се оба ко лек ти ва
и ђа ци удру же у јед ној пле ме -
ни тој ак ци ји. У ор га ни за ци ју
кон цер та су се од по чет ка укљу -
чи ли и ро ди те љи и на тај на чин

су нас по др жа ли у ми си ји да
на ше уче ни ке, а њи хо ву де цу,
на у чи мо да пре по зна ју ка да је
не ко ме на ша по моћ дра го це на
– ре као је Ја ћи мо вић.

На ње го ве ре чи су се на до ве -
за ли ди рек тор ка ОШ „Све ти
Са ва” Та тја на Бо жић и ди рек -
тор ОШ „Ђу ра Јак шић” Ра де
Бар јак та ре вић. По здра вља ју ћи
при сут не у са ли Кул тур ног
цен тра, они су ис та кли да ор га -
ни зо ва њем ова квих до га ђа ја

шко ле по при ма ју дру га чи ја об -
лич ја, па од сте рил них учи о ни -
ца у ко ји ма се учи те о ри ја по -
ста ју шко ле с ду шом. Уз ука зи -
ва ње на по тре бу чо ве ка да бу де
ху ман, ор га ни за то ри кон цер та
же ле ли су и да под се те при сут -
не на тра ди ци ју и исто ри ју.

Хор са ста вљен од та лен то ва -
них ђа ка обе ју шко ла нај пре је
от пе вао „Во ста ни Сер би је”, а
по том и не ко ли ко ко сов ских
пе са ма, као и ну ме ре ко је сла -

ве Хри сто во ус кр сну ће. Ре чи ти
по ла зни ци ре ци та тор ске сек -
ци је го во ри ли су пе сме Ма ти је
Бећ ко ви ћа, Ми ро сла ва Ан ти ћа
и Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са.
Раз и гра ни ђа ци ни жих раз ре -
да из ве ли су ко ре о гра фи ју
пра ће ну деч јом пе сми цом о
Све том Са ви. Је дан део про -
гра ма био је ре зер ви сан и за
не што пот пу но дру га чи је, по -
пут ар ген тин ског тан га, ко ји је
на ги та ри од сви рао та та јед ног
ђа ка, а хор је из вео по пу лар ну
пе сму „А ти се не ћеш вра ти -
ти”. На кра ју јед но ча сов ног
кон цер та свим ђа ци ма ни жих
оде ље ња „Ђу ри не шко ле” на
би ни се при дру жи ла ма ма јед -
не уче ни це „Са ви не шко ле” и
за јед но су от пе ва ли ве ли ки
хит гру пе „Не вер не бе бе” под
на зи вом „По гле дај у не бо”. Пе -
сма је по ди гла на но ге све при -
сут не, па је из ве де на на бис. У
ху ма ни тар не свр хе је при ку -
пље но 50.000 ди на ра, а по сто -
ји мо гућ ност да се, због не ма -
лог бро ја по се ти ла ца ко ји су
оста ли ван Кул тур ног цен тра,
кон церт по но ви.

РА ДИ О НИ ЦА У „ЗМА ЈЕ ВОЈ ШКО ЛИ”

„Елек тро пи о нир”
21. ве ка

У ОШ „Јо ван Јо ва но вић
Змај” у пе так, 1. апри ла, одр -
жа на је ве о ма за ни мљи ва ра -
ди о ни ца за уче ни ке ни жих
раз ре да. Пред став ни ци бе о -
град ске фир ме „По ли хе дра”
при ре ди ли су тро ча сов но
еду ка тив но дру же ње на те му
елек тро ни ке.

Ста ти сти ка по ка зу је да ви -
ше од је да на ест са ти днев но
тро ши мо у ко ри шће њу елек -
трон ских уре ђа ја а да ве ћи на
нас не зна на ком прин ци пу
они ра де. Уче ни ци „Зма је ве
шко ле” би ли су у при ли ци да,
по пут сво јих вр шња ка у Аме -
ри ци, уче о елeк троници по -

мо ћу нај мо дер ни јег кре а тив -
ног уре ђа ја „Little Bits”. Реч је
о маг нет ним мо ду ли ма ко ји -
ма сва ко, без об зи ра на го ди не,
пол и тех нич ке спо соб но сти,
мо же да из ра зи кре а тив ност
у све ту елек тро ни ке. Са пре -
ко 60 из мен љи вих де ло ва мо -
гу ће је на пра ви ти пре ко ми -
ли јар ду ком би на ци ја по мо ћу
„Little Bits-а”, „елек тро пи о -
ни ра” 21. ве ка.

Основ ци су би ли оду ше -
вље ни мо гућ но сти ма на ве -
де них ком по не на та. За ову
при ли ку ђа ци су маг нет ним
мо ду ли ма на пра ви ли љу ља -
шку, клац ка ли цу итд.

ЗДРАВСТВО/ПРОСВЕТА
Петак, 8. април 2016.
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Уче ни ци и про фе со ри Ма -
шин ске шко ле Пан че во би -
ли су до ма ћи ни ре ги о нал не
смо тре зна ња уче ни ка ко ји
се шко лу ју за зва ње тех ни ча -
ра ком пју тер ског упра вља -
ња. Так ми че ње у про гра ми -
ра њу стру га и гло да ли це
одр жа но је у су бо ту, 2. апри -
ла, у спе ци ја ли зо ва ним ка -
би не ти ма те пан че вач ке
струч не шко ле. Ђа ци из Су -
бо ти це, Аде, Но вог Са да и
Пан че ва над ме та ли су се у
те о риј ској и прак тич ној
при ме ни зна ња. На за дат ра -
ди о нич ки цр теж, ко ји су за
ову при ли ку ура ди ли про фе -
со ри Фа кул те та тех нич ких
на у ка у Но вом Са ду, так ми -
ча ри су при пре ма ли план

сте за ња и план ала та, и пи -
са ли ЦНЦ про грам за ну ме -
рич ки упра вље не ма ши не.
За ни мљи во је да су се, али у
по себ ној ка те го ри ји, над ме -
та ли и ђа ци бе о град ских ма -
шин ских шко ла.

Кад је реч о успе ху на ших
су гра ђа на, Ду шан Ми лен ко -
вић, ма ту рант Ма шин ске
шко ле, из бо рио је уче шће на
др жав ном пр вен ству осва ја -
њем пр вог ме ста у ка те го ри ји
про гра ми ра ње стру га. Ње му
ће дру штво пра ви ти Да ни ел
Мар ко, та ко ђе ма ту рант Ма -
шин ске шко ле из Пан че ва.
На кра ју вре ди ис та ћи да су
на гра де до ни ра ле и две пан -
че вач ке при ват не фир ме:
„Хи пра” и „Про ме га”.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

РЕ ГИ О НАЛ НА СМО ТРА МА ШИ НА ЦА

Про гра ми ра ње стру га
и гло да ли це

Ше ћер на бо лест све
распрострањенија

У ју жном Ба на ту око
950 но во о бо ле лих 
го ди шње

Ово го ди шња кам па ња ор га ни -
зо ва на по во дом обе ле жа ва ња
7. апри ла, Свет ског да на здра -
вља, по све ће на је бор би про -
тив ди ја бе те са и ре а ли зу је се
под сло га ном „По бе ди ди ја бе -
тес”. Та бо лест да нас има раз -
ме ре гло бал не епи де ми је и је -
дан је од нај ве ћих јав но здрав -
стве них иза зо ва 21. ве ка. Обо -
ле ли од ди ја бе те са има ју од
два до че ти ри пу та ве ћи ри зик
од шло га и ср ча ног ин фарк та,
а ди ја бе тес је и нај че шћи
узрок сле пи ла, тер ми нал не
бу бре жне бо ле сти и не тра у -
мат ских ам пу та ци ја до њих
екс тре ми те та.

У све ту око 415 ми ли о на љу ди
има ди ја бе тес, а број обо ле лих и
да ље ра сте не ве ро ват ном бр -
зи ном, по себ но у зе мља ма у
раз во ју. Ве ћи на њих је ста ро -
сти 45–65 го ди на, што од го ва ра
нај про дук тив ни јем пе ри о ду
жи во та.

– Ре зул та ти ис тра жи ва ња
здра вља ста нов ни штва Ср би је
у про те клих де сет го ди на по -
ка зу ју да је број осо ба с ди јаг -
но зом ди ја бе те са у на шој зе -
мљи по рас тао го то во за 50%,
та ко да да нас око 470.000 љу -
ди, или 8,1% ста нов ни штва, у
на шој зе мљи жи ви с ди ја бе те -
сом. Ако то ме до да мо још 40%
обо ле лих код ко јих бо лест још
ни је от кри ве на, уку пан број
ди ја бе ти ча ра у Ср би ји про це -
њу је се на 760.000. Нај ве ћим

ОДР ЖАН КОН ЦЕРТ ЗА НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈЕ

Шко ле не гу ју ху ма ност

де лом су то осо бе с ти пом 2
ди ја бе те са, ко ји об у хва та пре -
ко 90% обо ле лих. Овај тип ше -
ћер не бо ле сти се сва ке го ди не
у на шој зе мљи ди јаг но сти ку је
у про се ку код 16.000 осо ба,
обич но по сле че тр де се те го ди -
не жи во та. На жа лост, по след -
њих го ди на овај тип ди ја бе те са

ни је ви ше то ли ко ре дак ни код
мла ђих осо ба и адо ле сце на та,
што је по сле ди ца рас ту ће епи -
де ми је го ја зно сти – на во ди мр
Мир ја на Осто јин, по моћ ни ца
ди рек то ра пан че вач ког За во да
за јав но здра вље.

Пре ма по да ци ма тог за во да,
у Ју жно ба нат ском окру гу се

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ЗДРА ВЉА

ДИ ЈА БЕ ТЕС – ГЛО БАЛ НА ЕПИ ДЕ МИ ЈА

Свет ски дан здра вља

по вод је и за так ми че ње

„Шта знаш о здра вљу”,

ко је се тра ди ци о нал но

одр жа ва у пан че вач ком

Цр ве ном кр сту. У кви зу

одр жа ном 5. и 6. апри -

ла уче ство ва ла су 54

ђа ка из сед мог и осмог

раз ре да се дам основ -

них и пр вог и дру гог

раз ре да пет сред њих

шко ла.

Струч ни жи ри са чи -

њен од здрав стве них

рад ни ка, ак ти ви ста

Цр ве ног кр ста, ода -

брао је нај бо ље так -

ми ча ре из ре до ва

омла ди не и под млат -

ка ко ји ће наш град

пред ста вља ти на по -

кра јин ској смо три,

15. апри ла, у Но вом

Са ду. Цр ве ни крст је

по себ но за хва лио Ку -

ћи здра вља „Олеа”,

ко ја је обез бе ди ла

обро ке за све уче -

сни ке.

сва ке го ди не ре ги стру је око
950 но во о бо ле лих од ди ја бе те -
са ме ли ту са, а нај ве ћи број но -
во о бо ле лих ре ги стро ван је у уз -
ра сту 45–64 го ди не и ме ђу њи -
ма је ви ше же на. У на шој зе -
мљи број осо ба с ти пом 1 ди ја -
бе те са ви ше стру ко је ма њи у
од но су на осо бе с ти пом 2 и из -
но си од пет до де сет про це на -
та. То је јед но од нај че шћих
хро нич них обо ље ња у де тињ -
ству и у том слу ча ју се де ца од
нај ра ни јег пе ри о да жи во та ле -
че ин су ли ном. Пре ма по да ци -
ма Ре ги стра за ди ја бе тес Ин -
сти ту та за јав но здра вље, у на -
шој зе мљи од ти па 1 ди ја бе те са
го ди шње обо ли при бли жно
157 де вој чи ца и де ча ка уз ра ста
до че тр на ест го ди на (од то га у
Ју жно ба нат ском окру гу обо ли
тро је), уз го ди шњи по раст обо -
ле ва ња од че ти ри од сто. На жа -
лост, пре вен ци ја ти па 1 ди ја бе -
те са још увек ни је мо гу ћа.

У За во ду за јав но здра вље ис -
ти чу да, ка да је реч о ди ја бе те -
су ти па 2, ве о ма охра бру је чи -
ње ни ца да су кли нич ка ис тра -
жи ва ња по ка за ла да ре ла тив но
ма ле про ме не у сти лу жи во та,
као што су усва ја ње пра вил ног
на чи на ис хра не, по ве ћа ње фи -
зич ке ак тив но сти и одр жа ва ње
нор мал не те ле сне те жи не, сма -
њу ју ри зик за на ста нак бо ле сти
за пре ко 50 од сто. Обо ле ли од
ди ја бе те са тре ба ре дов но да
ме ре ни во ше ће ра у кр ви, да
узи ма ју про пи са ну те ра пи ју, да
бу ду фи зич ки ак тив ни, да при -
ла го де сво је на ви ке у ис хра ни
и да пре ста ну да пу ше. Ло ша
кон тро ла бо ле сти по ве ћа ва ри -
зик од на стан ка ком пли ка ци ја,
као и од пре вре ме не смр ти.

Д. Ко жан

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ

Представници Градске управе
Панчева, ЈКП-а „Зеленило” и
ЈКП-а „Хигијена” и уредни-
штво редакције часописа „Еко-
педија” посетиће у понедељак,
11. априла, поводом Светског
дана планете Земље, Месну за-
једницу Јабука и тамошњу

основну школе, а сутрадан, у
уторак, 12. априла, биће гости
Месне канцеларије у Глогоњу
и ђака глогоњске ОШ „4. окто-
бар”. Они ће том приликом
одржати предавања о значају
очувања животне средине и
правилном одлагању отпада.

ЕКО-КАМПАЊА ГРАДА

Обилазак села

По во дом 2. апри ла, Свет ског
да на осо ба са ау ти змом, у про -
сто ри ја ма клу ба „Пар ти зан” у
Пан че ву 1. апри ла је одр жа но
пре да ва ње под на зи вом „Ау -
ти зам у на ста ви”. О ор га ни за -
ци о ној струк ту ри ШО СО „Ма -

ра Ман дић” и ме то да ма ко је
се при ме њу ју у ра ду те обра -
зов не уста но ве го во ри ли су
дипл. де фек то ло зи-оли го фре -
но ло зи Ка та ри на Јо цић, Ду -
брав ка Ја нић и Алек сан дра
Не дељ ко вић.

ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА О АУ ТИ ЗМУ

Ја сан при ступ



На кон што је тим спо ља шњих
оце њи ва ча Аген ци је за акре -
ди та ци ју здрав стве них уста но -
ва Ср би је (АЗУС) у по след њој
не де љи фе бру а ра из вр шио
оце њи ва ње ра да пан че вач ке
Оп ште бол ни це, ових да на је
чи тав тај по сао до био и свој
епи лог: Бол ни ца је за до во љи -
ла про пи са не стан дар де и до -
би ла акре ди та ци ју на пе ри од
од три го ди не.

Цер ти фи кат ко ји до ка зу је
да је та уста но ва уве ла про це -
ду ре на осно ву ко јих се уна -
пре ђу је здрав стве на за шти та
све ча но је уру чен ме наџ мен ту
и ко лек ти ву Бол ни це у че твр -
так, 31. мар та.

– Оп шта бол ни ца је по ка за ла
за ви дан ква ли тет и ка да је реч
о кли нич ким и о не кли нич ким
стан дар ди ма. Ово је ве ли ки
успех за уста но ву и до но си јој
мно го ко ри сти, а са мо јед на од
њих је мо гућ ност скла па ња
уго во ра с Фон дом за здрав стве -
но оси гу ра ње. Но акре ди та ци ја

под ра зу ме ва и ве ли ке оба ве зе,
јер се од Бол ни це оче ку је да
кон стант но уна пре ђу је ква ли -
тет ра да пре ма пре по ру ка ма
АЗУС-а, што Аген ци ја, у скла -
ду са за ко ном, и про ве ра ва јед -
ном го ди шње – ис та као је Вла -
ди мир Ар се но вић, ди рек тор
АЗУС-а.

Све ча но сти је при су ство ва ла
и Да ни је ла Стан ко вић Ба ри -
чек, по моћ ни ца по кра јин ског
се кре та ра за здрав ство, ко ја је
ис та кла да са да све бол ни це на
те ри то ри ји Вој во ди не има ју
акре ди та ци ју и по хва ли ла је
рад пан че вач ког струч ног ти ма
са др Сла ђа ном Ко ва че вић на

ЛЕ ПЕ ВЕ СТИ ЗА ОП ШТУ БОЛ НИ ЦУ

Акре ди то ва ни на три го ди не
че лу, ко ји је на при прем ном
про це су акре ди то ва ња ра дио
од 2013. го ди не.

– Акре ди та ци ја је струч на
ана ли за си ту а ци је ко ја нам по -
ма же да на осно ву уо че них
сла бих та ча ка и пред ло га ме ра
у сва кој уста но ви пла ни ра мо
фи нан сиј ска ула га ња ка ко би
здрав стве ни си стем у Вој во ди -
ни био још бо љи – на гла си ла је
Да ни је ла Стан ко вић Ба ри чек.

Ди рек тор Бол ни це Не бој ша
Та сић ис та као је да је сти ца ње
акре ди та ци је до каз да су сви
за по сле ни по ло жи ли ис пит и
да је Бол ни ца, као јед на од пр -
вих здрав стве них уста но ва у
на шој зе мљи, осно ва на 1726.
го ди не, с пра вом до би ла цер -
ти фи кат као по твр ду да за до -
во ља ва про пи са не стан дар де.

ХРОНИКА
Петак, 8. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Питање: Од детињства
имам проблем с преко-
мерним знојењем дланова.
Занима ме шта може бити
узрок ове непријатне поја-
ве и може ли се она откло-
нити или бар ублажити.

Одговор: Хиперхидроза –
прекомерно, појачано зно-
јење није ретко обољење.
Према статистичким пода-
цима, око три процента
популације пати од овог
поремећаја. Доказано је да
се хиперхидроза наслеђује,
тако да у 25–50 одсто слу-
чајева постоји поремећај
код чланова породице. Хи-
перхидроза се може поде-
лити на примарну и секун-
дарну. Код примарне узрок
није познат. Јавља се већ у
детињству или пубертету
као последица емоционал-
них проблема и анксио-
зности и манифестује се
готово свакодневно. Поја-
чано знојење ствара осећај
непријатности и несигур-
ности, чиме се последично
појачава и знојење и наста-
је зачарани круг. Не посто-
ји прецизна скала интен-
зитета за хиперхидрозу, те

се најчешће примарна хи-
перхидроза квалитативно
дели на благу, умерену и
озбиљну. Хиперхидроза
може бити фокална – када
су знојењем захваћени са-
мо поједини делови тела
(дланови, пазушне јаме,
лице, табани) и генерали-
зована – када је појачаним
знојењем захваћено цело
тело.

За постављање дијагнозе
примарне хиперхидрозе
неопходни су дугогоди-
шња историја појачаног
знојења и клинички пре-
глед пацијента. Када је те-
рапија у питању, највећи
значај имају дијетски ре-
жим исхране, антиперспи-
ранти, лекови, јонофореза
и ботокс, а једино решење
које има трајни ефекат је
операција (торакоскопска
симпатектомија). Секун-
дарна хиперхидроза на-
стаје као последица неких
других поремећаја, као
што су инфекције, малиг-
не болести, неуролошке,
психијатријске или ендо-
крине болести, повреда
кичменог стуба или си-
стемска обољења везивног
ткива. У овом случају се не
врши операција, већ се ле-
чи основна болест.

Одговара: др Славица Ђокић,
неуролог

Зашто се 
дланови зноје?

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

Страну припремила 
Драгана
Кожан

УТИ СЦИ СА САЈ МА „COSMOPROF” У БО ЛО ЊИ

Ко ји то про из во ди ома мљу ју свет?

Нису само високе темпера-
туре допринеле томе да за-
посленима у нашој служби
буде топлије око срца ових
дана. Радосно смо примили
вест о доласку новог саните-
та купљеног буџетским
средствима Града Панчева.
Реч је о савременом возилу
„фијат” намењеном тран-
спорту и пружању хитне ме-
дицинске помоћи животно
угроженим пацијентима.
Томе ће свакако допринети
и нови дефибрилатор неоп-
ходан за реанимацију при
срчаном застоју. Поред ве-
ликог броја санитета који су
давно прешли број од три-
ста хиљада пређених кило-
метара, ова „свежа крв” је
од великог значаја за функ-
ционисање службе, а једна
брига мање када дође до не-
избежних кварова на ста-
рим возилима.

Само неколико недеља
раније, по одобрењу Мини-
старства здравља, две наше
докторке су потписале уго-
вор о сталном радном односу
с Домом здравља и нашом
службом. Ове младе особе
су решиле велико егзистен-
цијално питање, а наша еки-
па је кадровски ојачана ле-
карима који су стекли неоп-

ходно искуство из ургентне
медицине. Тим запослењи-
ма смо попунили само део
радних места упражњених
због одлазака у пензију или
преласка на рад у Општу
болницу. И поред тога, сва-
ки новоуговорени радник је
олакшање за ионако танак
буџет наше здравствене
установе.

Квалитет рада једне
здравствене установе не за-
виси само од људи, већ и од
средстава рада и имовине.
Захваљујући хитној интер-
венцији директора Дома
здравља дотрајала капија је
замењена новом, аутомати-
зованом и функционалном,
а имовина трију служби ко-
је раде у Змај Јовиној улици
биће заштићена. Више не
морамо да стрепимо да ли
ће убудуће неко „позајмити”
акумулатор, чесму или не-
што друго згодно за продају
по сниженој цени.

Ово су само неке лепе ве-
сти које нам доносе више
оптимизма и радног елана.
Наши драги суграђани тре-
ба да знају да здравствени
радници и пацијенти ни-
кад не могу бити два раз-
личита табора или интере-
сне групе, а да су за добру
комуникацију и уважавање
довољни лепа реч или
осмех. Не сумњам да ово
мишљење деле медицинска
сестра суочена са стресом
због заказивања контрол-
них прегледа и лекар који
се после неуспешне реани-
мације сусреће с пацијент-
кињом која пошто-пото 
хоће преглед ОРЛ специја-
листе у касним ноћним са-
тима, и све то због пробле-
ма са синусима.

Стигао нови санитет

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

Кроз игру о 
озбиљ ним те ма ма

Еду ка то ри пре не ли
ва жне лек ци је 
нај мла ђи ма

Шта ћеш ура ди ти ка да си ма -
ли, а не по зна ти чи ка ти по зво -
ни на вра та или ти на ули ци
по ну ди слат киш или пре воз?
Шта ако се, док ше таш с ма -
мом и та том или гру пом из за -
ба ви шта или шко ле, одво јиш
од дру га ра и из гу биш их из ви -
да? Ка ко да по сту пиш ако те
не ко у пар ку згра би и по ку ша
да те по ве де са со бом? Да ли
смеш сам да пре тра жу јеш ин -
тер нет и ко ри стиш дру штве не
мре же и ка кве по дат ке та мо
не тре ба да оста вљаш?

Ово су са мо не ка од пи та ња,
од но сно си ту а ци ја ко је су де ци
на за ба ван и њи ма при ла го ђен
на чин, кроз игру и по мо ћу раз -
ли чи тих ди дак тич ких ма те ри -
ја ла, пред ста вље не на пр вом
Деч јем сај му пре вен ци је тр го -
ви не љу ди ма, одр жа ном у су -
бо ту, 2. апри ла, у дво ра ни
„Апо ло”.

– Са јам је кру на про јек та
„Спре чи мо тр го ви ну љу ди ма
кроз игру”, ко ји је у прет ход -
ном пе ри о ду ре а ли зо ван под
по кро ви тељ ством Гра да и уз
по др шку пан че вач ког Ко ор ди -
на ци о ног ти ма за бор бу про тив
тр го ви не љу ди ма. Цер ти фи ко -

С ДЕ ЦОМ О ПРЕ ВЕН ЦИ ЈИ ТР ГО ВИ НЕ ЉУ ДИ МА

СВИ СМО МИ МА ША И МИ ША

Уко ли ко се озбиљ но ба ви те ко -
зме ти ком и естет ском ме ди -
ци ном, чу ве ни са јам „Cosmo-
prof Beauty Show” у Бо ло њи
(Ита ли ја) до га ђај је ко ји се не
про пу шта. Ве ли ки скуп свих
оних чи је име у ин ду стри ји ле -
по те не што зна чи ове го ди не је
одр жан од 18. до 21. мар та, а
на ша су гра ђан ка, при зна та ко -
зме ти чар ка Бо ја на Ћор лу ка,
вла сни ца са ло на „Бо ја на24”,
има ла је ту сре ћу да бу де на
ли цу ме ста.

Бо ја на се из Бо ло ње вра ти ла
пу на ути са ка и но вих са зна ња,
а за чи та тељ ке и чи та о це „Пан -
чев ца” из дво ји ла је не ко ли ко
нај ин те ре сант ни јих про из во да
ко ји су на сај му пле ни ли по -
себ ну па жњу по се ти ла ца.

– Са јам се са сто ји од чак 36
огром них ха ла пре пу них штан -
до ва из ла га ча. Пред ста вља ју се
ко зме тич ке ку ће из це лог све -
та, а ту су и фри зер ска опре ма,

ам ба ла жа за ко зме ти ку, као и
сви про из во ди и опре ма из
обла сти ма ни ки ра, пе ди ки ра,
спа-про гра ма и вел не са. До га -
ђај су пра ти ле и број не ко зме -
тич ке ра ди о ни це, ме ђу ко ји ма
су би ле оне о нај но ви јим тех -
ни ка ма ма са же ли ца или пак
про то ко ли ма трет ма на за под -
мла ђи ва ње. Оду ше вио ме је
нај но ви ји мо дел апа ра та за де -
таљ ну ана ли зу ко же пре и на -
кон трет ма на ли ца, јер кли јент
мо же да ис пра ти су штин ску
про ме ну на ли цу на ће лиј ском
ни воу – на ве ла је ова ко зме ти -
чар ка.

Она је до да ла да је и ове го -
ди не „Ten Line”, тех ни ка по -
там њи ва ња ко же уз по моћ
рас пр ши ва ча бо је, има ла
озбиљ ну пред ност у од но су на
со ла ри ју ме, што је од лич на
вест, јер је ова ме то да без бед -
на за здра вље. И на овом сај му
је ап со лут ни хит био ја пан ско

ис цр та ва ње обр ва, ко је и у Ср -
би ји има све ве ћи број „по кло -
ни ца”.

– Већ дру гу го ди ну за ре дом
нај за ни мљи ви ји про на ла зак
из обла сти пе ди ки ра су спе ци -
јал не ма ске – обло ге за ла ко
укла ња ње за де бља ња на пе та -
ма. Сто па ла се об ло же том ма -
ском на ба зи воћ них ки се ли на
и на кон 15 ми ну та она се укло -
ни и на кра ју се ко жа са мо бла -
го ис тур пи ја. И у ха ли за фри -
зе ре пред ста вље на је за ни -
мљи ва но ви на: „то пло” ши ша -
ње са мо про цве та лих кра је ва
ко се. Про це ду ра је сле де ћа:
из дво ји се пра мен ко се, про ђе
се апа ра том и од стра ни са мо
ис кр за ни део вла си, а ду жи на
се са чу ва. И ма ска за пе те и
овај изум за ши ша ње су ме то -
ли ко оду ше вили да је два че кам
ди стри бу те ра за Ср би ју. По но -
сна сам на то што у са ло ну већ
ко ри сти мо је дан пре па рат

пред ста вљен у Бо ло њи, ко ји
слу жи да за шти ти ко су то ком
фар ба ња и блај ха ња и чи ни је
не жном и здра вом – на ве ла је
Бо ја на Ћор лу ка.

Она је ис при ча ла и да је
мно го по се ти ла ца при ву кла
ха ла у ко јој су Ки не зи пред -
ста ви ли ве ли ки број кућ них
ко зме тич ких уре ђа ја. Но Бо ја -
нин ути сак је да ови апа ра ти
„сва шта обе ћа ва ју, а ре ал но
ма ло то га мо гу да пру же”. Уо -
ста лом, ки не ске из у ме смо
ско ро сви већ има ли при ли ку
да ис про ба мо, па раз у ме мо
от куд ова кав став.

На ша су гра ђан ка за кљу чи ла
је на кра ју да је оп шти ути сак
ко ји је на по се ти о це оста вио са -
јам у Бо ло њи тај да ко зме то ло -
ги ја на пре ду је ве ли ком бр зи -
ном, али да ми у Ср би ји ни ка ко
не за о ста је мо за све том. Ба рем
ка да је о ле по ти и не зи реч...

ва ни тре не ри и еду ка то ри Цр -
ве ног кр ста из на шег гра да су
то ком про јек та одр жа ли низ
три би на у Пред школ ској уста -
но ви „Деч ја ра дост” ка ко би се
ро ди те љи упо зна ли са овим
озбиљ ним про бле мом и ме ра -
ма пре вен ци је, а Деч ји са јам је
при ли ка да ту те му при бли жи -
мо и де ци пред школ ског уз ра -
ста и уче ни ци ма ни жих раз ре -
да основ них шко ла – ре као је
Са ва Ве се ли но вић, на ци о нал -
ни тре нер на про гра му бор бе
про тив тр го ви не љу ди ма пан -
че вач ког Цр ве ног кр ста.

Са јам је по се ти ло око пе де -
сет ма ли ша на, ко ји су има ли
при ли ку да се, кроз ин ди ви ду -
ал ни и груп ни рад са еду ка то -
ри ма Цр ве ног кр ста Ср би је, на

за ба ван и сли ко вит на чин упо -
зна ју с ри зич ним си ту а ци ја ма
у ко ји ма се мо гу на ћи и са аде -
кват ним ме ра ма опре за. Де ца
су то ком да на сла га ла пу зле,
бо ји ла, сли ка ла се на фо то-па -
не ли ма и игра ла еду ка тив не
игре на та бла ма. Ор га ни зо ва -
ни су и тур ни ри, а нај бо љи су
до би ли на гра де од спон зо ра.

– На свим ма те ри ја ли ма су
пред ста вље ни на ши цр та ни ју -
на ци Ма ша и Ми ша ко ји се на -
ла зе у по тен ци јал но опа сним
си ту а ци ја ма, ка кве се у ре ал -
ном жи во ту и де ша ва ју ка да
тр гов ци љу ди ма вр бу ју жр тве.
За да так де це је да кроз игру
до ђу до од го во ра ка ко Ма ша и
Ми ша тре ба да по сту пе да би
из бе гли опа сност. Ка да до ђе мо

до пра вог од го во ра, до го ва ра -
мо се с де цом да и она са ма у
жи во ту по сту па ју на исти на -
чин. Та ко нај мла ђи без бо ја -
зни, оп те ре ће ња и стра ха усва -
ја ју ова ва жна са зна ња, ко ја би
им у ри зич ној си ту а ци ји би ла
од огром не ко ри сти – об ја снио
је Ве се ли но вић.

До га ђај су у су бо ту по се ти ли
и Са ша Па влов, гра до на чел -
ник, Су за на Јо ва но вић, чла ни -
ца Град ског ве ћа и ко ор ди на -
тор ка ло кал ног Ко ор ди на ци о -
ног ти ма за бор бу про тив тр го -
ви не љу ди ма, Мар ко Ра да ко -
вић, град ски већ ник за омла -
ди ну, Ми тар Ђу ра шко вић, на -
ци о нал ни ко ор ди на тор за бор -
бу про тив тр го ви не љу ди ма
при МУП-у, и Је ле на Ан ђе лић,
на ци о нал на ко ор ди на тор ка
Про гра ма бор бе про тив тр го -
ви не љу ди ма Цр ве ног кр ста
Ср би је. Гра до на чел ник је по -
хва лио овај про је кат, чи ји је
глав ни циљ по ди за ње без бед -
но сти у за јед ни ци, а ње ни нај -
о се тљи ви ји при пад ни ци су
упра во де ца. Он је на гла сио да
је за оства ре ње тог за дат ка
нај ва жни ја са рад ња јав ног и
ци вил ног сек то ра.

Су за на Јо ва но вић је на ја ви -
ла да ће ло кал на са мо у пра ва и
убу ду ће по др жа ва ти про јек те
овог ти па и по себ но је по хва -
ли ла ан га жо ва ње и струч ност
тре не ра и еду ка то ра Ти ма за
бор бу про тив тр го ви не љу ди ма
пан че вач ког Цр ве ног кр ста.

Ова ко се „сла же” без бед но де тињ ство
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За пле ње но 4.500 па ри
па ти ка с ла жним мар ка ма

Њи хо ва вред ност де сет
ми ли о на ди на ра

У окви ру бор бе за су зби ја ње си ве
еко но ми је пан че вач ка по ли ци ја и
По ре ска упра ва ових да на су успе -
шно спро ве ле две ак ци је. У пр вој су
за пле ни ле ве ли ку ко ли чи ну фал си -
фи ко ва не ро бе, без од го ва ра ју ће до -
ку мен та ци је, а от кри ле су и гру пу
ли ца за ко ја се сум ња да су иле гал но
ор га ни зо ва ла коц кар ску де лат ност и
узи ма ла за то па ре.

По ли цај ци и по ре зни ци су нај пре
при ли ком пре тре са јед ног ма га ци на
у Пан че ву от кри ли око 4.500 па ри
па ти ка с не ле гал но ути сну тим роб -
ним мар ка ма по зна тих свет ских
про из во ђа ча.

Про це ње но је да је вред ност те
спорт ске обу ће око 10 ми ли о на ди -
на ра, а про тив че тр де сет дво го ди -
шњег му шкар ца код ко јег је про на ђе -
на та ро ба би ће под не та кри вич на
при ја ва. У са оп ште њу По ли циј ске
упра ве Пан че во пи ше да по сто је
осно ви сум ње да је он по чи нио кри -

Је дан од нај ве ћих и го ру ћих про бле -
ма да на шњи це пред ста вља ве ли ка
сто па не за по сле но сти. У сре ду, 6.
апри ла, на Кор зоу је одр жан Са јам
за по шља ва ња. Ве ли ки број Пан че ва -
ца оста вљао је сво је би о гра фи је на
штан до ви ма по сло да ва ца, а у по ну -
ди је би ло око 200 сло бод них рад них
ме ста.

Пи та ли смо су гра ђа не због че га су
до шли, је су ли пр ви пут на сај му, да
ли тра же не ке кон крет не по сло ве и
на да ју ли се за по сле њу.

НА ТА ША СТАН КО ВИЋ, 
про фе сор је зи ка и књи жев но сти:

– Пр ви пут сам на Сај му за по шља -
ва ња и искре но не оче ку јем по себ не
ре зул та те, али ипак оста вљам сво је
би о гра фи је по сло дав ци ма. Ди пло ми -
ра ла сам ја пан ски је зик и за ту област
не ма по ну да, али у сва ком слу ча ју,
тре нут но тра жим би ло ка кав по сао,
па се не бих жа ли ла да на ђем за по -
сле ње ван сво је стру ке.

БО БАН БА БО ВИЋ, 
спе ци ја ли ста – стру ков ни еко но ми ста:

– У од но су на прет ход ни са јам, на ко -
јем је до ми ни ра ла по тра жња ка дра из
ИТ сек то ра, на овом да на шњем по сто ји
мно го раз ли чи тих по ну да за по зи ци је са
сред њом и струч ном спре мом. На фа -
кул те ту нам је ре че но да Ср би ји не до ста -
је 10.000 еко но ми ста, ме ђу тим ов де
та квих по ну да не ма. Са да сам кон ку ри -
сао на два ме ста. На да и во ља по сто је,
иа ко ви ше не ве ру јем у јав не кон кур се.

ВЕ СНА СТО ЈА НО ВИЋ, не за по сле на:
– До шла сам на Са јам за по шља ва ња

ка ко бих ви де ла по ну де по сло да ва ца и
мо гу ре ћи да има мно го за ни мљи вих,
али ви де ће мо за да ље. На да уми ре по -
след ња, увек се на дам не ком по зи ву за
раз го вор и евен ту ал но за по сле ње, ме -
ђу тим не знам да ли ће до то га до ћи.

ОЗРЕН БА ЏА, во зач:
– Ов де за и ста има до ста љу ди, ви дим

да је ве ли ки од зив гра ђа на. До шао сам

ка ко бих ви део по ну де по сло да ва ца и
по ку шао да про на ђем би ло ка кав по -
сао. Не би рам област у ко јој бих ра дио,
а на дам се да ће ме не ко по зва ти, јер
сам кон ку ри сао на до ста ме ста.

ЈО ВАН МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, 
ин же њер ор га ни за ци о них на у ка:

– Већ пет го ди на уза стоп но по се ћу јем
Са јам за по шља ва ња, за вр шио сам ма -
стер-сту ди је, а већ ду го ни ка ко не мо гу
да се за по слим. До шао сам ова мо иа ко
не ве ру јем да ћу про на ћи по сао, али у
сва ком слу ча ју же лео сам да по ку шам.

ВИ ШЊА ЈУ КИЋ, 
ап сол вент но ви нар ства:

– Зва ли су ме из На ци о нал не слу жбе
за за по шља ва ње, где при мам нов ча ну
на кна ду, па сам због то га до шла. Искре -
но, као и сва ке го ди не, не оче ку јем ни -
шта, не ве ру јем да ће ме не ко по зва ти,
а ка мо ли да ћу до би ти за по сле ње. Не
уздам се у јав не кон кур се.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

О. БАЏАВ. СТОЈАНОВИЋ Ј. МИЛОСАВЉЕВИЋ В. ЈУКИЋ

НАША АНКЕТА

КА КВИ СУ УТИ СЦИ О САЈ МУ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА?

Не на да мо се мно го рад ном ме сту

Б. БАБОВИЋН. СТАНКОВИЋ

ПО ЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА ПАН ЧЕ ВО

УХАПШЕНИ ШВЕРЦЕРИ

У про шлом бро ју на шег ли ста пи та ли
смо вас ко је успо ме не не ће те ни кад
за бо ра ви ти. „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 „Све о
ме ни: мо ја раз ми шља ња, мој стил,
мој жи вот” 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:

„Пр во пу то ва ње с де дом, по ла зак у
шко лу, ди пло му на фа кул те ту, за по -
сле ње, тре ну так кад су ми пр ви пут
спу сти ли ћер ку на гру ди и још мно го
то га. Жи вот је чу до!” 065/5321...

„Не гле дам у ре тро ви зор, ни ти у
дур бин, јер жи вот се де ша ва са да. Кад
то схва ти мо, сва ки дан је нај леп ша
успо ме на.” 063/3213...

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 у ка квим си ту а ци ја ма се
осе ћа ју као да се не укла па ју у сво ју
око ли ну. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Ри ба на др ве ту”
Лин де Ма ла ли Хант.

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:

„Јед ном сам се осе ћа ла та ко кад сам
кре ну ла на по сао у раз ли чи тим ци пе ла -
ма. Бар да су би ле исте бо је...” 060/4432...

„Кад год од гле дам ве сти. Ре дов но
се за пи там шта уоп ште тра жим у овој
зе мљи.” 064/1598...

Че ти ри на ша чи та о ца ко ји су да ли
нај ин спи ра тив ни је од го во ре на пи та -
ње: „За што во лим про ле ће?”, осво ји -
ли су по две ула зни це за кон церт
Ки ки ја Ле сен дри ћа и „Пи ло та”, 9.
апри ла, у Кул тур ном цен тру. Ево њи -
хо вих од го во ра:

„Ово про ле ће на те бе под се ћа, а ле -
то је би ло кад си оти шла.” 064/1825...

„Во лим про ле ће због ду жих, то -
пли јих да на, шет њи и ле пих де во ја ка
у ха љи ни ца ма. На ше Пан чев ке су
нај леп ше де вој ке!” 060/3112...

„Због Та ми ша и На род не ба ште,
пар ка и свих ули ца пан че вач ких. Ни -
ка да нам град ни је та ко леп и пун љу -
ба ви као у про ле ће!” 064/3654...

„Про ле ће во лим због 1. ма ја, пра -
зни ка (не)ра да. Већ осе ћам ми рис ро -
шти ља и хлад ног пив ца у Пе ску...”
060/3380...

С до бит ни ци ма ће мо кон так ти ра ти
на ред них да на, ка ко би смо њи хо ве
по дат ке про сле ди ли спон зо ри ма. Но -
ва на град на пи та ња по тра жи те на
стра ни ца ма овог бро ја „Пан чев ца”.

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Без ре тро ви зо ра и дур би на

ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ И УРЕ ЂЕ ЊЕ ГРА ДА

На ја вље не број не но ве ин ве сти ци је

вич но де ло нео вла шће на упо тре ба ту -
ђег по слов ног име на и дру ге по себ не
озна ке ро бе или услу га.

У дру гој ак ци ји по ли ци је и По ре -
ске упра ве, ко ја је из ве де на на те ри -
то ри ји Бе ле Цр кве, пре тре се но је пет
ло ка ци ја, на кон че га је про на ђе но и
од у зе то 17 по кер апа ра та, ви ше ком -
пју те ра, те ле ви зо ра, штам па ча и мо -

„У јед ном од прет ход них бро је ва
’Пан чев ца’ об ја вљен је текст о то ме
ка ко је за са мо два са та од по чет ка
не дав не ак ци је кон тро ле ди вљих
пре во зни ка у Пан че ву по ве ћан при -
ход АТП-а. То је об ја шње но ти ме да
је из ме ђу 300 и 400 пут ни ка за Бе о -
град за пре воз до тог гра да ко ри сти -
ло ау то бу се град ског пре во зни ка, а не
ван ли ниј ске ком би је. Ја сно ми је да
се же ли опо ра вак АТП-а и да се пред -
у зи ма све да то јав но ко му нал но
пред у зе ће ста не на но ге. Ме ђу тим,
за што ни сте на ве ли да се пут ни ци у
АТП-овим ау то бу си ма че сто во зе као
сар ди не у кон зер ви, јер ни у јед ном
не ма до вољ но ме ста за све?”, пи ше у
пи сму јед ног чи та о ца.

У ње му се скре ће па жња на сва ко -
днев не гу жве на ли ни ји Пан че во –
Бе о град и про бле ме ко је због то га
има ју на ши су гра ђа ни ко ји сту ди ра -
ју или ра де у пре сто ни ци.

Ау тор пи сма пред ла же да се у
Пан че ву спро ве де ис тра жи ва ње јав -
ног мње ња у ко ме би се ис пи та ни ци

из ја шња ва ли о пре во зу ау то бу си ма
АТП-а.

Пре ма ње го вим ре чи ма, до во љан
би био ма ли узо рак да би се ви де ло
да су гра ђа ни из у зет но не за до вољ ни
АТП-ом. Осим то га, они су кив ни и
због то га што нај ве ћи пан че вач ки
пре во зник већ го ди на ма има мо но -
пол ски по ло жај на тр жи шту и не ма
кон ку рен ци ју.

„По ста вљам јед но пи та ње: за што
не ко од град ских чел ни ка ко је за ду -
жен за ко му нал не про бле ме не до ђе
јед но ју тро до хо те ла ’Та миш’ да че ка
ау то бус с пут ни ци ма за Бе о град, па да
ви ди ка ко то из гле да?! Не за ни ма ме
ко је на вла сти и ко ја по ли тич ка
стран ка ће по бе ди ти на сле де ћим из -
бо ри ма. Же лим са мо да се нај зад
трај но ре ши про блем АТП-а. Мо лим
над ле жне да нам вра те до сто јан ство
и омо гу ће до вољ но ме ста у ау то бу си -
ма и нор ма лан пре воз до Бе о гра да”,
пи ше из ме ђу оста лог у пи сму на шег
чи та о ца.

Име и адре са по зна ти ре дак ци ји

ПИ СМО ЧИ ТА О ЦА

За што АТП не до би је 
кон ку рен ци ју?

РАДНИЦИ „ЗЕЛЕНИЛА” ИМАЈУ ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА

Улепшавају центар 
и Народну башту

Полицајци одузели покер апарате, компјутере, телевизоре...

жи ла и да се за то од ње мно го оче ку -
је у бу дућ но сти.

– Наш пра зник нас чи ни по но сним,
али и оба ве зу је да још ви ше ра ди мо,
од го ва ра мо број ним иза зо ви ма и ус -
по ста вља мо но ве стан дар де – до дао је
Ста ни шић. M. Г.

Јавно комунално предузеће
„Зеленило” ових дана је об-
јавило на својој страници на
„Фејсбуку” да је у току рено-
вирање дечјег игралишта у
Народној башти и уређива-
ње центра града.

Саопштено је и да је у ра-
саднику тог јавног комунал-
ног предузећа спремно
више од 150.000 садница се-
зонског цвећа које ће током
овог месеца украсити улице
и тргове у Панчеву.

„ЈКП ’Зеленило’ чини све
како би се наши суграђани
који посећују најлепши парк
у Панчеву осећали што боље
и пријатније како у Народ-
ној башти, тако и у осталим
деловима нашег града”, та-
кође пише у информацији
„Зеленила” на „Фејсбуку”.

М. Г.

ни то ра, као и ве ћа ко ли чи на ал ко -
хол них и без ал ко хол них пи ћа.

Над ле жном ту жи ла штву би ће под -
не те кри вич не при ја ве про тив пет
ли ца за ко ја се сум ња да су по чи ни ла
кри вич на де ла нео вла шће но ор га ни -
зо ва ње ига ра на сре ћу и нео вла шће -
но ба вље ње од ре ђе ном де лат но шћу.

М. Глигорић

– Без об зи ра на те шку еко ном ску си -
ту а ци ју Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе -
ње гра да ће ове го ди не ре а ли зо ва ти
ве ли ки број ин ве сти ци ја, чи ме се мо же
по хва ли ти ма ло гра до ва у Ср би ји. За то
мо же мо за хва ли ти гра до на чел ни ку Са -
ши Па вло ву и ло кал ној са мо у пра ви.
Они су од ре ди ли пра вац раз во ја на шег
гра да и обез бе ди ли нам од го ва ра ју ћи
бу џет да би смо мо гли да за вр ши мо све
пред ви ђе не по сло ве – из ја вио је Ми лан
Ста ни шић, но ви ди рек тор Ди рек ци је за
из град њу и уре ђе ње гра да, на све ча но -
сти одр жа ној 1. апри ла, ко јом је обе ле -
же на 23-го ди шњи ца од осни ва ња тог
пред у зе ћа.

У при су ству број них го сти ју и
пред став ни ка ин сти ту ци ја у Пан че ву
Ста ни шић је на гла сио да ће ме ђу
при о ри тет ним по сло ви ма Ди рек ци је
ове го ди не би ти ре кон струк ци је број -
них ули ца у Пан че ву и окол ним се -
ли ма и за вр ше так ин фра струк тур ног
опре ма ња се вер не ин ду стриј ске зо не,
јер се од тих по сло ва мно го оче ку је.

Но ви ди рек тор Ди рек ци је је на ја -
вио и да ће би ти на ста вље на ре кон -
струк ци ја ам бу лан ти ка ко би сви
има ли под јед на ке усло ве за ле че ње.

До дао је да је Ди рек ци је за из град -
њу и уре ђе ње гра да до са да мно го пру -

Го сте су до че ки ва ли но ви ди рек тор и ње го ва за ме ни ца Ма ја Вит ман



Бив ши ди рек то ри 
Ра фи не ри је под сум њом
да су ода ва ли 
по слов не ин фор ма ци је

Оп ту жни ца их те ре ти да
су за то тра жи ли па ре

По сле не ко ли ко од ла га ња у
Ви шем су ду у на шем гра ду је
по че ло су ђе ње Вик то ру Сла ви -
ну и Јаг џи ту Син гу, бив шим
ди рек то ри ма Бло ка Пре ра да у
окви ру пан че вач ке ра фи не ри -
је, као и Алек сан дру и Дра ги -
ши Де спо то ви ћу, вла сни ци ма
јед не ша бач ке фир ме.

У оп ту жни ци ко ју је про тив
њих по ди гло Ви ше јав но ту -
жи ла штво, из ме ђу оста лог,
пи ше да по сто ји оправ да на
сум ња да су Сла вин и Синг
тра жи ли ми то од Алек сан дра
Де спо то ви ћа и да су по том, у
два на вра та, у Ау стри ји при -
ми ли 303.000 евра од ње го вог
ку ри ра да би му пре не ли по -
вер љи ве по слов не ин фор ма -
ци је из Ра фи не ри је.

„Оп ту же ни Јаг џит Синг је
као за ме ник пред сед ни ка Ко -
ми си је за на бав ке у пан че вач -
кој ра фи не ри ји за уз врат омо -
гу ћио Алек сан дру Де спо то ви -
ћу да ње го ва фир ма до би ја по -
сло ве за ко је су рас пи са ни тен -
де ри у Нафт ној ин ду стри ји Ср -
би је. То је ра дио та ко што је
Алек сан дру Де спо то ви ћу у ви -
ше на вра та са оп шта вао по дат -
ке о ви си ни бу џе та ко је је НИС
пред ви део за сва ки од тен де ра.
Синг му је да вао по дат ке о це -
на ма и усло ви ма ко је су по ну -
ди ли оста ли по ну ђа чи и слао
му упут ства о то ме ка ко да
фор ми ра сво ју по ну ду. Об ја -
шња вао му је ка ко да на тзв.

ХРОНИКА
Петак, 8. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Од лу ке о при вре ме ном
ли ша ва њу ро ди тељ ског
пра ва мо ра ју би ти у
ин те ре су нај мла ђих

Нај ва жни је за су ди је:
за ко га је де те ви ше
ве за но и ко му мо же
обез бе ди ти нај бо ље
жи вот не усло ве

Суд ски спо ро ви ко ји се по кре ћу
због ро ди те ља ко ји не ис пу ња -
ва ју сво је оба ве зе пре ма де ци
спа да ју у нај те же, јер се то ком
њи хо вог тра ја ња пре пли ћу
љут ња и ре волт су ко бље них су -
пру жни ка и њи хо ве емо ци је.

Ме ђу тим, без об зи ра на то,
за ко ни ма је пред ви ђе но да
чла но ви суд ских ве ћа што во -
де та кве спо ро ве мо ра ју да до -
но се ко нач не од лу ке ко је не ће
би ти у скла ду са же ља ма ро ди -
те ља, већ у нај бо љем ин те ре су
њи хо ве де це.

Као пр во, суд ски спо ро ви за
ли ша ва ње ро ди тељ ског пра ва
мо ра ју се во ди ти без при су -
ства јав но сти и за вр ши ти по
хит ном по ступ ку, по сле пр ва
два ро чи шта, нај ка сни је за ме -
сец да на.

Од лу чу ју са мо еду ко ва не 
су ди је
Дра га на Зло ко ли ца, порт па -
рол Основ ног су да у Пан че ву,
из ја ви ла је да су ди је ко је су де
у пр вом и дру гом сте пе ну у
пар нич ним по ступ ци ма у ве зи
с по ро дич ним од но си ма мо ра -
ју би ти ли ца ко ја су сте кла по -
себ на зна ња из обла сти деч јих
пра ва.

– Су ди је по рот ни ци ко ји су
у ве ћи ма у пар нич ним по ступ -
ци ма у ве зи с по ро дич ним од -
но си ма би ра ју се из ре до ва
струч ња ка ко ји има ју ис ку ство

СУ ЂЕ ЊА ЗА ОД У ЗИ МА ЊЕ ДЕ ЦЕ СПА ДА ЈУ У НАЈ ТЕ ЖЕ СУД СКЕ ПРО ЦЕ СЕ

КАД ЗА РА ТЕ ОЧЕ ВИ И МАЈ КЕ

у ра ду с де цом и омла ди ном.
Пре ма го ди шњем рас по ре ду
по сло ва Основ ног су да у Пан -
че ву за 2016. го ди ну, за та ква
су ђе ња се ан га жу ју два суд ска
ве ћа – ис та кла је Дра га на Зло -
ко ли ца.

На пи та ње но ви на ра ка ко се
би ра ју адво ка ти ко ји уче ству ју
у тим суд ским спо ро ви ма, она
је из ја ви ла да њих нај че шће
ан га жу ју са ме стран ке.

До да ла је да по сто ји мо гућ -
ност да суд про це ни да у спо ро -
ви ма за ли ше ње ро ди тељ ског
пра ва и за шти ту пра ва де те та
оно ни је за сту па но на од го ва ра -
ју ћи на чин.

У том слу ча ју суд је ду жан
да де те ту по ста ви при вре ме -
ног за ступ ни ка по ре до сле ду
са спи ска адво ка та ко ји су ду
до ста вља над ле жна адво кат -
ска ко мо ра.

– У овим спо ро ви ма се за
адво ка те по ста вља ју они ко ји
су сте кла по себ на зна ња из
обла сти пра ва де те та. При -
ли ком по ста вље ња при вре -

ме ног за ступ ни ка суд је ду -
жан да по шту је ре до след са
спи ска – до да ла је Дра га на
Зло ко ли ца.

Ва жно и ми шље ње де це
Пре до но ше ња ко нач не од лу -
ке о то ме ком ро ди те љу ће де -
те би ти по ве ре но на ста ра ње,
су ди је нај ви ше ува жа ва ју и
узи ма ју у об зир ми шље ња
струч ња ка цен та ра за со ци јал -
ни рад. Из ме ђу оста лог, они
мо ра ју про це ни ти за ког ро ди -
те ља је де те емо тив но ви ше
ве за но и ко ји ро ди тељ ће мо ћи
да му пру жи бо ље жи вот не и
здрав стве не усло ве.

Ва жно је на по ме ну ти да ро -
ди тељ ко ме се оду зме де те гу -
би пра во да се ста ра о ње го вом
чу ва њу и вас пи та ва њу, не сме
да упра вља де те то вом имо ви -
ном (ако је оно има) и не сме
да му ме ња име и пре зи ме.
Ме ђу тим, ро ди те љу ко ме се
оду зме де те, оста је оба ве за да
га из др жа ва и он ни ка ко не
сме да је иг но ри ше.

Ђока
Стојић
ар хи тек та
(1926–2016)

Из жи во та Пан че ва оти шао
је је дан наш су гра ђа нин,
ко ји је с мно ги ма мо гао да
се так ми чи у љу ба ви пре ма
свом гра ду, пре ма Пан че -
ву, ако би та кво так ми че ње
уоп ште по сто ја ло. Оти шао
је Ђо ка Сто јић, ди пло ми -
ра ни ар хи тек та, ко ји се на -
из глед не би раз ли ко вао од
мно гих с тим за ни ма њем
да га ни је кра си ла без у -
слов на и бес по го вор на љу -
бав пре ма Пан че ву.

Он је ту љу бав ис ка зао та -
ко што је про јек то вао, а по
ње го вим про јек ти ма је из -
гра ђе но мно го обје ка та у
гра ду. Мо жда ни је упут но
упу сти ти се у на бра ја ње
свих, јер је тај спи сак го то во
не до гле дан. По ред ве ли ког
бро ја стам бе них згра да на
Те сли, ста но ва „Елек тро вој -
во ди не” у Ули ци Ло ле Ри ба -
ра, стам бе ног бло ка у Ули ци
Пе тра Драп ши на са атри ју -
мом, ту су и објек ти ко ји ма
је по себ но мо гао да се по но -
си: Град ска би бли о те ка,
Деч је оде ље ње Бол ни це,
ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”,
ОШ „Бран ко Ра ди че вић”,
ТШ „23. мај” (са гра ђе на као
ЕТШ „Н. Те сла”), По слов на
згра да „Елек тро вој во ди не”,
објек ти МУП-а (пре ко пу та
Бол ни це и у Ули ци Све тог
Са ве)... Је ди но му је остао
жал што обје кат Би бли о те ке
ни је ре а ли зо ван у це ло сти.

Био је за љу бљен у ар хи -
тек ту ру, па је из те за љу -
бље но сти про ис те кла ње -
го ва без мер на по све ће -
ност. Та ко се у то ку свог
рад ног ве ка об рео у Ци ри -
ху, где је то ком пет го ди на
ра дио на про јек то ва њу
бол нич ких обје ка та ко ји су
та мо са гра ђе ни. На кон
пен зи о ни са ња ни је стао.
Про јек то вао је у Угље ви ку,
Ре пу бли ка Срп ска, ста ди -
он за 18.000 гле да ла ца,
шко лу, хо тел...

Во лео је да ра ди с мла -
ди ма, ко ји ма је не се бич но
пре но сио сво је зна ње, а
био је ве ли ки зна лац. Ње -
гов скро ман стан био је
пре ма ли за си лу књи га, ча -
со пи са и про је ка та. Знао је
не мач ки и ен гле ски, а слу -
жио се и ру ским је зи ком,
па му је иш чи та ва ње ра -
зно род не ли те ра ту ре би ло
ве ли ко за до вољ ство.

На кон ње го вог од ла ска
још ду го ће се жи ве ти и ра -
ђа ти у ста но ви ма ко је је про -
јек то вао, гра ја ће де ца по
шко ла ма и вред но ће се ра -
ди ти у по слов ним објек ти ма,
а он ће све то од о зго с раз ло -
гом за до во љан гле да ти.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

IN MEMORIAM

ЗА НИ МЉИ ВО СУ ЂЕ ЊЕ У ВИ ШЕМ СУ ДУ 

Да ли је ле гал на про ви зи ја од де сет од сто?

У по не де љак, 4. апри ла, у Ра -
фи не ри ји је обе ле же на 17-го -
ди шњи ца од НА ТО бом бар до -
ва ња Пан че ва и те фа бри ке.

На спо ме ник стра да лим
ра фи нер ци ма вен це су по ло -
жи ли чла но ви њи хо вих по -
ро ди ца и ко ле ге с по сла, као
и пред став ни ци ру ко вод ства
Нафт не ин ду стри је Ср би је,
син ди ка та, Гра да Пан че ва и
Вој ске Ср би је.

Под се ћа мо, нај те жи и по
по сле ди ца ма нај стра шни ји
на пад на наш град то ком
бом бар до ва ња до го дио се 4.
апри ла у ра ну зо ру, ка да су
бом бе па ле на Енер га ну, ви -
тал ни по гон Ра фи не ри је.

Том при ли ком су по ги ну ли
рад ни ци Де јан Бој ко вић, Ду -
шан Бо го са вљев и Мир ко
Дми тро вић а ра ње ни су Ср -
би слав Ла лић, Вељ ко Кр стић,
Бо шко Не шић и Сла ђан Пе -
ро ше вић.

– Да нас обе ле жа ва мо успо -
ме ну на три пре див на чо ве ка,

три рад ни ка Ра фи не ри је ко ји
су из гу би ли жи во те. Се ћа мо се
њих и за јед но смо у бо лу с њи -
хо вим по ро ди ца ма ко је су
пре тр пе ле не на док на ди ве гу -
бит ке. Исто вре ме но, не за бо -
ра вља мо ни дру ге по ги ну ле
ци ви ле, вој ни ке и по ли цај це
ко ји су стра да ли то ком НА ТО
агре си је 1999. го ди не. Би ло је
то ка та стро фал но вре ме и нај -
те жи пе ри од на ше но ви је
исто ри је – ре као је Са ша Па -
влов, гра до на чел ник Пан че ва.

Он је по ло жио вен це на
спо ме ник у фа брич ком кру гу
Ра фи не ри је за јед но с Ти гра -
ном Ки шем, пред сед ни ком
Скуп шти не гра да.

Пре ма ре чи ма Не бој ше
Сте па но ва, ди рек то ра Енер -
га не, стра да ње рад ни ка тог
по го на Ра фи не ри је то ком
бом бар до ва ња Ср би је ни кад
не ће би ти за бо ра вље но без
об зи ра на то што је про шло
већ се дам на ест го ди на од на -
па да на на шу зе мљу.

Про шле су бо те, 2. апри ла, у
по по днев ним ча со ви ма, је дан
наш су гра ђа нин за те као је бе -
жи вот но те ло сво је ћер ке у
ње ном ста ну на Стре ли шту и
о то ме је од мах оба ве стио
Хит ну по моћ и по ли ци ју. Сла -
ви ца Буб ње вић Цр ве ни, порт -

па рол Ви шег јав ног ту жи ла -
штва, у из ја ви за „Пан че вац”
по твр ди ла је овај до га ђај. До -
да ла је да се пре ми ну ла зо ве
Д. С. и да је има ла 32 го ди не.
Пре ма ње ним ре чи ма, узрок
смр ти те же не би ће по знат
тек кад се из вр ши об дук ци ја.

РАФИНEРЦИ НИ СУ ЗА БО РА ВИ ЛИ ДРУ ГО ВЕ

Се ћа ње на по ги ну ле 

ТРА ГЕ ДИ ЈА НА СТРЕ ЛИ ШТУ

Мртва жена у ста ну

ко мер ци јал ним пре го во ри ма
бу де иза бран за нај по вољ ни јег
по ну ђа ча на кон што по ну ди
нај ни жу це ну”, пи ше из ме ђу
оста лог у оп ту жни ци.

У том ак ту се на во ди и да
Синг то ни је смео да чи ни, јер
је на тај на чин на ру ша вао
прин цип кон ку рент но сти при -
ли ком би ра ња нај по вољ ни јег
из во ђа ча ра до ва у Ра фи не ри ји.

У оп ту жни ци Ви шег јав ног
ту жи ла штва се до да је и да је
дру го оп ту же ни Вик тор Сла -
вин био са гла сан са Син го вим
по ступ ци ма, као и да су се њих
дво ји ца до го во ри ли да Де спо -
то ви ћи ма тра же про ви зи ју од
де сет од сто од за ра де ко ју на
НИС-овим тен де ри ма бу ду
оства ри ли.

Као ре зул тат то га, фир ма
Алек сан дра и Дра ги ше Де спо -
то ви ћа по бе ди ла је на шест
тен де ра, јер је ње на по ну да иза -
бра на као нај по вољ ни ја. За хва -
љу ју ћи то ме ти ша бач ки при -
ват ни ци су оства ри ли за ра ду од
22.834.105 евра и 123.271.262

ди на ра без ПДВ-а, та ко ђе пи ше
у оп ту жни ци Ви шег јав ног ту -
жи ла шва.

Јаг џит Синг, је дан од оп ту -
же них у овом слу ча ју, спо ми -
ње се и у оп ту жном пред ло гу
ко ји је Ви ше јав но ту жи ла -
штво под не ло Ви шем су ду у
Пан че ву. Ту пи ше да се он за -
јед но са Ста ни сла вом Ки сли -
ци ном, бив шим ди рек то ром
Ди рек ци је за пла ни ра ње у Ра -
фи не ри ји ном бло ку Пре ра да,
до го во рио да тра же де сет од -
сто про ви зи је од Не на да Вељ -
ко ви ћа, вла сни ка јед ног кон -
зор ци ју ма пан че вач ких при -
ват них фир ми. 

То су учи ни ли, јер су омо гу -
ћи ли да ње го ва фир ма за кљу -
чи ше сна ест анек са у два уго -
во ра за по сло ве у Ра фи не ри ји
и да се за хва љу ју ћи то ме укуп -
на вред ност ра до ва по ве ћа на
8.220.949,28 евра с ПДВ-ом. 

На тај на чин су оп ту же ни
Синг и Ки сли цин се би обез бе -
ди ли про тив прав ну имо вин -
ску ко рист у из но су од 400.000

евра, чи ме су из вр ши ли кри -
вич но де ло при ма ње ми та –
пи ше та ко ђе у оп ту жни ци Ви -
шег јав ног ту жи ла штва. 

Кри вич ну при ја ву на осно ву
ко је су ухап ше на два ди рек то -
ра Ра фи не ри је под не ли су нај -
ви ши ру ко во ди о ци и уну тра -
шња слу жба без бед но сти те
фа бри ке. Ка ко је об ја шње но у
ме ди ји ма, то је био је дан од
ре зул та та си сте мат ског ра да
на спре ча ва њу ко руп ци је у
окви ру Нафт не ин ду стри је Ср -
би је.

Ки рил Крав чен ко, ге не рал -
ни ди рек тор Нафт не ин ду -
стри је Ср би је, из ја вио је по во -
дом овог слу ча ја да НИС ни -
кад не ће то ле ри са ти кр ше ње
прин ци па тран спа рент но сти
про це ду ра у тој ком па ни ји,
као ни кр ше ње прин ци па сло -
бод не кон ку рен ци је.

Су ђе ње бив шим ди рек то ри -
ма пан че вач ке ра фи не ри је би -
ло је за ни мљи во на шим број -
ним ме ди ји ма због по ку ша ја
Јаг џи та Син га, јед ног од оп ту -
же них, да од ло жи ње гов по че -
так за то што пан че вач ки суд
ни је обез бе дио пре во ди о ца за
пан џап ски, ње гов ма тер њи је -
зик, ко ји се го во ри у Ин ди ји.

Ме ђу тим, пан че вач ки Ви ши
суд је по во дом то га од лу чио да
су ђе ње ипак поч не, а да се
про цес во ди на ру ском је зи ку.
То је обра зло же но ти ме да се
Синг то ком ис тра ге бра нио и
на пи сао од го вор на оп ту жни -
цу на ру ском је зи ку, чи ме је
до ка зао да га раз у ме.

За ко ном је пред ви ђе но и да
се то ком суд ских по сту па ка у
ко ји ма се од лу чу је о ли ша ва -
њу ро ди тељ ског пра ва мо ра
чу ти и ува жи ти и ми шље ње
де це. Она мо гу би ти са слу ша -
на не по сред но (уко ли ко су
на пу ни ла де сет го ди на и спо -
соб на су да са мо стал но ра су -
ђу ју и из не су сво је ми шље ње)
или пре ко при вре ме ног за -
ступ ни ка.

О то ме ко ли ко је ва жно
пра вил но вр ше ње ро ди тељ ске
ду жно сти, нај бо ље све до чи
по да так да је та те ма ти ка об у -
хва ће на пр вен стве но По ро -
дич ним, али и Кри вич ним за -
ко ном Ср би је.

Из ме ђу оста лог, у чла ну 191
Кри вич ног за ко на пи ше да је
про тив прав но од у зи ма ње де це,
као и оне мо гу ћа ва ње из вр ша -
ва ња од лу ке ко јом је ма ло лет но
ли це по ве ре но дру гом ро ди те љу
на ста ра ње кри вич но де ло, за
ко је мо же да се из рек не нов ча -
на или за твор ска ка зна у тра ја -
њу од две го ди не.
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Гла са ће се у Стар че ву,
Ка ча ре ву, Но вом
Се лу, Гло го њу, 
Бре стов цу и Ива но ву

Би ло је и ова ко 
и она ко, а нај ви ше
пре ле тач ки

На кон што су по чет ком мар та
рас пи са ни из бо ри на ви шим
ин стан ца ма (ре пу блич ка, по -
кра јин ска и град ска), 11. мар -
та исто је учи ње но и ка да је
реч о скуп шти на ма ме сних за -
јед ни ца. Убр зо је по че ло и
при ја вљи ва ње кан ди да та за -
ин те ре со ва них да пред ста вља -
ју сво је гра ђа не на тим нај ни -
жим ни во и ма вла сти, за шта
рок ис ти че у пе так, 8. апри ла.

Не ко ли ко да на ка сни је би ће
по зна те и ли сте у шест ме сних
за јед ни ца у ко ји ма ће би ти би -
ра на власт за на ред не че ти ри
го ди не. Бо ље ре че но, нај ви ше
че ти ри го ди не, с об зи ром на то
да у три се ла не ће би ти из бо ра
(гла са ло се ван ред но) – Омо љи -
ци, До ло ву и Ја бу ци, у ко јој се
то до го ди ло чак два пут (ма ло је
фа ли ло да бу де и тре ћег пу та, о
че му је „Пан че вац” пи сао).

У сва ком слу ча ју, у „све ту
из бор ну не де љу”, 24. апри ла,
по пет на ест чла но ва скуп шти -
не би ра ће Стар чев ци, Ка ча -
рев ци и Но во се ља ни, а по де -
вет Бре стов ча ни, Гло гоњ ци и
Ива нов ча ни.

Стар че во мир но, у Но вом 
Се лу уз бу дљи во
Пре не го што и зва нич но бу ду
об ја вље не ли сте, а кам па ња
уђе у за вр шну фа зу, ни је зго -
рег освр ну ти се на по ли тич ку
си ту а ци ју у шест се ла од по -
след њег ре дов ног из ја шња ва -
ња гра ђа на па до да нас.

Оно што ка рак те ри ше функ -
ци о ни са ње ве ћи не ме сних
скуп шти на, је сте ве ли ки број
пре ле та, и то где би не го у ап со -
лут но до ми нант ну стран ку у
прет ход ном пе ри о ду. Упа дљи -
ва су би ла два „уда ра”, ка да су
СНС-у ко лек тив но при сту пи ли
„ур сов ци” и „де е се сов ци”, а би -
ло је кре та ња и ка дру гим сме -
ро ви ма, али не у по ре ди во ма ње.

Нај ма ње тум ба ња до га ђа ло
се у Стар че ву, где је 2012. го -
ди не гру па ци ја ко ја нај ве ћим
пан че вач ким ме стом су ве ре но
вла да пу не две де це ни је, под
на зи вом „Нај бо ље за Стар че во
– Пе тар Ан дре јић” (чи ни ли су
је де мо кра те и не за ви сни кан -

РЕ ТРО СПЕК ТИ ВА ПРЕД ИЗ БО РЕ ЗА МЕ СНЕ СКУПШТИНЕ

ПО ЛИ ТИЧ КА ГРО ЗНИ ЦА 
ТРЕ СЕ ШЕСТ СЕ ЛА

ди да ти), увер љи во три јум фо -
ва ла, узев ши 11 ман да та. Члан
те оп ци је Аца Ди ми трић иза -
бран је за пред сед ни ка Скуп -
шти не, а за ње го вог за ме ни ка
Јо ва Ба јер, ко ји је то био у три
про те кла са зи ва. Оста так
скуп штин ских сто ли ца по де -
ли ли су ДСС, СНС, УРС и СПС.

Ин те ре сант но је да се чла -
ни ца Ву чи ће ве пар ти је Су за на
Ар сов ска на кнад но при кљу чи -
ла ме сној ве ћи ни, чи ја је пред -
став ни ца Бран ки ца Дра го је -
рац нај пре из ДС-а пре шла
код Да чи ће вих, а по том и у
СНС. У истом „стро ју” је и не -
ка да шњи „дин ки ће вац” Да ли -
бор Ада мов, ак ту ел ни ди рек -
тор До ма кул ту ре.

Но во Се ло је већ по себ на
при ча. Та мо су на по след њим
из бо ри ма до тад нај ја че оп ци је
ДС и ДСС осво ји ле по се дам
ман да та (уз Гор да ну То пић из
СПС-а). Из ве сно вре ме је си ту -
а ци ја би ла „па та- кар та”, али је
у по след њи час по стиг ну то са -
гла сје – за пред сед ни ка је иза -
бран Пре драг Шка љак (ДСС), а
за за ме ни ка Тра јан Ар де љан
(ДС). Ства ри су склад но функ -
ци о ни са ле док се ни је ис по -
ста ви ло да град ске вла сти не -
ма ју мно го слу ха за но во се -
љан ске про бле ме или, про сто
ре че но, њи хо ва вла да ју ћа кон -
сте ла ци ја ни је би ла у по ли тич -
кој мејнстрим ва сер-ва ги. То је
ве ро ват но на ве ло Шкаљ ка да
по чет ком 2015. го ди не под не -
се остав ку, а „на сле дио” га је
стра нач ки са бо рац – Сла ве Бо -
ја џи ев ски. Ме ђу тим, ве ћи на
чла но ва Скуп шти не ни је би ла

Ка да је пре от при ли ке две не -
де ље де се то го ди шњем Ми хај -
лу Ту то шу из Но вог Се ла из го -
ре ла ку ћа, ње го ви дру га ри из
шко ле фуд ба ла у фуд бал ском
клу бу „Сло га” су истог тре нут ка
од ре а го ва ли де чач ки им пул -
сив но и по же ле ли да му по -
мог ну. Њи хов тре нер и ру ко -
во ди лац шко ле Дра ган То пић
без раз ми шља ња је при хва тио
ту иде ју и убр зо осми слио тур -
нир на ко ји је по зва но осам
еки па.

По ред до ма ћи на, ту су се
на шли и де ча ци ро ђе ни 2005.
го ди не (и мла ђи) из Ба нат ског
Кар лов ца, Вр шца, Ко ви на, До -
ба но ва ца, Ја бу ке и Пан че ва
(две еки пе).

По ме ну ти тре нер То пић и
пред сед ник но во се љан ског
фуд бал ског клу ба Ђор ђе Ђу -
кић за су ка ли су ру ка ве и, уз
не се бич ну по моћ ро ди те ља
сво јих пу ле на, ба ци ли се на
ор га ни за ци ју. Ус пе ли су да у
ху ма ни тар ну ак ци ју укљу че

бли зу ше зде сет при вред них
су бје ка та – од тр го вин ских
рад њи, пре ко пе ка ра и вул ка -
ни зе ра, до фри зер ских са ло на.
Град ски фуд бал ски са вез је
обез бе дио ме да ље и пе ха ре, а

сва ки уче сник је упла тио ко -
ти за ци ју од пет хи ља да ди на -
ра, што је та ко ђе ушло у фонд
за об но ву ку ће ма лог Ми хај ла.

Тур нир је одр жан у су бо ту,
2. апри ла, у ло кал ној ха ли

спор то ва, уз уче шће око сто
„пе тли ћа”. Над и гра ва ње је
по тра ја ло пре ко осам са ти, да
би у фи на лу ма ли фуд ба ле ри
вр шач ког „Зма је ва” над и гра -
ли еки пу „Во ја Га чић” из
Пан че ва, а из истог гра да је
био и осва јач тре ћег ме ста –
„Ди на мо”. Вре ди ис та ћи да је
пе ха ре и ме да ље по бед ни ци -
ма уру чио упра во ма ли Ми -
хај ло.

Ула зни це ни су на пла ћи ва -
не, али је на ула зу у ха лу би ла
по ста вље на ку ти ја у ко ју је
уба ци ван до бро вољ ни при лог.

На кра ју је са ку пље но око
155.000 ди на ра и две ста евра,
а оче ку је се да ће још де се так
фир ми упла ти ти по моћ на те -
ку ћи ра чун.

ХУ МА НИ ГЕСТ МА ЛИХ ФУД БА ЛЕ РА У НО ВОМ СЕ ЛУ

Тур нир за об но ву Ми хај ло ве из го ре ле ку ће

Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца је по но во по кре ну -
ла јав ну на бав ку за по ја ча но
одр жа ва ње де ла Ули це Ђу ре
Јак ши ћа. Уче ник сед мог раз -
ре да Мар тин Ко стић осво јио
је тре ће ме сто на окру жном
так ми че њу из ге о гра фи је.

Ба нат ско Но во Се ло: Ху ма -
ни тар ни тур нир за по моћ де -
ча ку Ми хај лу Ту то шу, ко ме
је не дав но из го ре ла ку ћа, од -
и гран је у су бо ту, 2. апри ла, у
ха ли спор то ва. Истог да на jе
Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не
сни ма ла еми си ју о но во се -
љан ском на род ном ор ке стру,
ко ји је већ на ред ног да на на -
сту пио на фе сти ва лу „Злат ни
опа нак” у Ва ље ву.

До ло во: На кон што је Ме сна
за јед ни ца спро ве ла јав ну на -
бав ку за из град њу пар кин га у
цен тру се ла, уско ро ће по че -
ти ра до ви. Ру ко ме та ши це су
по бе дом код ку ће учвр сти ле
ли дер ско ме сто у Дру гој срп -
ској ли ги, а ру ко ме та ши овог
ви кен да по чи њу тр ку за ви -
ши ранг.

Гло гоњ: Из град ња па ви љо на
у цен тру пар ка по че ла је у
по не де љак, 4. апри ла, и би ће
за вр ше на за не де љу да на.
Тим ко ји пред во ди Вла ди -
мир Де ља, већ ник за еко ло -
ги ју, а чи не га и пред став ни -
ци Гра да, ко му нал них пред -
у зе ћа „Зе ле ни ло” и „Хи ги је -
на”, као и уред ни штво ча со -
пи са „Еко пе ди ја”, у уто рак,
12. апри ла, по се ти ће се ло.
Уско ро ће по че ти из град ња
ка пе ле.

Ива но во: Уче ни ци ни жих
раз ре да ће у че твр так, 7.
апри ла, на до че ку олим пиј -
ске ба кље у ор га ни за ци ји Са -
ве за за школ ски спорт из ве -
сти ко ре о гра фи ју „Твој лајк
за наш плес”. Де ца из Удру -
же ња ба нат ских Бу га ра
„Ива но во –Ба нат” ће у не де -
љу, 10. апри ла, од 16 са ти, у

До му кул ту ре, уз пе сму и
игру пред ста ви ти ус кр шње
оби ча је. У при пре ми је је ју -

би ла ран, де се ти фо то-са фа ри,
ко ји ће би ти одр жан иду ћег
ви кен да.

Ја бу ка: „Пр ви про лећ ни ру -
чак ја буч ких удру же ња”, у ор -
га ни за ци ји Ме сне за јед ни це,
при ре ђен је у не де љу, 3. апри -
ла, на се о ској пи ја ци. Ху ма -
ни тар на ру ко мет на утак ми ца
из ме ђу „Ја бу ке” и „Ди на ма”
за по моћ тре не ру ју ни о ра Јо -
ци Ми хај ло ви ћу, ко јем је из -
го рео део ку ће, би ће од и гра на
у су бо ту, 9. апри ла, од 19 са ти,
у спорт ској ха ли.

Ка ча ре во: Во лон тер ска ак -
ци ја сад ње се дам хи ља да
ста ба ла жи ве огра де из ве де -
на је у пе так, 1. апри ла, на
СРЦ-у „Је зе ро”. Истог да на
по че ли су и ра до ви на ски да -
њу зе мља них бан ки на у по је -
ди ним ули ца ма и раш чи -
шћа ва њу рас кр сни ца на ко -
ји ма има во де на ко ло во зу.

Омо љи ца: Два де се так љу ди
ода зва ло се ак ци ји до бро -
вољ ног да ва ња кр ви одр жа -
ној у уто рак, 5. апри ла, у про -
сто ри ја ма Ме сне за јед ни це, а
по ред те ин сти ту ци је ор га ни -
за то ри су би ли ло кал на ам бу -
лан та и За вод за тран сфу зи ју.
Ко му нал но пред у зе ће је за -
по че ло сад њу цве ћа у цен тру
се ла.

Стар че во: Ди рек ци ја за из -
град њу и уре ђе ња Пан че ва
ових да на тре ба да рас пи ше
јав ну на бав ку за дру гу фа зу
из град ње Тр га нео ли та.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ка ча ре вач ко јав но ко му нал -
но пред у зе ће има ло је ових
да на две ве о ма за па же не ак -
тив но сти на уре ђе њу и озе ле -
ња ва њу свог се ла.

Нај пре је, ис кљу чи во соп -
стве ним ре сур си ма, про кр -
че но ста ро швап ско гро бље,
а пре ма ре чи ма ди рек то ра
Ва са Кр ко ба би ћа, то ни је био
ни ма ло лак по ду хват бу ду ћи
да је ко ров на по те зу ве ли чи -
не око пет сто ква дра та до се -
гао раз ме ре ми ни-шу ме.

– У том по слу је од зна чај -
не по мо ћи би ла но ва бен зин -
ска ма ши на за се че ње и мле -
ве ње ди вљег ра сти ња. Сву
до би је ну пи ље ви ну по де ли -
ће мо на шим рад ни ци ма, ко -
ји ће то ко ри сти ти као огрев.

Тре нут но по ста вља мо шест
ре шет ка стих бок со ва за сме -
ће, а у пла ну је и из ра да ра -
све те за гро бље. За хва љу ју ћи
вред ним ру ка ма на ших рад -
ни ка та мо од не дав но ра сте
пет хи ља да мла ди ца жи ве
огра де – на вео је Кр ко ба бић.

У ко ор ди на ци ји с Ме сном
за јед ни цом ко му нал но пред -
у зе ће је при ба ви ло и се дам
хи ља да сад ни ца, ко је су у пе -
так, 1. апри ла, за са ђе не на
Спорт ско-ре кре а тив ном цен -
тру „Је зе ро”.

По ред рад ни ка по ме ну те
фир ме, у ак ци ју су се укљу -
чи ли и уче ни ци Основ не
шко ле „Жар ко Зре ња нин”
(њих три де се так) и чла но ви
ло вач ког удру же ња.

КО МУ НАЛ НЕ АК ТИВ НО СТИ У КА ЧА РЕ ВУ

Уре ђе ње је зе ра 
и гро бља

во лон тер ске ду жно сти ру ко во -
ђе ња сво јим се лом. Реч је о
Мир ку Ра до ми ро ви ћу из Бре -
стов ца, ко ји је на то ме сто иза -
бран на кон по след њег ре дов -
ног гла са ња. Том при ли ком су
у ло кал ну скуп шти ну ушла че -
ти ри пред став ни ка УРС-а (ко -
јем је при па дао и за ме ник
пред сед ни ка Не над Ми нић),
док су „Уна пре ди мо град и се -
ло” и гру пе гра ђа на осво ји ле
по два ман да та, а ДС јед но.

На кон смр ти Ра до ми ро ви ћа
пр ви чо век је по стао Са ва Ђу -
рић, та да члан ДСС-а, а ка сни -
је и СНС-а, у ко јем су са да и
сви пре о ста ли чла но ви Скуп -
шти не.

Гло гоњ ци и Ива нов ча ни „на
ли ни ји”
У Гло го њу је пре че ти ри го ди -
не та да тра ди ци о нал но јак
ДСС осво јио че ти ри од де вет
ме ста, а по јед но су има ли
СПС, УРС, ДС и ЛСВ. Оформ -
ље на је власт на чи јем че лу је
био Зо ран Ар сић, а ње гов за -
ме ник је по стао Слав ко Јо ва -
нов ски.

На кон по ме ну тих ко лек тив -
них пре ла за ка „ур со ва ца” и
„де е се со ва ца” из ван СНС-а су
оста ли по је дан ли гаш и со ци -
ја ли ста, као и не за ви сни кан -
ди дат.

У Ива но ву су те 2012. го ди -
не по че ти ри ман да та по де ли -
ли УРС и СНС, а де ве то ме сто
је при па ло пр вом чо ве ку у два
прет ход на са зи ва – Јо си фу Ва -
сил чи ну (ДС). Ка ко две до ми -
нант не гру па ци је ни су ус пе ле
да на ђу за јед нич ки је зик, он је
пре ло мио клац ка ли цу на стра -
ну на пред ња ка и по стао за ме -
ник Јо шки Ду ду ју, чла ну Ву -
чи ће ве пар ти је. Не што доц ни -
је вла да ју ћем та бо ру су се при -
кљу чи ла још два чла на.

Та ко је то унај кра ће из гле -
да ло у про те кле че ти ри го ди -
не. Но ва из бор на гро зни ца је у
пу ном је ку, о че му ће тек би ти
ре чи.

Јед на од но ви на је да од
овог пу та кан ди да ти на гла -
сач ком ли сти ћу не ће би ти ре -
ђа ни по азбуч ном ре ду, већ по
хро но ло ги ји до би ја ња ре ше ња
о при хва та њу кан ди да ту ре од
над ле жне ко ми си је.

До бро је и то што оста је ве -
ћин ски си стем гла са ња, па ће
се и да ље гла са ти за име на, а
не за стран ке, као на свим
оста лим ни во и ма.

Па ко ви ше вре ди као лич -
ност, има ће и ви ше шан си да
по бе ди. Ваљ да...

им пре си о ни ра на за ла га њем
по ме ну тог, што је кул ми ни ра -
ло на кон ње го вог пре ла ска у
на пред њач ко „ја то”.

По ред то га, с вре ме ном је
до шло и до оси па ња Де мо -
крат ске стран ке, па су Си ни ша
Ко јић и Ште фан Ро му лус пре -
шли нај пре у „За јед но за Ср -
би ју”, а по том у Та ди ћев СДС,
док је Ва си ли је Крај њан по -
стао члан Ли ге со ци јал де мо -
кра та Вој во ди не.

Два пред сед ни ка пре ми ну ла
У тре ћем ве ли ком се лу, Ка ча -
ре ву, де мо кра те су 2012. го ди не
осво ји ле ре ла тив ну ве ћи ну од
пет ман да та, гру па ци ја „Ује ди -
ње ни за Ка ча ре во – Са ша Па -
влов” (или УРС) – че ти ри бу ду -
ћа чла на Скуп шти не, ко а ли ци -
ја со ци ја ли ста и удру же них
пен зи о не ра има ла је три чла на,
СНС је имао два, а ДСС јед ног.

У пр ви мах, док на ре пу -
блич ком и град ском ни воу још
увек ни је би ла фор ми ра на ко -
а ли ци ја из ме ђу СНС-а и СПС-
а, за пр вог чо ве ка је иза бран
де мо кра та Ми љан Шће па но -
вић. Ме ђу тим, ка да су „жу то-
пла ви” пре ста ли да бу ду власт
на ви шим ин стан ца ма, он је
сво је ме сто пре пу стио Бо го љу -
бу Ђу ри ци (ПУПС), док је
Бран ко Бо кун (УРС) по стао
пред сед ник Из вр шног од бо ра
Скуп шти не Ме сне за јед ни це.
Али по што су „дин ки ћев ци”
ко лек тив но при сту пи ли на -
пред ња ци ма, до шло је до ро -
ка де Бо ку на и Ђу ри це (ко ји је,
на жа лост, не дав но пре ми нуо).

Још је дан пр ви чо век се ла
умро је у пе ри о ду оба вља ња



У из да њу За во да за кул ту ру
Вој во ди не не дав но је об ја вље -
на књи га Вла ди ми ра Не дељ ко -
ви ћа „Ак ци ја – по бу на: при лог
исто ри ји ур ба не кул ту ре Вој во -
ди не од кра ја пе де се тих до
осам де се тих го ди на 20. ве ка”.
Ау тор по ла зи од ши ре сли ке,
по бу не мла дих и сту де на та
1968. го ди не и про ме на ко је je
извојевалa тзв. бе би-бу м гене-
рацијa, те од по ја ве ро кен ро ла
нај пре у Аме ри ци, а по том у
Евро пи, од но сно Ју го сла ви ји и
Вој во ди ни. Ње га пр вен стве но
за ни ма ју нео а ван гар да, тј. кон -
цеп ту ал на и рок кул ту ра це ле

Вој во ди не и ути ца ји ко је је За -
пад имао на њу. Не дељ ко вић
пи ше о пр вим рок пе ва чи ма у
Ју го сла ви ји (од 1957. до 1961),
а је дан од њих је и наш су гра -
ђа нин Са ша По паз, о пр вом
му зич ком ча со пи су (реч је о
„Рит му”, ко ји је уре ђи вао Ми -
ка Ан тић), за тим о по ја ви мно -
штва бен до ва у Вој во ди ни (од
пан че вач ких су ту „Фе ник си”,
„Ме де ња ци”, „Ха ски” и „Кинг -
си”), ја ком нео а ван гард ном
та ла су у на шој по кра ји ни, на -
ста ја њу ју го сло вен ског ро ка,
као и о но вом та ла су и пан ку у
Вој во ди ни.

Књи га оби лу је за ни мљи вим
по да ци ма (нпр. ка ко су Ми ле -
та Ка ли шког, чла на „Кинг са”,
два пут при во ди ли у МУП 
ра ди ши ша ња или да је пр ва
ра дио-еми си ја ко ја је еми то -
ва ла рок у Ју го сла ви ји – „Са -
ста нак у де вет и пет” – стар то -
ва ла апри ла 1961. го ди не) и до -
но си ве ли ки број фо то гра фи ја.

КУЛТУРА
Петак, 8. април 2016.
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Ка ко је у По та миш ју
био са гра ђен Њу јорк

Сле де ћи до га ђај би ће
по све ћен кул тур ној
про па ган ди и 
мар ке тин гу од 1960.
до 1990. го ди не

Пр во у ни зу пре да ва ња с 
ви део-пре зен та ци јом „Сто фо -
то гра фи ја за сто му ну та”
Удру же ња гра ђа на „По се ти
Пан че во”, на те му „Вир ту ел на
шет ња оба ла ма Та ми ша”, оку -
пи ло је у уто рак, 5. апри ла, у
дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не, ви ше од две ста су гра ђа -
на. Као и то ком про шло го ди -
шњег ци клу са, су гра ђа ни су
би ли у при ли ци да за ви ре у
не ка да шње Пан че во, о ко јем
се не мо же са зна ти из књи га,
јер по ред по зна тих исто риј -
ских чи ње ни ца, та пре да ва ња
до но се мно го де та ља из жи во -
та гра да. Та ко је Не над Жив -
ко вић, ко ји во ди овај про грам,
оку пље ни ма, из ме ђу оста лог,
пре до чио ка ко је из гле дао
град при ли ком по пла ве 1880.
го ди не (то је илу стро ва но се -
ри јом фо то гра фи ја М. Ћур чи -
на), ко ли ко ду го је и на ко ји
на чин ко ри шће на ске ла на Та -
ми шу, ка ко је из ве сни фо то -
граф, сту дент из Аме ри ке, ви -
део По та миш је 1953. го ди не...

Су гра ђа ни су, та ко ђе, мо гли
ви де ти фо то гра фи је ко је пра -
те из град њу мо ста на Та ми шу
(1936), на шу ре ку као оми ље -
но ку па ли ште Пан че ва ца и
пру гу у По та миш ју ко јом су

ДРУГИ ЦИ КЛУС ВИР ТУ ЕЛ НИХ ОБИ ЛА ЗА КА ГРАДА

КО ЛИ КО ЗА И СТА (НЕ) ПО ЗНА ЈЕ МО ПАНЧЕВО?
Културни телекс

То ком сту ди ја на пре сти -
жном ко ле џу на Ис точ ној
оба ли Меј бел, де вој ка из
обич не по ро ди це, по ста је
при ја те љи ца са сво јом ци -
мер ком, ко ја ни по че му
ни је обич на. Пре ле па и не -
у кро ти ва, Ев је пла ве кр ви:
по ти че из чу ве не имућ не
по ро ди це Вин слоу. Сва ког
ле та они од ла зе на сво је
је зер ско има ње Вин лох, а
овог пу та је по зва на и
Меј бел.

И пре не го што по ста не
то га све сна, Меј бел до би ја
све о че му је икад са ња ла:
има при ја те ље, за по чи ње
ро ман су са Еви ним бра -
том, ужи ва у кок те ли ма,
ку па њу у је зе ру... Пр ви пут
у жи во ту осе ћа да не где
при па да, али по ла ко по чи -
ње да уви ђа да у том ра ју и

ни је све та ко са вр ше но.
Там на стра на иди лич ног

све та при ви ле го ва них и
жуд ња аут сај де ра да му
при па да – на пе та је ком би -
на ци ја ко ја вас во ди до шо -
кант ног вр хун ца.

„Укра де на сре ћа” 
Ми ран де Бе вер ли Вит мор

Два чи та о ца ко ји до сре де, 13. апри ла, 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: „По
че му се свет при ви ле го ва них нај ви ше раз ли ку је од све та
аут сај де ра?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге
„Укра де на сре ћа” Ми ран де Бе вер ли Вит мор. Нај за ни мљи -
ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”,
а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Пе так, 8. април, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: со ли стич -
ки кон церт Дан ке Сто јиљ ко вић. Го сти кон цер та су ан самбл „Да -
ни лу шка”, хор АВИА „Ар хан ге ли” и Во ји слав Спа сић (те нор).

Су бо та, 9. април, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Ки ки ја Ле сен дри ћа и „Пи ло та”.

Су бо та, 9. април, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не
Пан че во: ASAP Party.

Уто рак, 12. април, 10 са ти, МШ „Јо ван Бан дур”: школ ско
так ми че ње гу да ча.

Уто рак, 12. април, 19 са ти, МШ „Јо ван Бан дур”: „Из Му зич -
ког кут ка Га би Дин” – му зич ки ко мад Га бри е ле Ди нић.

Сре да, 13. април, 17 са ти, Клуб за од ра сла и ста ра ли ца (Јо -
си фа Ма рин ко ви ћа 25): уче ни ци со ло пе ва ња пан че вач ке
Му зич ке шко ле при ре ди ће ве че со ло пе са ма и ари ја.

Пред ста ве
По не де љак, 11. април, сце на Кул тур ног цен тра: мо но дра -
ма „Ми лун ка Са вић” Ве сне Стан ко вић, у ре жи ји Пе тра Ста -
ној ло ви ћа.

Из ло жбе
По не де љак, 11. април, 19 са ти, Га ле ри ја Ба те Ми ха и ло ви -
ћа: из ло жба „Ра до ви из по дру ма” Отво ре ног ате љеа ва ја ња
и цр та ња Ива не Ра ки џић Кру мес.

Че твр так, 14. април, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
из ло жба ра до ва ин ду стриј ског ди зај на Вла ди ми ра Мир чев ског.

Књи жев ност
Че твр так, 14. април, 19.30, Град ска би бли о те ка: пред ста -
вља ње по е зи је Ај ра та Бик-Бу ла то ва Ша ми ло ви ча, пе сни ка
из Ру си је.

Про грам за де цу
Су бо та, 9. април, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за де цу „Сун ђер Боб”, у ре жи ји Дра га на Мар ја но ви ћа.

Те мат ски про грам
Не де ља, 10. април, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: ре ви ја фри зу ра „Про сто ра Б”.

По не де љак, 11. април, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: „Бе ра чи це” – играч ки пер фор манс Ин сти ту та за игру.

Уто рак, 12. април, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: „Сто фо то гра фи ја за 100 ми ну та”.

Че твр так, 14. април, 18 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: пред ста вља ње књи ге „Ко декс по на ша ња пре ма кул -
тур ном на сле ђу гра да Пан че ва” Гро зда не Ми лен ков и
из ло жба фо то гра фи ја фо то-ама те ра из Ива но ва.

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

Не над Жив ко вић је за хва лио
су гра ђа ни ма ко ји су се ода зва -
ли и усту пи ли им фо то гра фи је
из при ват них збир ки, по што
кон цепт тог до га ђа ја и је сте
при ка зи ва ње до сад не ви ђе ног и
ши рем гра ђан ству углав ном
не по зна тог ма те ри ја ла. Он је
по звао Пан чев це да им на крат -
ко усту пе ма те ри јал ко ји се од -
но си на те ме о ко ји ма ће го во -
ри ти, ка ко би сви за јед но уче -
ство ва ли у пра вље њу јед ног по -
зи тив ни јег и леп шег од но са
пре ма на шем гра ду. Сам по сао
при пре ма ња пре да ва ња с филм -
ском и фо то-пре зен та ци јом
Жив ко вић је опи сао као ве о ма
зах те ван, по што он и Жи ва на
Кре јић, као ор га ни за то ри до га -
ђа ја, не у мор но тра га ју за што
екс клу зив ни јим ма те ри ја лом,
ко ји по том об ли ку ју у за о кру -
же не при че.

ре дов но са о бра ћа ли во зо ви.
По се бан ква ли тет овим пре да -
ва њи ма да ју сце не из фил мо ва
сни мље них у на шем гра ду.
Овог пу та су то би ли ин сер ти
из оства ре ња „Др жа ње за ва -
здух”, ко јим је осве тље но ка ко
су се дам де се тих из гле да ли
пла жа на Та ми шу и мост, „Још
овај пут”, с при ка зом ске ле
код Пре о бра жен ског хра ма,
„Ма ма Лу чи ја”, ТВ се ри ја због
ко је је у По та миш ју из гра ђен
филм ски Њу јорк итд. До га ђај
је за вр шен сним ком из ТВ
еми си је Ива на Ра ки џи ћа „Се -
стре То до ро вић”, у ко јем по -
ро ди ца То до ро вић 1981. го ди -
не пло ви чам цем по Та ми шу.

По сле оби ла ска Та ми ша гра -
ђа ни у на ред ном пе ри о ду –
утор ком у 19 са ти – мо гу оче -
ки ва ти упо зна ва ње с „Мар ке -
тин гом и про па ган дом у Пан -

че ву од 1960. до 1990” (12.
апри ла), за тим при че о не ка -
да шњим пан че вач ким ка фа -
на ма (19. апри ла), те ве че по -
све ће но раз во ју ту ри зма у на -
шем гра ду, са освр том на до -
пи сни це из тог вре ме на, оми -
ље ним ле то ва ли шти ма итд.
(26. апри ла).

– Ово је на ста вак про шло -
го ди шњег вир ту ел ног оби ла -
ска гра да и бу ду ћи да је овај
про грам про шле го ди не иза -
звао ве ли ко ин те ре со ва ње,
од лу чи ли смо да са да при ка -
же мо но ве фо то гра фи је и ис -
при ча мо но ве при че, с ци -
љем бу ђе ња све сти о то ме ка -
кво је Пан че во не кад би ло.
Ово је си гур но и про је кат ко -
јим се мал чи це по ди же ло -
кал па три о ти зам – ре кла је
Жи ва на Кре јић из удру же ња
„По се ти Пан че во”.

Потрага за досад невиђеним фотографијама

ПРИ ЛО ЗИ ЗА ИСТО РИ ЈУ УР БА НЕ КУЛ ТУ РЕ

Рок по бу на у Вој во ди ни

ПРЕД СТА ВЉЕ НА КЊИ ГА ЛЕ ГЕН ДАР НОГ МУ ЗИ ЧА РА

Јанг о се би и сну јед ног хи пи ка
Ау то би о гра фи ја Ни ла Јан га
„Те шко из во је ван мир: сан
јед ног хи пи ка”, у ко јој тај је -
дин стве ни умет ник су ми ра
соп стве не успо не и па до ве,
пред ста вље на је у че твр так,
31. мар та, у дво ра ни „Апо ло”
До ма омла ди не. С књи жев ни -
ком Ву ле том Жу ри ћем том
при ли ком су о Ни лу Јан гу и
са мој ау то би о гра фи ји раз го -
ва ра ли Мом чи ло Ра јин, исто -
ри чар умет но сти, Алек сан дар
Шур ба то вић, уред ник из да ња,
и Иван Уме љић, фи ло зоф.
Усле дио је кон церт кан три-
-рок  бен да „The LVC’s”.

Књи гу је на срп ски пре вео
Игор Цви ја но вић, а об ја ви ла
ју је из да вач ка ку ћа „Де ре та”.
Ка ко је об ја снио Шур ба то вић,
„Те шко из во је ван мир” је че -
твр та рок би о гра фи ја ко ју је
„Де ре та” об ја ви ла и то је тре -
нут но ње но нај про да ва ни је
из да ње.

– Ме не то ви ше не чу ди. На -
и ме, ка да смо пре че ти ри го -
ди не об ја ви ли би о гра фи ју То -
ма Веј тса, ми сли ли смо да ће -
мо је два вра ти ти уло же ни но -
вац. Ме ђу тим, та књи га се и

дан-да нас од лич но про да је.
Прет по ста вљам да је љу ди ма
ста ло до ква ли тет них ау то ра и
до брих књи га – ре као је Алек -
сан дар Шур ба то вић.

Иван Уме љић је пред ста -
вљен као ис кре ни по што ва лац
ли ка и де ла Ни ла Јан га. Он је
при ме тио да су Јан го ви фа но -
ви нај че шће љу ди ко ји су би ли
ти неј џе ри у вре ме ка да је он
сни мао сво је нај бо ље ал бу ме,
по себ но сре ди ном се дам де се -
тих, док „дру гу гра ну” ње го вих
обо жа ва ла ца чи не „гранџ” ге -
не ра ци је, из де ве де се тих го -

ди на, ко је су од ра ста ле уз
„Нир ва ну” и дру ге бен до ве
што су чи ни ли омаж му зи ци
Ни ла Јан га.

Мом чи ло Ра јин се освр нуо
на ше зде се те, ка да је све кре ну -
ло. Он је го во рио о „екс пло зи -
ји” у ко јој су, по ред Ни ла Јан га,
уче ство ва ли и „Битлси”, и
„Стон си”, и Џи ми Хен дрикс, и
Џе нис Џо плин и мно ги дру ги, а
они су бу ји цу мла дих на те ра ли
да се и са ми ла те ги та ра.

– То је био је дан од нај у збу -
дљи ви јих пе ри о да у 20. ве ку,
бар што се по пу лар не кул ту ре

ти че. Свет је био млад, по ста -
ви ли су га мла ди љу ди ко ји су
го во ри ли у сво је име. Из та -
квог све та је из ни као Нил Јанг,
ко ји је пле нио сво јим бес пре -
кор ним рок ста вом, а с дру ге
стра не, сна гом, та лен том и
уме ћем да са оп шти не ка од
нај та на ни јих осе ћа ња мла дих
из те ге не ра ци је – об ја снио је
Ра јин.

Ве че је упот пу нио на ступ
са ста ва „The LVC’s”, ко ји је из -
вео ви ше ну ме ра Ни ла Јан га
из раз ли чи тих фа за ње го ве ка -
ри је ре, као и не ко ли ко ства ри
са свог ре дов ног ре пер то а ра.

– Сва ко ко се из пра вих раз -
ло га ба ви му зи ком, тре ба да
бу де фан Ни ла Јан га. Ако вам
он и Боб Ди лан ни су у са мом
вр ху ин те ре со ва ња, нео п ход но
је да пре и спи та те сво је ста во -
ве пре ма му зи ци, јер је Јанг је -
дан од нај ве ћих жи вих сонг-
-рај те ра и све што је ура дио,
све до чи о јед ној не ве ро ват ној
сло бо ди ду ха и фан та стич ној
упо тре би та лен та – об ја снио је
Алек сан дар Жи кић, рок но ви -
нар и фронт мен гру пе „The
LVC’s”.

У дворани „Аполо” Дома
омладине у понедељак, 11.
априла, у 19 сати, биће изве-
ден играчки перформанс
„Берачице”, који је осми-
шљен као узајамни пројекат
Института за уметничку игру
из Београда и Галерије слика
„Сава Шумановић” из Шида,
а уз подршку Министарства

културе и информисања РС.
Пројекат је осмишљен као
спој традиционалног и савре-
меног, старог и новог/друга-
чијег комуницирања с делом
Саве Шумановића, и односи
се на његово капитално и по-
следње дело – „Берачице”, за
које се дуго није знало да је
део триптиха.

ОМАЖ САВИ ШУМАНОВИЋУ

Пројекат „Берачице”



Из ло жба под на зи вом „Сли -
кар ство кра ја” Дра га на Вој во -
ди ћа, ко ја је у Га ле ри ји са вре -
ме не умет но сти отво ре на у по -
не де љак, 4. апри ла, јед на је од
оних ко је ни ка ко не тре ба про -
пу сти ти (у Пан че ву је до 14.
апри ла). Она до но си два из у -
зет на ци клу са ра до ва умет ни ка
ко ји се јед на ко успе шно ба ви
пер фор ман сом, арт-ак ци јом,
ин ста ла ци јом, ви део-ра дом,
фо то гра фи јом, сли кар ством...
Вој во дић је из у зет но пло до тво -
ран ства ра лац, ко ји је из ла гао
по све ту, а по себ но ин тен зив но
у скан ди нав ским зе мља ма, Ср -
би ји и Бо сни и Хер це го ви ни. У
Пан че ву се пред ста вио но вим
ли цем но во сад ске из ло жбе „No
Hope, No Fear” из 2013. го ди не.

– Ура дио сам се ри јал цр те -
жа фло ма сте ром на плат ну,
ко ји су по сто је ће сли ке ста ви -
ли у но ви кон текст. На мер но
сам спо јио два ци клу са, ко ји
са мо на из глед не ма ју до дир -
них та ча ка. Ра до ви у пр вом
ци клу су су ком пју тер ски мо -
ди фи ко ва ни и ја их по сма -
трам као не ку вр сту ша бло на,
а и ови но ви цр те жи фло ма -

сте ром су та ко ђе ша бло ни. Са -
ста вље ни су од тек ста ко ји се
мул ти пли ци ра до бес ко нач но -
сти, до гра ни це за си ће ња, а
сви тек сто ви се од но се на крај
– об ја снио је Вој во дић.

Ње го ве сли ке (акрил на
плат ну) кре и ра не су у ду ху
По ло ко вог all over сли кар ства,
с тим што се њи хо ва екс пре -

сив ност не ма ни фе сту је на но -
си ма бо је, већ у на чи ну на ко -
ји се мо ти ви гру пи шу, пре кла -
па ју и ме ђу соб но по ни шта ва ју
у јед ном огра ни че ном про сто -
ру сли ке. Уно ше ње но вог ци -
клу са (фло ма сте ром) раз би ло
је осе ћај пре тр па но сти и за си -
ће но сти ути сци ма, ко ји је и
сам ау тор уо чио при ли ком из -
ла га ња сли ка „No Hope, No
Fear”.

За ни мљи во је и то што се
ау тор вра тио сли кар ству на -
кон што је ви ше го ди на био
за о ку пљен дру гим фор ма ма
умет нич ког из ра жа ва ња. Он је
ди пло ми рао на но во сад ској
Ака де ми ји умет но сти, а ка
мул ти ме ди ји се окре нуо то -
ком ре зи ден ци јал них про гра -
ма по Скан ди на ви ји.

ПАН ЧЕВ ЦИ СВИ/СВУ ДА

Жив ков у Ско пљу
Наш су гра ђа нин, исто ри чар
умет но сти Ста ни слав Жив ков
је дан је од до бит ни ка при зна -
ња Ар хе о ло шког му зе ја Ма ке -
до ни је у Ско пљу, ко је му је до -
де ље но 31. мар та при ли ком
све ча ног отва ра ња спо мен-
-би бли о те ке „Ки рил Трај ков -
ски”. Реч је о би бли о те ци са
пре ко 3.500 штам па них књи га
и ви ше од 50.000 ди ги тал них
до ку ме на та: елек трон ских
књи га и ча со пи са, фо то гра фи -
ја, пла но ва и ка ра та, а но си име
по по зна том ма ке дон ском ар -
хе о ло гу Ки ри лу Трај ков ском
(1951–2012). Бу ду ћи да је са ра -

ђи вао и био при ја тељ с по кој -
ним Трај ков ским, Жив ков је
би бли о те ци по кло нио свој ком -
пле тан ди ги тал ни фонд, као и
је дан број штам па них књи га.

Су тра дан, 1. апри ла, на по -
зив ма ке дон ске ми ни стар ке
кул ту ре др Ели за бе те Ди ми -
тро ве, Жив ков је на Фи ло зоф -
ском фа кул те ту у Ско пљу одр -
жао пре да ва ње сту ден ти ма о
сво јим ис тра жи ва њи ма и ре -
кон струк ци ја ма цар ских ма у -
зо ле ја у Бањ ској и Св. Ар хан -
ђе ла код При зре на, а до го во -
ре но је и одр жа ва ње да љих
пре да ва ња на је сен.

КУЛТУРА
Петак, 8. април 2016.

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

МОЈ избор МОЈ

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
об ја ви ла је нео бич ну књи гу
„Ра чун” швед ског ау то ра
Јо на са Кар лсо на, ко ју је са
швед ског пре вео Ни ко ла
Пе ри шић.

По сао с не пу ним рад ним
вре ме ном у ви део-клу бу, по -
вре ме но дру штво не ко ли ци -
не при ја те ља и не ам би ци о -
зна днев на ру ти на ко ја се у
нај ве ћем бро ју слу ча је ва за -
вр ша ва пи цом и гле да њем
фил ма у јед но соб ном ста ну
у Сток хол му. Та ко из гле да
жи вот на шег ју на ка све док
му не стиг не ми сте ри о зни
ра чун. Пре ма том ра чу ну,
ко ји му ша ље др жав ни ор ган
за ду жен да пра ти ко ли ко
сре ће љу ди до жи ве у жи во -
ту, од ње га се зах те ва да пла -
ти астро ном ски из нос од 5,7
ми ли о на кру на. То је це на
све га што је до жи вео у жи во -
ту, као и за сву сре ћу ко ју је
ика да упо знао. Али ка ко су
овом чо ве ку, скром ном
филм ском за луђени ку ко ме
тре ба та ко ма ло да бу де за -
до во љан, а при том не ма ве -
ли ке сно ве ни ти оче ки ва ња,
мо гли да за ра чу на ју ова ко
мно го? Да ли је у пи та њу
пре ва ра? Док по ку ша ва да
от кри је за што је до био ми -
ли он ски ра чун, упо зна ће де -

вој ку из фир ме за на пла ту
ду го ва...

Ми ни ма ли сти чан, над -
ре а лан и ве о ма ори ги на -
лан, „Ра чун” је дра гуљ са -
вре ме не књи жев но сти ко ји
до во ди у пи та ње оно што
на зи ва мо сре ћом, као и на -
чин на ко ји је ме ри мо. Ова
књи га, ис пу ње на за во дљи -
вим ху мо ром и оштрим за -
па жа њи ма о лу до сти ма на -
шег до ба, ујед но је и дир -
љи ва љу бав на при ча ко ја
ће про ме ни ти на чин на ко -
ји по сма тра мо свој жи вот.

У ро ма ну ће чи та о ци на -
и ћи и на нео че ки ва ну за ни -
мљи вост. На и ме, оми ље на
сце на ју на ка ро ма на „Ра -
чун” је из фил ма „Мост” с
Ба том Жи во ји но ви ћем, за -
хва љу ју ћи ко јој ће про на ћи
љу бав.

„Ра чун” 
Јо на са Кар лсо на

Га бри је ла Ди нић, 

ма ги стар умет но сти – 

кла вир ски пе да гог

КЊИ ГА „Пут умет ни ка” Џу -
ли је Ка ме рун је, ка ко пи ше у
под на сло ву, ду хов ни пут
осло ба ђа ња кре а тив но сти. То
је свет ски бест се лер, прак -
тич ни при руч ник за сва ки
дан. У 21. ве ку, ка да је сло -
бод но вре ме лук суз, ова књи -
га пру жа мо гућ ност да се у
вр тло гу оба ве за за ста не, пре -
дах не, „ухва ти” ма кар не ко -
ли ко ре че ни ца и упи је да шак
енер ги је ко ја мо же да по кре -
не, осве жи и отво ри но ве ми -
са о не пу те ве у тра га њу чо ве -
ка за соп стве ном су шти ном.

МУ ЗИ КА: „Ме се чи на” Кло -
да Де би си ја је по знат им -
пре си о ни стич ки ко мад, ко ји
је то ли ко пу та сви ран, а и
да ље је за го не тан и ин спи ра -
ти ван! Спој чу де сних пре ли -
ва ња хар мо ни ја и де скрип -
тив них еле ме на та, чи је ту -
ма че ње су ге ри ше и сам на -
слов ком по зи ци је, пру жа не -
из мер не мо гућ но сти звуч ног
ис тра жи ва ња и про на ла же -
ња ва ри је те та тон ских бо ја
ко је „сли ка ју” рас по ло же ње
и ене р ги ју тре нут ка сва ким
из во ђе њем дру га чи је об ли -
ко ва них де та ља. Кроз сво је -
вр сни раз го вор са са мом со -
бом сви ра њем тог ко ма да
до пи рем до ду бљих сло је ва
све сти, али и под све сти, и
чи стим се, фил три рам, по ја -
шња вам, осве шћу јем сво ју
чул ност. Мен тал не и ду хов -
не ве жбе су по тре ба, ну -
жност, нео п ход на хра на чо -

ве ку ко ји же ли да осе ћа и
при све сти сво је по сто ја ње.

ФИЛМ „What Dreams May
Come”, код нас пре ве ден „Док
бу дан са њам”, из 1998. го ди -
не, је сте аме рич ка дра ма за -
сно ва на на исто и ме ној но ве -
ли Ри чар да Ме ти со на из
1978. го ди не. То је за пра во
фан та стич на при ча о љу ба ви
и мо ћи људ ске има ги на ци је.
Сна жна емо тив на ве за из ме ђу
Кри са Нил се на, ко га ту ма чи
Ро бин Ви ли јамс, и Ани Ко -
линс (Ана бе ла Шјо ра) при ка -
за на је дир љи вом при чом у
ко јој љу бав по бе ђу је зло, по -
сти же го то во не мо гу ће, пре -
ва зи ла зи смрт, из ба вља из па -
кла... Не ве ро ват ни сцен ски
ефек ти зна чај но до при но се
сна зи до жи вља ја. Филм про -
ди ре у нај та на ни је сфе ре људ -
ских емо ци ја бли ских сва ком
чо ве ку. Иа ко на то пље на бо -
лом и пат њом, при ча има по -
зи ти ван рас плет. Све тлост
љу ба ви, енер ги ја све ми ра ре -
ин кар ни ра на у но вим мла -
дим би ћи ма ко ја се про на ла зе
у осе ћа ју бли ско сти, гле да о цу
пру жа уте ху и са зна ње да се
жи вот на ста вља...

Осло бо ди ти 
кре а тив ност

Жан ров ска 
ра зно ли кост и 
ори ги нал ни по глед
на ма лог, обич ног 
чо ве ка

Чи та ње као пред у слов
да се по ста не глу мац
и пи сац

На слов је „Јед но став не при -
че”, а у глав ној уло зи је Ла зар
Ри стов ски... Ме ђу тим, не ра -
ди се о но вом фил му про сла -
вље ног глум ца и ре ди те ља,
као што сте ве ро ват но по ми -
сли ли. У пи та њу је ње го ва
збир ка при ча, ко ју је Пан чев -
ци ма пред ста вио у уто рак, 5.
апри ла, у Град ској би бли о те -
ци. Иа ко нај че шће на сво је
књи жев не ве че ри иде сам,
овог пу та је о књи зи, по ред ау -
то ра, го во рио и књи жев ни
кри ти чар Ва са Пав ко вић.

Три на ест при ча, ко ли ко их
има у овој збир ци, пи са не су
ра зно ли ким жан ро ви ма, што
је те шко и за про фе си о нал не
пи сце, сма тра Ва са Пав ко вић.

– Жан ро ви ових при ча се ве -
о ма раз ли ку ју, али у сви ма њи -
ма се осе ћа ру ка Ла за ра Ри -
стов ског, као и не ка вр ста од го -
вор но сти пре ма чи та о цу. Сре -
шће те ту ме ло дра му, пор трет
јед ног уби це, чо ве ка у тра гич -
ној жи вот ној си ту а ци ји са еле -
мен ти ма кри ми при че... Не ће -
те на ћи ни јед ну је ди ну у ко јој

има не по треб них де ло ва, ла жне
сен ти мен тал но сти, али ће те на -
ћи мно штво при ча ко је су пи са -
не из по зи ци је ре а ли стич ког
пи сца, па жљи вог по сма тра ча
све та, чо ве ка ко ји има ве о ма
бо га та ис ку ства у ра зним обла -
сти ма... Он по сма тра „ма лог,
обич ног” чо ве ка. Отво ре них
очи ју по сма тра свет, љу де, њи -
хо во по на ша ње, ат мос фе ру, су -
ко бе... Ри стов ски по зна је раз ли -
чи те со ци јал не сло је ве, раз ли -
чи те ге не ра ци је и њи хов је зик –
об ја шња ва Пав ко вић.

„При че су ис при ча не на јед -
но ста ван на чин, ка ко су се не -
ка да пи са ле и при ча ле, кад

још ни је би ло те ле ви зи је и ин -
тер не та. Ка да се при по ве да чу
ве ро ва ло и ка да се он слу шао
са па жњом и пу ним по ве ре -
њем да је оно што при ча све
жи ва исти на”, на пи сао је Ри -
стов ски на по ле ђи ни сво је
књи ге.

Скло ност ка пи са њу глу мац
има још од школ ских да на.

– Од де тињ ства сам имао по -
тре бу да не што бе ле жим на не -
ким мар ги на ма, по књи га ма и
све ска ма... Мно го то га је с вре -
ме ном из гу бље но. Јед ног тре -
нут ка сам по чео да чу вам то
што сам бе ле жио, али до пре
де се так го ди на ни сам имао

НО ВА КЊИ ГА ЛА ЗА РА РИ СТОВ СКОГ

„ЈЕД НО СТАВ НЕ ПРИ ЧЕ”, 
ИС ПРИ ЧА НЕ КАО НЕ КАД

Два чи та о ца ко ји до сре де, 13. апри ла, 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 ја је це на ва ше сре ће?”, на гра ди ће мо по јед -
ним при мер ком књи ге „Ра чун” Јо на са Кар лсо на.

Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”. 

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

У окви ру обе ле жа ва ња че ти ри
ве ка од смр ти Ви ли је ма Шек -
спи ра (1564–1616) и Ми ге ла де
Сер ван те са (1547–1616), у Град -
ској би бли о те ци Пан че ва при -
ре ђе не су из ло жбе ко је осве тља -
ва ју њи хо ве ли ко ве и де ла. Ау -
тор ка обе ју по став ки је Љи ља на
Драк шан.

Ка да је реч о Шек спи ру, на
из ло жби се мо гу ви де ти ње го -
ва са бра на де ла, из бор из со -
не та, као и дра ме на ен гле -
ском је зи ку. По себ ну це ли ну
пред ста вља ју илу стра ци је из
ба ле та „Ро мео и Ју ли ја”, опе ра

„Оте ло” и „Маг бет”, фо то гра -
фи ја Љу бе Та ди ћа у по зо ри -
шној пред ста ви „Краљ Лир”...

Љи ља на Драк шан је као по -
себ ну це ли ну из дво ји ла две
пу бли ка ци је из За ви чај ног
фон да Би бли о те ке: „Укро ће на
го ро пад” и „Краљ Лир”, на ста -
ле у 19. ве ку, у из да њу књи жа -
ре бра ће Јо ва но вић.

По став ка по све ће на Сер -
ван те су под ра зу ме ва ње го ва
по зна та про зна де ла, као и пу -
бли ка ци је на шпан ском је зи ку
овог ау то ра, ко је су по клон
Ин сти ту та Сер ван тес из Бе о -
гра да. По став ка је до ку мен то -
ва на фо то гра фи јом из ба ле та
„Дон Ки хот” (бе о град ска
пред ста ва) у ко јем су на сту па -
ли Аш хен Ата љанц и Кон стан -
тин Ко стју ков. Ау тор ка из ло -
жбе под се ћа да се да тум смр ти
Ми ге ла де Сер ван те са, 23.
април, обе ле жа ва као Свет ски
дан књи ге.

ИЗ ЛО ЖБА У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

О Шек спи ру и Сер ван те су

вре ме на да се на то освр нем
кри тич ки. Ли те ра ту ру сам увек
до жи вља вао вр ло ин тен зив но
као чи та лац, по и сто ве ћи вао се
с ли ко ви ма... Мо жда је то и
усло ви ло да ка сни је по ста нем
глу мац – от кри ва Ри стов ски.

„Јед но став не при че” су пр ви
пут об ја вље не у ав гу сту про -
шле го ди не, а ово је ше сто из -
да ње. Ла зар Ри стов ски је  до -
сад на пи сао и два крат ка ро -
ма на – „Бе ло оде ло” и „Ка ко
сам до био Оска ра”, а но ву
збир ку при ча, од ко јих ће не ке
би ти и ау то би о граф ске, мо же -
мо оче ки ва ти овог ле та.

М. Ма нић

ЗА НИ МЉИ ВИ РА ДО ВИ ДРА ГА НА ВОЈ ВО ДИ ЋА

Крај мул ти пли ци ран до бес ко нач но сти

Скло ност ка пи са њу Ристовски има још од школ ских да на



Панчевачки Завод за јавно
здравље започео је 1. априла
спровођење низа активности
у оквиру пројекта „Зависност
на ig no re!”, чији је циљ пре-
венција болести зависности
и промоција здравих стилова
живота, посебно међу мла-
дима. Пројекат се реализује
под покровитељством По-
крајинског секретаријата за
спорт и омладину и траје до
новембра. Једна од активно-
сти које он обухвата јесте и
наградни конкурс за кратки
филм и постер на тему пре-
венције болести зависности

(алкохол, дуван, дрога, коц-
кање и интернет), намењен
ученицима шестих, седмих и
осмих разреда основних и
свим ученицима средњих
школа на територији Војво-
дине.

Конкурс траје до 1. јуна.
Аутор кратког филма трајања
до три минута или постера
формата А2 може бити поје-
динац или група: на изради
постера могу учествовати до
два ђака, а кратак филм могу
припремити до четири ђака.
Сви они могу имати подршку
наставника. Уз рад је потреб-
но послати и попуњену прија-
ву за конкурс (име и презиме,
школа и разред, место, назив
рада). Исти аутор може уче-
ствовати у обе конкуренције
(кратак филм и постер). Ра-
дови се шаљу на имејл адресу:
pro mo ci jazjzpa@g mail.com

или нарезани на це-де по-
штом на: Завод за јавно здра-
вље Панчево, Пастерова 2,
26000 Панчево, с назнаком:
за наградни конкурс „Зави-
сност на ig no re!”.

Сви радови који испуњава-
ју услове конкурса биће по-
стављени на „Фејсбук” стра-
ницу „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 „Фејсбук”
пратилаца, а у категорији
постера збрајају се гласови
жирија и они с „Фејсбука”.
Најбољи постер ће бити
штампан и дистрибуиран
школама у Војводини. Биће
награђена и школа из које
пристигне највећи број радо-
ва. Првопласираним, друго-
пласираним и трећепласира-
ним ауторима ће награде
(таблети или карте за фести-
вал „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!”.

Д. К.

Петак, 8. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ко ји ка же да је за те као ло шу
си ту а ци ју иза зва ну, пре све га,
ја ва шлу ком прет ход них вла -
да ју ћих гар ни ту ра.

– Још док сам пре не ких го -
ди ну да на био пред сед ник ло -
кал не скуп шти не, схва тао сам
да је ну жно да на пра ви мо не ке
ко ре ни те про ме не. По ла ко смо
за до би ја ли по ве ре ње од бор ни -
ка, а про шло го ди шњи ре зул та -
ти из бо ра за са ве те ме сних за -
јед ни ца, ка да смо осво ји ли око
78 од сто гла со ва, да ли су нам
пун ле ги ти ми тет. Из тог раз ло -
га смо 11. ју на 2015, уз по моћ
со ци ја ли ста, фор ми ра ли ве ћи -
ну. Од тог тре нут ка за су ка ли
смо ру ка ве, вред но ра ди ли и
на пра ви ли мно го по зи тив них
по ма ка. Усу дио бих се да ка -

Ра ци о на ли за ци ја 
тро шко ва и уште де 
у оп штин ском бу џе ту

Од че ти ри за пу ште на
ко му нал на пред у зе ћа
на пра вље но јед но
ефи ка сно

Али бу нар је оп шти на сме ште -
на из ме ђу Пан че ва и Вр шца,
са се ди штем у исто и ме ном
на се ље ном ме сту (иа ко не
спа да у нај ве ће од укуп но де -
сет ме сних за јед ни ца, по пут
Ба нат ског Кар лов ца и Вла ди -
ми ров ца).

Али бу нар се убра ја у ред не -
раз ви је них сре ди на, а ста нов -
ни штво ег зи сти ра пре те жно за -
хва љу ју ћи по љо при вре ди и по -
не ком сред њем и ма лом пред у -
зе ћу. Ме ђу два де сет две хи ља де
ста нов ни ка, с ве ћи ном ко ју чи -
не Ср би, склад но жи ви и око
два де сет се дам од сто Ру му на и
не што пре ко пет од сто Сло ва ка.

Овом оп шти ном је у прет -
ход ном са зи ву вла да ла Де мо -
крат ска стран ка, ко ја је и на
по след њим из бо ри ма осво ји ла
ап со лут ну ве ћи ну. Не ду го за -
тим, на кон што су не ки од бор -
ни ци про ме ни ли стра нач ке
дре со ве, на пра вље на је ко а ли -
ци ја из ме ђу по ме ну те по ли -
тич ке ор га ни за ци је и СНС-а,
да би пре де сет ме се ци власт
обра зо ва ли на пред ња ци, с је -
да на е сто ро од бор ни ка од
укуп но два де сет тро је, и со ци -
ја ли сти с пе то ро, а у опо зи ци -
ји су оста ли ДС и ЛСВ.

Та да је на ме сто пред сед ни -
ка оп шти не до шао Пре драг
Бе лић, члан Ву чи ће ве пар ти је,

УЛА ГА ЊЕ У ИН ФРА СТРУК ТУ РУ ЈЕ ЗА ЛОГ

ДРУШТВО, ПОЛИТИКА: АЛИБУНАР

жем да је за де вет ме се ци ура -
ђе но ви ше не го за прет ход них
де вет го ди на – на гла сио је пр ви
чо век али бу нар ске оп шти не.

Он је као глав ни циљ ис та -
као ства ра ње кли ме за до во ђе -
ње ин ве сти то ра и отва ра ње
но вих рад них ме ста, али и то
да је у ме ђу вре ме ну ура ђе но
мно го на ра ци о на ли за ци ји
Оп штин ске упра ве и уште да -
ма у бу џе ту.

– Нај по но сни ји сам што смо
про шле го ди не уште де ли око
ше зде сет два ми ли о на ди на ра,
што је не ких де сет од сто од
укуп ног из но са у оп штин ској
ка си, а да су при том сви ко ри -
сни ци до би ли про гра мом пред -
ви ђе на сред ства. Пре ки ну ли
смо раз ба ци ва ње нов ца на ре -
пре зен та ци ју, не тран спа рент не
јав не на бав ке, а скра ћи ва ли
смо и сво је пла те и до дат ке. Та -
ко ђе, Али бу нар је мо жда је ди на
оп шти на у Ср би ји ко ја је ус пе -
ла да че ти ри за пу ште на, не е -
фи ка сна, ло ше ор га ни зо ва на и
еко ном ски не ис пла ти ва јав на
ко му нал на пред у зе ћа ин те гри -
ше у са мо јед но – ЈКП „Уни вер -
зал”. На овај на чин ство ри ли
смо здра во тки во, ко је ефи ка -
сно оба вља све по сло ве из до -
ме на ко му нал них услу га на на -
шој те ри то ри ји. Ва жно је ре ћи
и да смо га оп скр би ли нео п ход -
ном но вом ме ха ни за ци јом, по -
пут ба ге ра, ул та, греј де ра... –
на вео је Бе лић.

Пред сед ник Оп шти не Али -
бу нар је до дао и да је у са рад -
њи с „Во да ма Вој во ди не” ура -
ђе но 46 ки ло ме та ра ка нал ске
мре же, да је на кон два на ест
го ди на за вр ше на ка пе ла у
Али бу на ру, ре кон стру и сан је
пут Ја но ши к–И лан џа, а у овим
на се љи ма ура ђе на су и два бу -

на ра, чи ме ће би ти уна пре ђе -
но во до снаб де ва ње.

– Из гра ди ли смо и че ти ри и
по ки ло ме тра атар ских пу те -
ва, по ста ви ли се ма фор у Вла -
ди ми ров цу и на ба ви ли ра дар
за са о бра ћај ну кон тро лу. Ку -
пље но је са ни тет ско во зи ло за
ди ја ли зу, ре кон стру и са на су и
из гра ђе на че ти ри но ва деч ја
игра ли шта, а ши ром ор га ни -
за ци јом гра ђа на сре ђе но је не -
ко ли ко оп штин ских ин сти ту -
ци ја и уста но ва, ме ђу ко ји ма
су згра де ме сних за јед ни ца,
до мо ва кул ту ре, до мо ва здра -
вља и шко ле. Та ко се но вим
ру хом да нас мо гу по хва ли ти
до мо ви кул ту ре у Али бу на ру и
Ни ко лин ци ма, као и објек ти
ме сних за јед ни ца у Ба нат ском
Кар лов цу и Вла ди ми ров цу.
Уре ђи ва ли смо и тр го ве, пар -
ко ве, спорт ске те ре не... – на -
бра јао је пред сед ник ове ју -
жно ба нат ске оп шти не.

По се бан ак це нат је ста вљен
на ула га ње у обра зов не уста но -
ве. Та ко је у Пред школ ској уста -
но ви „По ле та рац”, као и у
основ ним и сред њим шко ла ма
ин ста ли ран пот пу но нов греј ни
си стем, у ко ји је ин ве сти ра но
че ти ри ми ли о на ди на ра. Сред -
њо школ ци и на став ни ци у еко -
ном ско-тр го вин ској шко ли у
Али бу на ру до би ли су то а ле те по
европ ским стан дар ди ма. По ред
то га, у ОШ „Ду шан Јер ко вић” у
Ба нат ском Кар лов цу при кра ју
је из град ња спорт ске ха ле, а че -
ти ри но ве учи о ни це су ком -
плет но опре мље не за рад.

Без об зи ра на све што је ура -
ђе но, пре ма ре чи ма пр вог чо -
ве ка Оп шти не Али бу нар, у
2016. го ди ну се ушло без ика -
квих ду го ва.

Ј. Фи ли по вић

КУЛТУРА: КОВИН

Парк у центру Алибунара

Пред сво јим на ви ја чи ма, про -
шлог ви кен да, у ме чу про тив
„Ба на та” из Зре ња ни на у бор -
би за оп ста нак у Срп ској ли ги
„Вој во ди на”, фуд ба ле ри До ли -
не до жи ве ли су ми ни ма лан
по раз, по сле ко јег су при ко ва -
ни за дно та бе ле.

У пр вих сат вре ме на утак -
ми це до ма ћи фуд ба ле ри има -
ли су ини ци ја ти ву и при ли ку
за три јумф, али је дан де таљ
од лу чио је по бед ни ка, и то
онај ка да је го сту ју ћи играч
Ра да ко вић у 60. ми ну ту, из
сло бод ног удар ца, по сти гао је -
ди ни гол на утак ми ци и до нео
ве ли ку ра дост Зре ња нин ци ма.
У про те кла че ти ри ко ла Па -
дин ци су осво ји ли са мо два бо -
да и са да су до шли у си ту а ци ју
да ће би ти је дан од кан ди да та
за ис па да ње, што ни ко ни је
оче ки вао пре по чет ка се зо не.

Пот пред сед ник клу ба Ми -
ло рад Мар ков по сле по ра за од
Зре ња ни на ца и раз го во ра с
тре не ром Дра шко ви ћем и
игра чи ма ре као је:

– На са стан ку ко ји смо одр -
жа ли, до не ли смо за кљу чак да

ни је стра шно из гу би ти, али да
по ра зи пе ку и да од нос пре ма
игри мо ра да се по пра ви у на -
ред ним ме че ви ма. Си гу ран
сам да ће игра чи из ву ћи по у ке
из ових ме че ва, али по сле раз -
го во ра.

„До ли на” је игра ла ве о ма
до бро до при мље ног по гот ка.
Фи ниш утак ми це је про те као
у зна ку го сти ју.

– Че сти там фуд ба ле ри ма
„Ба на та” на за слу же ној по бе -
ди. Ви ше су же ле ли три јумф,
би ли су бор бе ни ји то ком це ле
утак ми це. Од но сом пре ма
игри по ка за ли су ка ко се бо ри
за бо је свог ти ма. Же лео бих
да на гла сим да не сме мо ола -
ко да „тро ши мо” име на шег
клу ба. „До ли на” је пре по зна -
тљив бренд у овом ре ги о ну и
има тра ди ци ју ко ју су ства ра -
ле мно ге ге не ра ци је клу ба –

до дао је Мар ков.
Иа ко до кра ја шам пи о на та

има још мно го да се игра, „До -
ли на” је про тив „Ба на та” про -
пу сти ла пр ву при ли ку да ма ло
по бег не из опа сне зо не.

– Ре ал но, ни смо оче ки ва ли
овај по раз. Сва ка ко ни је све -
јед но ка да се из гу би од ди -
рект ног ри ва ла, и то на свом
те ре ну, али шта је – ту је. Иде -
мо да ље, не ма пре да је. Бо ри -
ће мо се до по след њег ко ла, а
ја искре но ве ру јем у овај тим,
па се на дам да ће и ре зул та ти
би ти бо љи – за кљу чио је пот -
пред сед ник фуд бал ског клу ба
из Па ди не Ми ло рад Мар ков.

Иду ћег ви кен да фуд ба ле ри
„До ли не” би ће на но вом, те -
шком ис ку ше њу. Пу ту ју у Ста -
ре Ба нов це, где ће од ме ри ти
сна гу с до ма ћим „Ду на вом”.

Б. С.

Мар ков: по ра зи пе ку, али би ће бо ље!

ЈУЖНИ БАНАТ

На 47. ре ги о нал ној смо три
„Пе сни че на ро да мог”, ко ја
ће у пе так, 8. апри ла, би ти
одр жа на у Ко ви ну, наш град
ће пред ста вља ти 15 ре ци та -
то ра, по пет из сва ке од три
уз ра сне ка те го ри је (мла ђи
уз раст, ста ри ји основ ци, те
сред њо школ ци и од ра сли).
Ка ко је ре као Сто јан Бо шков,
пред сед ник Кул тур но-про -
свет не за јед ни це Пан че во, за
град ско так ми че ње, одр жа но

2. апри ла у До му омла ди не,
при ја ви ло се око 130 уче сни -
ка. Нај у спе шни ји ме ђу њи ма
би ли су Јо ван Ре ге љац из
ОШ „Брат ство –је дин ство”,
Јо ва на Ше ре ме то вић из ОШ
„Сте ви ца Јо ва но вић” и Јо ва -
на Ја њић из Гим на зи је
„Урош Пре дић”. Он је при -
ме тио да се ре ци та то ри нај -
ви ше опре де љу ју за по е зи ју
Ми ро сла ва Ан ти ћа и Де сан -
ке Мак си мо вић. Д. М.

Ре ги о нал но так ми че ње 
ре ци та то ра

ВОЈВОДИНА: ЗДРАВСТВО

СПОРТ: ПАДИНА

Конкурс за кратки
филм и постер

Председник општине Предраг Белић
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ДВЕ СЕ КУН ДЕ МНО ГО ЗНА ЧЕ
Ло ша ви дљи вост, снег или
лед на пу ту су усло ви ко ји
зах те ва ју до дат ну опре зност
за во ла ном. Ве ро ват но пре -
ма убе ђе њу ве ли ког бро ја
во за ча, зи ма и је сен су пе -
ри о ди у то ку го ди не ка да се
де ша ва ве ћи број са о бра ћај -
них не сре ћа. Ме ђу тим, ста -
ти стич ки гле да но, у Ср би ји
се ве ћи број уде са до го ди
при ле пом и сун ча ном вре -
ме ну.

С до ла ском про ле ћа на
дру мо ви ма се по ја вљу ју дру -
ги уче сни ци у са о бра ћа ју, на
ко је то ком зи ме за бо ра вља -
мо: трак то ри и мо то ци кли.
На во за че дво точ ка ша по -
себ но би тре ба ло обра ти ти
па жњу у гра ду, јер су у са о -
бра ћај ним гу жва ма скло ни
про ла зу из ме ђу во зи ла, па

за то тре ба че шће ко ри сти ти
ре тро ви зо ре. Ка да го во ри мо
о по љо при вред ним ма ши -
на ма, оне пред ста вља ју опа -
сност то ком но ћи. Трак то ри
и при кључ на во зи ла не ма ју
увек од го ва ра ју ћу све тло сну
сиг на ли за ци ју, па ни су ла ко
уоч љи ви. Ка да овим чи ње -
ни ца ма при до да мо умор
код во за ча и не до вољ ну кон -
цен тра ци ју за во ла ном, ја -
сно је за што се то ком про ле -
ћа и ле та ста ти стич ки по да -
ци по гор ша ва ју.

Упо тре ба мо бил ног те -
ле фо на то ком упра вља ња

во зи лом је за ко ном за бра -
ње на, па ипак све до ци смо
да ма са во за ча ипак пи ше
СМС по ру ке и те ле фо ни ра.
Упра во те ле фон нај ви ше
од вра ћа па жњу. Скре та ње
по гле да на екран мо бил ног
уре ђа ја тра је у про се ку две
се кун де, а за то крат ко вре -
ме си ту а ци ја на пу ту се
мо же дра стич но про ме ни -
ти ако узме мо у об зир да
во зач се ди то ком упра вља -
ња во зи лом и не ма свест о
бр зи ни кре та ња. За по ме -
ну те две се кун де на ау то-
пу ту ау то мо бил мо же да
пре ђе и 60 ме та ра. У град -
ским усло ви ма за овај кра -
так пе ри од се из спо ред не
ули це мо же по ја ви ти дру -
ги ау то мо бил или пе шак
ис тр ча ти на ко ло воз.

По ру ке или по зи ви у ве -
ћи ни слу ча је ва су три ви јал -
ни, а мо гу иза зва ти ве ли ке
по сле ди це по жи вот љу ди.
Баш због то га апе лу је мо на
во за че да не упо тре бља ва ју
сво је уре ђа је то ком во жње и
да бу ду кон цен три са ни ји, те
та ко стиг ну на од ре ди ште
без бед но.

Се дам де сет од сто ком по не -
на та екс пе ри мен тал ног ау -
то мо би ла ко ји је про из вео
„Форд” 1941. го ди не на пра -
вље но је од ко но пље. Тај ма -
те ри јал се по ка зао чак де сет
пу та от пор ни јим на удар це
не го стан дард ни че лик, а и
мо тор је по кре тан ко но пљи -
ним де ри ва том. У то вре ме
за кон у САД ни је до зво ља вао
упо тре бу та квих ма те ри ја ла
и го ри ва у ау то-ин ду стри ји,
та ко да овај кон цепт ни кад
ни је за жи вео. Пра во пи та ње
је: са да ка да смо сви еко ло -
шки осве шће ни, за што се не
про из во ди да нас?

Ком па ни ја „Астон Мар тин”
је на гра ди ла глум ца Да ни је -
ла Креј га, са да шњег Џеј мса
Бон да, је дин стве ним по кло -
ном. По пу лар ни Бри та нац је
до био до жи вот ну до зво лу тог
про из во ђа ча да, кад год то
по же ли, по се ти фа бри ку и
по су ди је дан од ау то мо би ла.

Ме ха ни ча ри тр кач ког ти ма
„Мер це дес” су 1935. го ди не
мо ра ли да ски ну бе лу бо ју с
тр кач ког ау то мо би ла ка ко
би му сма њи ли те жи ну. Ка -
да је по сао био го тов, ау то -
мо бил ни је имао ни ка кву
за шти ту, а ви де ла се са мо
сре бр на бо ја ли ма. Та ко је и
на стао на зив тог ау то мо би -
ла „сре бр на стре ла”.

До ка за но је да вра та од
ау то мо би ла не мо гу да вас
за шти те од мет ка – та кве
сце не че сто ви ђа мо у ста -
ри јим ак ци о ним фил мо -
ви ма. Ме ђу тим, у филм -
ским оства ре њи ма ко ја су
сни ма на од 2006. па на да -
ље то ни је гре шка. Од те
го ди не вра та у свим по ли -
циј ским во зи ли ма у Аме ри -
ци има ју уну тра шњост пре -
сву че ну ке вла ром, истим
ма те ри ја лом ко ји се ко ри -
сти за из ра ду пан цир них
пр слу ка.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - И С Т О Р И Ј А Т - - - - - - - 

БО ЈА ОТЕ ЖА ВА „МЕР ЦЕ ДЕС”

- - - - - БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Ви ше на мен ски 
тро точ каш

Ство рен за све 
те ре не и усло ве

Пр ви свет ски рат је за вр шен,
Не мач ка је ка пи ту ли ра ла, а
пре ма Вер сај ском уго во ру, та
др жа ва ни је има ла пра во да
раз ви ја тен ко ве и оклоп на во -
зи ла. Вој ска је мо гла има ти до
сто хи ља да при пад ни ка, а ка да
се у об зир узму све чи ње ни це,
тре ба ло је раз ви ти пре во зна
сред ства за ње не при пад ни ке.
Под овим окол но сти ма др жа -
ва је ак це нат ста ви ла на про -
из вод њу ау то мо би ла, те рет них
во зи ла, али и мо то ци ка ла, ко -
ји ни су ко ри шће ни у вој не
свр хе, а ве о ма ла ко су мо гли
да се упо тре бе ако за тре ба. И
за тре ба ло је...

По гон на две осо ви не
Ве ро ват но нај на пред ни ји про -
из во ђач мо то ци ка ла у Евро пи
тог вре ме на био је „Бе-Ем-Ве”.
Та фа бри ка је раз ви ла до са вр -
шен ства ма ну фак ту ру дво точ -
ка ша и мо гла је да на пра ви бу -
квал но све. Дру ги свет ски рат
је по чео, а пред ин же ње ре у
Ба вар ској сти гао је зах тев Вер -
мах та за раз вој и про из вод њу
ма ши не ко ја тре ба да има при -
ко ли цу. За ту на ме ну фа бри ка
је од лу чи ла да као осно ву узме
мо дел Р71 и пре ра ди га за по -
тре бе вој ске.

НАЈ ПО ЗНА ТИ ЈИ МО ТО ЦИКЛ ИЗ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

Агре гат ко јим је мо тор био
опре мљен је дво ци лин дрич ни
че тво ро такт ни бен зи нац, рад не
за пре ми не 745 куб них цен -
ти ме та ра, сна ге 26 „ко ња”.
Сна га се пре но си ла пу тем
два вра ти ла, на зад њи то чак
мо то ци кла, али и на то чак
при ко ли це, а ме њач је имао
два ре жи ма ра да (пре но сни
од но си за друм и те рен ску
во жњу). У друм ском, „нор -
мал ном” мо ду мо тор је имао
че ти ри бр зи не и ри кверц, а
ка да би сте пре ба ци ли тран -
сми си ју за офро уд во жњу, на
рас по ла га њу су вам би ла три
сте пе на пре но са. Ин те ре -
сант на је чи ње ни ца да се ово
во зи ло при лич но ла ко кре та -

ло у свим усло ви ма (пе сак,
снег, бла то...).

Ове ка рак те ри сти ке су мо дел
Р75 свр ста ле у гру пу во зи ла ко ја
су би ла ве о ма це ње на, јер су те -
рен ска спо соб ност и ком пакт -
ност омо гу ћа ва ле про бој кроз
не при сту пач не пре де ле где дру -
га во зи ла ни су мо гла да про ђу.

По ред пре во за, Р75 је мо гао
да по слу жи и у бор би, а при -
ко ли ца тог мо то ци кла је нај -
че шће би ла на о ру жа на ми -
тра ље зом М43. Без во за ча, на -
о ру жа ња и до дат них ре зер во -
а ра мо тор је био ве о ма те жак
– ње го ва ма са је из но си ла 320
ки ло гра ма. Дво ци лин дрич -
ном агре га ту од све га 26 коњ -
ских сна га на по ме ну ту те жи -
ну тре ба ло је вре ме на да до -
стиг не же ље ну бр зи ну, али ка -
да би то по сти гао, овај „Бе-
Ем-Ве” је био не за у ста вљив. 

Аме рич ке и ру ске ко пи је
Не мач ке је ди ни це су ко ри -
сти ле и по себ не вер зи је мо то -
ци кла то ком опе ра ци ја у се -
вер ној Афри ци, а „Бе-Ем-Ве”
се у тим усло ви ма екс пло а та -
ци је по ка зао као до бро ре ше ње.
Мо тор се ни је пре гре вао и ни -
је имао про бле ма с пре но сом,
што ни је био слу чај код дру -
гих ма ши на. Та ко ђе, још јед -
на мо ди фи ко ва на се ри ја мо -
то ци ка ла ко ри шће на је и у
Си би ру.

У пе ри о ду од 1941. до 1945.
го ди не на пра вље но је бли зу
осам на ест хи ља да ових мо то -
ци ка ла, ко ји су од и гра ли ве о -
ма бит ну уло гу на бој ном по љу.
О то ме ко ли ко су ин же њер ска
ре ше ња на овом „Бе-Ем-Веу”
је дин стве на, го во ри чи ње ни ца
да су дру ги про из во ђа чи ис ко -
пи ра ли Нем це. Аме рич ки
„Хар ли Деј вид сон” је кон стру -
и сао мо тор и пре нос на осно ву
мо де ла Р75, а мо то цикл КМ72
ко ји су пра ви ли Со вје ти ко пи ја
је не мач ког, на ста ла на осно ву
ори ги на ла ко ји су Ру си за пле -
ни ли на фрон ту.

При кра ју Дру гог свет ског
ра та Нем ци су ус пе ли да
скло не на си гур но ала те и ма -
ши не из фа бри ке на до мак
Мин хе на, али је сам обје кат
пот пу но уни штен у са ве знич -
ким бом бар до ва њи ма. Као и
на по чет ку при че, и овај рат
се за вр шио, а овог пу та је би -
ла за бра ње на и про из вод ња
мо то ци ка ла. Ве ћи на нај бо љих
ин же ње ра овог про из во ђа ча
оти шла је у Сје ди ње не Др жа -
ве и Со вјет ски Са вез, ка ко би
ра ди ли на раз во ју мла зних
мо то ра. Бри тан ци су као део
рат не од ште те узе ли пра ва на
про из вод њу Р75, али је њи хов
С7 ипак до жи вео фи ја ско, јер
ни су ус пе ли да на пра ве мо тор
ни при бли жан мо де лу Р75.
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ПРОДАЈЕМ опел мери-
ву, 2003. годиште,1.7,
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)

АУТО-КОД кључеви,
израда кључева, кључ
сервис. Светог Саве 14.
065/282-88-28.
(215749)

ЈУГО, 250 евра.
060/034-66-77.
(217319)

ДЕЛОВИ суза, југо,
кец, мотори, петосте-
пени мењачи, алу-фел-
не. 064/856-60-65.
(217365)

ФИЈАТ пунто, 1.2, 8 В,
2003, сва опрема, при-
ватан увоз на име куп-
ца, 1.850 евра.
063/289-350. (217338)

ПРОДАЈЕМ мотор АПН
4, моторну тестеру за
сечу дрва. 063/811-18-
73. (217380)

ЈУГО корал ин, 1.1,
2006, атестиран плин,
гражиран, одличан.
064/142-55-93.
(217365)

ОПЕЛ кадет 1986. го-
диште, нов гас, реги-
строван, солидан, 450
евра. 061/626-06-62.
(217411)

KIA PRO CED фреш,
1.4, бензин, 109 кс,
2009. годиште, прешла
75.000 км. 
065/242-51-82.
(217462)

ОПЕЛ астра караван
1.6, бензин, 1997, вла-
сник, 1.750 евра.
062/121-01-48.
(217486)

ОПЕЛ зафира 2001, у
добром стању, први
власник, седам седи-
шта, дизел. 063/823-
29-61. (217557)

КСАРА караван 1.9 Д,
2002, власник, одлична
регистрација, повољно.
061/246-40-42,
013/263-82-64.
(217587)

КАВАСАКИ ЕР 5, 2001,
регистрован, иде на А
1, 1.450 евра. 064/171-
22-13. (217560)

ПРОДАЈЕМ ситроен Ц
5, караван. 064/019-
64-00. (217535)

ПРОДАЈЕМ југо 55,
плин, 2004, повољно.
063/262-929. (217523)

СЕАТ АЛТЕА ХЛ, 2008,
ТДИ stylan ce, 117.000
км, купљен нов у Срби-
ји, једина власница, из-
узетна опрема. 345-
534, 064/246-05-71. (и)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, пунимо
гасом, дигиталном ма-
шином, са заменом
уља и УВ бојом, 2.500
динара. „Фриготехник”
, 361-361, 064/122-68-
05. (217605)

РЕНО клио 1.2 у екстра
стању, 2003. годиште, у
регистрацији. 064/005-
25-20. (217635)

ФИЈАТ стило 1.9, 2005,
металик сив, троја вра-
та, регистрован, у од-
личном стању, цена
2.900, фиксно.
063/329-075. (217617)

ПРОДАЈЕМ рено клио
1.5 ДЦИ, 2006. годи-
ште, одличан. 064/137-
47-89. (217620)

ПУНТО 1.2, 16 В, 2002.
годиште, власник, од-
личан. 069/504-55-93.
(217607)

ПРОДАЈЕМ тојоту ко-
ролу ХЛ 1.8 Д, реги-
строван, 850 евра.
064/027-47-11.
(217694)

НА ПРОДАЈУ пежо
106, 2001. годиште,
114.000 км, власник.
064/866-24-57.
(217700)

ПАСАТ Б 6 караван,
црне боје, 1.9 ДТИ,
2008, власник.
065/345-34-52.
(217689)

ПРОДАЈА/ЗАМЕНА се-
ат ароса, 2001, реги-
строван, гаражиран,
без улагања, вреди по-
гледати, 1.650 евра.
060/599-40-00.
(217708)

ТОМОС аутоматик,
1983. регистрован, 130
евра. 064/171-22-13.
(217721)

ТВИНГО 1.2, 2003, ате-
стиран плин, клима,
кожа, панорама кров.
064/130-36-02. (17737)

ЗАСТАВА 101 скала
55, 1996, истекла реги-
страција, у возном ста-
њу. 064/130-36-02.
(217737)

ШКОДА фабија амби-
јент, 1.4, 16 В, 2008,
82.000 км, власник.
064/130-36-02.
(217737)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2007, троје врата, ате-
стиран плин пет годи-
на, власник, 78.000 км.
064/130-36-02.
(217737)

ЛАНОС 2002, фабрич-
ко стање,128.000, 5 В,
плин, 1.900. 065/809-
11-83. (217745)

КОМБИ путнички, 8 +
1, дизел, фолксваген,
2002, као нов, власник.
063/436-863. (217740)

ПРОДАЈЕМ заставу
101 скала, 55, реги-
строван до новембра,
280 евра. 064/230-52-
21. (217766)

ОПЕЛ кадет ЛС, 1.3
бензинац, у екстра ста-
њу. 069/745-569.
(217771)

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила, долазим на по-
зив, исплата одмах, од
100 до 400 евра.
063/782-82-69.
(217328)

НАЈПОВОЉНИЈЕ стал-
на куповина возила
свих врста, хавариса-
них и нехаварисаних и
странци од 100 до
1.000 евра. 069/203-
00-44, 064/552-31-19.
(217328)

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила, долазим на по-
зив, најбоље плаћам,
од 100 до 700 евра и
откуп катализатора.
066/409-991, 
064/552-31-19.
(217328)

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила до 3.000 евра, нај-
боље плаћам. 
065/80-11-83. 
(217745)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 
063/892-08-25.
(217766)

ПРОДАЈЕМ шпедитер
две тоне, са страница-
ма, нерегистрован.
618-330. (217419)

ДВОРЕДНИ шпартач,
једнобраздни плуг, др-
љачу, витрина топла и
хладна од 1.5 м. 633-
033. (217593)

КУЛТИВАТОР ИМТ
506, са рикверцом,
имам папире. Драган,
064/386-47-52.
(217746)

ПРИКОЛИЦА кикинда
3 тоне, растуривач, пр-
скалица морава, четво-
редни шпартач. 633-
256. (217768)

ТРАЖИМ гаражу у
центру града, закуп
или продаја. 064/145-
65-97. (217399)

ИЗДАЈЕМО гаражу, Ж.
Зрењанина 16, зелено
двориште, 2.500 дина-
ра месечно. 063/810-
54-89. (217377)

ПРОДАЈЕМ гаражу,
повољно. 064/157-22-
84. (217504)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. Цвијићева.
064/238-68-94.
(217697)

ТЕЛЕВИЗОРИ половни,
разних величина, замр-
зивач горење. 348-975,
066/348-975. (217483)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни дело-
ви од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(217544)

СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја по-
ловних.  „Плус”,  Д. Ту-
цовића 28, 353-463.
(217764)

МОТОРНА бензинска
пумпа, три цола.
066/357-870. (217308)

АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде за степеништа и
терасе, ПВЦ и АЛУ сто-
ларија. 063/801-84-76,
065/801-84-76.
(216199)

ПРОДАЈЕМ индустриј-
ске машине за шивење,
ендлерица, оверлок
ибердек, равна.
064/191-64-95.
(216210)

КОКЕ носиље 150
дин/комад. Старчево.
013/631-989, 064/141-
54-38. (216219)

ПРОДАЈЕМ 40 ЛР дру-
штава. 063/627-425,
013/627-467. (216132)

РАСАД парадајза, кра-
ставаца, паприке, про-
дајем, Брестовац.
064/140-50-23,
062/165-70-20,
013/626-285. (216091)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај. 065/592-78-
75. (216793)

ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
услужно печење на др-
ва-ражањ. 064/997-79-
09. (216868)

РАСАДНИК украсних
четинара, Качарево.
065/820-90-15.
(216609)

ПРОДАЈЕМ соларијум,
судопере, кухињске
елементе, полице, рад-
ни сто. 064/176-88-52,
371-274. (217353)

БЕТОНСКИ блокови
32, 37, 47, 67,  могућ
превоз. „Луна плус”,
Црепаја. 069/275-73-
94. (217439

ПРОДАЈЕМ две шиваће
машине, хармоника
врата, дрвене прозоре.
064/169-72-17.
(217392)

ПРОДАЈЕМ орахову
суву даску. 064/137-
47-89. (217620)

ОСБ плоче за подашча-
вање кровова, цена
296 дин/квадрат. Пре-
воз на адресу. Тел.
062/437-236. (и)

РАСПРОДАЈА технике,
беле технике, кревета и
душека. 065/204-95-
88. (217426)

МОТОРНА прскалица
100 л, чивилук са точ-
кићима. 063/879-51-
40. (217451)

Петак, 8. април 2016.
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ПРОДАЈЕМ пет ЛР
друштава, балконска
врата ПВЦ, голф 2,
1988. три трокрилна
прозора рустико, по-
вољно. 063/121-85-17.
(2174029

ПРВОКЛАСНИ праси-
ћи, јагањци, свиње, мо-
гућност клања и пече-
ња. 060/037-11-96,
064/290-50-29.
(217446)

ПРОДАЈЕМ козе са ја-
рићима, патке и петло-
ве. 061/143-35-20.
(217446)

ЕЛЕКТРИЧНА шиваћа
машина кофер, нови
вунени јоргани.
063/897-51-40.
(217451)

ПРОДАЈЕМ половну
циглу за зидање и по-
ловну грађу за кров.
064/926-78-49.
(217468)

УГАОНА гарнитура
120, вилагер бензинска
косилица 140, мобилни
ХТЦ 20. 066/804-46-38.
(217470)

ПРОДАЈЕМ двоје по-
ловних врата и један
прозор, повољно.
063/734-82-31.
(217480)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарни-
туру, регале, мост +
регал, гарнитуру мојца,
витрину, комоду, сто +
четири столице, спава-
ћу собу комплет, ком-
плет кухињу, дечја ко-
лица, телевизоре, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ
на дрва, машину за
веш, суђе, тепихе, по-
ловне ауто-гуме, бици-
кле, разно. 063/107-78-
66. (4656) 

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4,5
кв, у добром стању.
Тел. 064/986-06-99.
(217481)

КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори са шалонима,
балконска једнокрилна
врата, очувано.
062/121-01-48.
(217486)

РАСПРОДАЈА кока но-
сиља у пуној носивости
са фарме „Дабић” у
Панчеву, по цени од
200 динара по комаду.
Вршимо упис за 23.
април 2016. 013/377-
901. (217484)

ТОПЛОТНЕ пумпе свих
снага (70 – 400 м2),
најекономичнији вид
грејања. 062/118-26-
81. (217557)

НА ПРОДАЈУ црвено-
бела крава. 013/354-
719, 064/324-14-30.
(217516)

ПРОДАЈЕМ половну
dрвену грађу, греде.
Звездан, 063/224-435.
(217502)

ПРОДАЈЕМ краљица
пећ, 16 струњача за
фитнес, 1 нова блажуј-
ка. 063/162-50-00,
013/232-21-30.
(217540)

ПРОДАЈЕМ повољно
електрични шпорет.
Тел. 401-523, 065/634-
38-51. (217543)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
вертикални обод, 240
литара, врло повољно.
069/251-57-
57.(217527)

ШПОРЕТ горење, ис-
праван, 2.500 динара,
канди веш-машина,
2009. годиште, исправ-
на, 60 еврa. 063/779-
67-78. (217508)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, нова кухиња
10.000 динара. 371-
568, 063/773-45-97.
(217505)

ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље, очувано, два
тепиха (2 х 1.5 м).
063/871-77-13.
(217580)

ПРОДАЈЕМ засад леске
стар четири године,
површине 2,6 хектара.
065/278-24-00.
(217625)

ФРИЖИДЕР 150 л –
230 л, веш-машина,
шпорет равна плоча,
комбиновани фрижи-
дер, микроталасна, су-
допера с радним висе-
ћим, трпезаријски сто
са столицама, регал,
двосед, комода, орма-
ни, писаћи сто, шива-
ћа, теписи. Тел.
063/861-82-66.
(217601)

ВЕШ-МАШИНУ горење
WA 5050, очувану, с
гаранцијом продајемо.
361-361, 064/122-68-
05. (217605)

ПОВОЉНО: веш-ма-
шина индесит, 100
евра, веш-машина ар-
до 50 евра. 064123-17-
88,  354-852. (217608

КАЗАН за ракију, ло-
жишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60.
(217639)

ПРОДАЈЕМ беби кре-
ветац, колица, бицикл,
хранилицу. 064/260-
03-92. (217631)

ПРАСИЋИ меснати,
слама 300 бала, на
продају. Мића,
064/303-28-68.
(217752)

КОКЕ носиље старе
једну годину, продајем.
063/315-381. (217651)

ЦЕВНА скела 120 м,
подупирачи 3,6 м, ме-
шалица за бетон, сту-
бови са стопом, метал-
ни, 2,5 м. 064/027-47-
11. (217694)

ПРОДАЈАМ два мушка
бицикла и цреп кикин-
да 333, 800 комада.
Тел. 063/325-950.
(217660)

ДРВЕНИ креветац, боја
букве, са фиоком, вео-
ма мало коришћен.
065/271-79-71.
(217670)

ПРОЗОР дрвени, ро-
летна 120 х 150, 2 ко-
мада 70 евра, мотокул-
тиватор ломбарди 300,
неисправан, 230 евра.
633-398. (217677)

НА ПРОДАЈУ турска
калдрма, коцка, чи-
стим таване, подруме и
дворишта. 064/503-31-
35. (217680)

НА ПРОДАЈУ метална
ајнфор капија са све-
тларницима. 062/758-
832, Саша, Долово. 

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну, шпорет, комбино-
вани фрижидер, отку-
пљујем неисправне.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(217732)

ПРОДАЈЕМ стеону кра-
ву и приколицу кикин-
да, три троне.
066/354-791. (217657)

ПЕЛЕТ, продајем прео-
сталу количину.
063/774-24-84.
(217716)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај. 065/592-78-
75. 

ПРОДАЈЕМ три ормана
за одећу. 060/519-36-
83. (217714)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, достава,
монтажа, гаранција,
110 евра, пролећна ак-
ција. 062/170-43-10.
(217279)

ПРОДАЈЕМ добру козу
са два јарета. 060/322-
47-42. (217743)

КУХИЊА, двокрилни
прозор са ролетном,
два тепиха, писаћи сто,
повољно. 064/348-01-
41. (217749

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинаци-
ју, веш-машину, шпо-
рет електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-
73-60. (217734)

ФРИЖИДЕР, машина
за сушење веша, ТВ со-
ни, бицикл, косачица.
061/631-99-26. (4656)

ТРОСЕД, двосед и фо-
теља, очувано, повољ-
но, симпо, 170 евра.
Тросед се развлачи.
064/473-37-87.
(217770)

БИЦИКЛ, веш-машина,
машина за судове, ко-
сачица, фрижидер.
063/198-84-00. (4656)

КУПУЈЕМ полован очу-
ван намештај и остало
покућство. 066/900-79-
04. (217354)

КУПУЈЕМО значке, ор-
дење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(217645)

КУПУЈЕМ гвожђе, ба-
кар, месинг, старе сла-
вине, веш-машине,
фрижидере, замрзива-
че, акумулаторе, ка-
блове, телевизоре и
остали метални отпад.
060/521-93-40.
(217596)

КУПУЈЕМ старе сатове,
исправне и неисправне
и све антиквитете.
063/804-57-99.
(217552)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, раз-
гледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/233-
35-01, 064/265-82-98.
(217573)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, веш-маши-
не, замрзиваче, телеви-
зоре, долазим.
061/322-04-94.
(217690)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-
машине, замрзиваче,
алуминијум, месинг,
телевизоре, акумулато-
ре. 064/484-13-76.
(217690)

КУПУЈЕМ алуминијум,
месинг, гвожђе, веш-
машине, замрзиваче,
акумулаторе, телевизо-
ре, долазим. 061/206-
26-24. (217690)

КУПУЈЕМ гвожђе, обо-
јене метале, фрижиде-
ре, веш-машине, теле-
визор и остало.
061/321-77-93.
(217690)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи 2,5 –
3.5 кв. Долазим.
062/170-43-10.
(217729)

КУПУЈЕМ полован очу-
ван намештај, слике,
плинске боце, столове,
столице. 066/900-79-
04. (217729)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе, фрижидере, веш-
машине,  замрзиваче,
телевизоре и остали от-
пад. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(217717)

КУПУЈЕМ металне ци-
стерне од 2.5 до 3 то-
не. 064/657-71-25.
(217719)

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

ПЛАЦ у Старчеву, Ма-
тије Гупца 80 и 8 ари
на изласку из Старче-
ва. Може замена.
065/6546-56-52.
(215064)

У ОМОЉИЦИ и старом
селу-викенд насеље,
продајем земљу.
062/708-070. (216094)

КУЋА са њивом од 31
ар, погодно за воћар-
ство и сточарство, Де-
бељача. 063/762-11-78.
(216125)

КУЋА на продају, Ср-
бијанска 55, Панчево,
70 м2, плац 5,42 ара.
064/651-16-22.
(216623)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву. 063/706-50-
05. (216921)

КУЋА за рушење, 2.3
ара, Првомајска,
18.500 евра. 061/155-
72-40. (216923)

ХИТНО продајем ба-
шту, Баваништански
пут, 17,5 ари, са викен-
дицом и воћњаком,
18.000 евра, после 18
сати. 320-011.
(217140)

ПРОДАЈЕМ кућу 200
м2, са помоћним објек-
тима у Омољици.
013/618-133. (217102)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари
са кућом, Танаска Ра-
јића, повољно.
063/215-844. (217111)

КУЋА у центру, 112 м2

на 3 ара, власник, 1/1.
065/310-02-76.
(217305)

КУЋА 7.5 ари плаца,
1/1, легализована, тро-
фазна струја, 35.000.
065/435-69-93, Милан. 

ПРОДАЈЕМ кућу у До-
лову на 29 ари земље.
064/176-88-52, 371-274. 

КУЋА, 100 м2 + једно-
собан стан, 3,70 ари,
гаража, 53.000.
064/123-09-66.
(217341)

КУЋА, стара Миса, ста-
рија градња, реновира-
на, укњижена, 58 м2 +
додатне просторије, 4
ара плаца. 063/735-73-
39. (217343)

КУЋА, Топола, 82 м2, 7
ари плаца, одлична,
27.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(217400)

САМОШ, продајем зе-
мљу, 96 ари, и кућу са
15 ари плаца. 064/226-
67-31. (217362)

ПРОДАЈЕМ спратну ку-
ћу, завршни радови,
брзо усељива, нова
Миса. 064/221-36-12.
(217368)

ПРОДАЈЕМ плац на
Караули. 063/769-41-
44. (217396)

ПРОДАЈЕМ башту,
плац, Новосељански
пут, 6.5 ари. 064/169-
72-17. (217392)

ПРОДАЈЕМ викендицу
60 м2, у Делиблатској
пешчари, поред асфал-
та. 063/249-682.
(217366)

КУЋА на Кудељарцу,
88 м2, без улагања, или
замена за стан, хитно.
064/902-10-30.
(217373)

ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан.
069/171-74-91.
(217385)

ВОЈЛОВИЦА, кућа на
продају, 80 м2, плац
6.5 ари. Тел. 013/341-
435. (217386)

ПРОДАЈЕМ кућу у ши-
рем центру на 5 ари.
063/777-27-08,
013/355-575. (217387)

ПРОДАЈЕМ земљу 29
ари, песак, Војловица –
рит. 063/804-43-37,
013/367-945. (2174039

ПРОДАЈЕМ дворишне
куће и куће, плацеве, и
земљу под хипотеком,
у поступку предаје по-
седа, у пола цене.
063/878-40-52.
(217381)

ПРОДАЈЕМ 18 ари
плаца са викендицом,
старо српско поље.
063/865-80-06.
(217391)

ЈАБУЧКИ пут, грађе-
вински плац 4 + 4 ара.
069/213-97-37.
(217410)
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ПОЧЕТАК Стрелишта,
део куће + анекс,
укњижено, замена.
064/952-19-80.
(2317417)

ПРОДАЈЕМ кућу у Са-
мошу, 60 м2, 12 ари
плаца. 011/247-65-16,
065/407-48-24.
(217420)

ПРОДАЈЕМ или мењам
спратну кућу са изда-
тим локалом за добар
стан или приземну ку-
ћу са двориштем, уз
доплату. 064/163-04-
59. (217428)

КУЋА, насеље Мали
рај, Београд, 90 м2, 10
ари, два стана, помоћ-
ни објекти, прода-
јем/мењам. 064/955-
51-85. (217431)

ПРОДАЈЕМ њиву у се-
лу, 44 ара, Војловица,
дозвољена градња.
064/256-35-40.
(217438)

КУЋА на Баваништан-
ском путу, 83 м2, по-
моћни објекат 54 м2,
договор. 065/561-01-
50. (217465)

ДОЛОВО, сређена
18.000; Старчево, кућа
две стамбене јединице,
35.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (217589)

У ЈАБУЦИ продајем ла-
нац земље, одлична
њива. Пера, 063/703-
74-41, 013/235-80-56.
(217438)

ПРОДАЈЕМ викендицу
са 5 ари плаца, Пели-
стерска 20-и. 064/926-
78-49. (217468)

7. ЈУЛИ, лепа кућа 129
м2, 3 ара, 35.000.
(398), „Кров”,060/683-
10-64. (217582)

КАЧАРЕВО, кућа 150
м2, 3.5 ара, 27.00 евра,
може замена за стан у
Панчеву. 063/719-99-
74. (217458)

ЛЕГАЛИЗОВАН плац, 7
ари са кућом, Аеро-
дром, поред пруге.
060/338-08-96.
(217600)

ХИТНО, кућа Доло-
во,14.500, договор, по-
сле 15 сати. 061/134-
37-08. (217581)

ГОРЊИ ГРАД, кућа 88
м2, 2 ара, чврста град-
ња, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(217582)

СТРОГИ центар, преле-
па кућа 180 м2, 3,8
ара, салонска, 140.000.
(398), „Кров”,060/683-
10-64. (217582)

КУЋА за рушење, 5
ари, код горње цркве,
50.000, договор. (398),
„Кров”,060683-10-64.
(217582)

ХИТНО продајем кућу
у Панчеву, повољно,
могућ сваки договор.
064/902-28-80.
(217550)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
прелепа кућа 230 м2,
3,6 ара, 92.000. (398),
„Кров”,060683-10-64.
(217582)

СТАРА МИСА, плац 6
ари, 12.500. „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(217541)

МАКСИМА ГОРКОГ,
салонски тип куће на 7
ари, 70.000; Ж. Зрења-
нина на 2,6 ари,
42.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (217589)

ВОЈЛОВИЦА, породич-
но домаћинство,
37.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(217531)

ПЛАЦ 7 ари, власник,
1/1, код Козарачке ста-
ре, повољно. 061/246-
40-42, 013/263-82-64.
(217587)

ВОЈЛОВИЦА, 90 м2, за-
себан део, засебан
плац, улаз, 20.000.
069/520-76-77.
(217585)

ПРОДАЈЕМ плац 5,5
ари, грађевинско зе-
мљиште, Панчево.
065/201-66-39.
(217535)

ПРОДАЈЕМ кућу у Бе-
лој Цркви, близу језе-
ра. 061/284-54-04.
(217537)

ПРОДАЈЕМ две куће
на истом плацу у Вој-
ловици, хитно, легали-
зовано. 063/162-50-00,
013/232-21-30.
(217540)

КУДЕЉАРАЦ, 32.000,
породична кућа 58 м2.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (217531)

НОВА МИСА, кућа но-
вија, 200 м2, локал, до-
говор. „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(217541)

БАВАНИШТАНСКИ,
нова, двособна, 67 м2,
5 ари, 34.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (215745)

ТОПОЛА, 28.000, дого-
вор, 70 м2, 3 ара.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (217531)

СТАРА МИСА, кућа
три засебне етаже, 300
м2, 6 ари, 70.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

ШИРИ центар, грађе-
вински плац, 51 ар.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (217531)

ЦЕНТАР, 84 м2, по-
словно-стамбени обје-
кат, 62.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (217531)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
две мање куће на пла-
цу, за стан. 064/986-
21-74. (217534)

УКЊИЖЕНА кућа 110
м2, 14 ари плаца, ура-
ђена конверзија. Тел.
064/665-89-64.
(217526)

ЦЕНТАР, 170 м2, 3,6
ари, петособна, локал,
90.000.  (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(217525)

ПРОДАЈЕМ земљу прве
класе и кућу, Скорено-
вачки пут у Ковину, по-
сле циглане. 061/174-
70-73. (217490)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, плац до улице, 7
ари, 1.800 евра/ар,
ограђено.(470),„Дива”,
345-534, 064/246-05-
71.  (и)

ТЕСЛА, кућа у мирној
улици, 3.7 ара, 120 м2,
55.000 евра.
(470),„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.  (и)

ПЛАЦ, Јабучки пут,
8,5ари, 12.000 евра,
договор. (470),„Дива”,
345-534, 064/246-05-
71.  (и)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Старој Миси, два дво-
ришна стана. Тел.
063/472-433, 063/440-
447. (217496)

НОВА кућа, Караула,
86 м2, плац 4 ара,
укњижена. 065/258-87-
77. (217499)

МАРГИТА, солидна ку-
ћа на 5 ари плаца, вре-
ди погледати. 063/720-
55-66. (217500)

КУЋА с два локала,
код Турске главе, 161
м2, 2 ара, 65.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

ПРОДАЈЕМ воћњак,
башту кај Надела, 28
ари. 063/771-18-49. 

ТЕСЛА, нова кућа, 140
м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 140
м2, 2 ара, 46.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (217571)

ПРОДАЈЕМ плац Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36.
(217530)

ТЕСЛА, кућа 160 м2,
3,8 ара, 90.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

ВОЈЛОВИЦА, стара и
нова кућа, 17 ари, до-
говор, хитно. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру града, повољно,
вреди погледати.
063/756-06-04.
(217575)

НОВА МИСА, кућа 220
м2, на продају, замена
стан + доплата, могућ
договор. 064/577-65-
61. (217563)

КУДЕЉАРАЦ, 140 м2 +
25 м2 локал, 6 ари пла-
ца, комплет реновира-
на, усељива, 80.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.

(216358)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2, 6
ари, сређена, усељива.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(216358)

ПРОДАЈЕМ кућу Гор-
њи град, Маргита, по-
вољно. 060/728-46-02.
(217664)

ДОЊИ град, кућа сре-
ђена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/224-
47-97.  (217610)

ПОВОЉНО, кућа у из-
градњи, стављена под
кров, 425 квадрата, су-
терен + приземље +
спрат. Плац 8 ари, без
посредника. 065/811-
31-92. (217625)

КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (217639)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18, преко пу-
та Дома војске. Тел.
064/167-04-77.
(217636)

КУЋА на продају, цен-
тар, 120 м2, власник,
1/1. 064/005-25-20.
(217635)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ја-
буци, 6,25 ари, одмах
усељива. Тел. 064/303-
30-32. (217628)

ПОСЛОВНА зграда са
магацином, комплетно
опремљена, екстра ло-
кација, повољно.
062/105-20-12.
(217671)

ПРОДАЈЕМ кућу у Де-
бељачи, 100 м2, са 16
ари плаца. 023/871-
206, 065/419-25-25. 

КУЋА, нова Миса, 288
м2, може и етажно,
укњижена, власник, це-
на 65.000 евра.
064/123-14-13.
(217666)

ПРОДАЈЕМ 14 ари гра-
ђевинског земљишта на
Старој Миси, 16.000
евра. Тел. 063/771-18-
49. (217693)

БАВАНИШТЕ, нова ку-
ћа на 16 ари плаца,
екстра, 25.000 евра.
062/269-566. (217742)

ПРОДАЈЕМ грађевин-
ски плац 10 ари, Ново-
сељански пут, повољно,
могућ сваки договор.
066/385-289. (216020)

ПЛАЦ на продају, 8
ари, 40 х 20 м. Новосе-
љански пут б.б.
064/808-72-50. 

ПРОДАЈЕМ ланац зе-
мље на путу Качарево-
Ново Село, близу села.
064/333-20-46.
(217713)

КУЋА 50 м2, са 9 ари
плаца, са воћњаком, на
продају, хитно, дого-
вор. Панчево. 065/410-
97-34. (217752)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, шири центар,
двориште и гаража,
70.000. 061/266-46-45.
(217769)

МИСА НОВА, 7,5, 70,
20.000, ПР+ПК, само
33.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4656)

КУЋА, 30 м2, плус 30
м2 помоћни објекат,
легализовано, власник.
064/248-90-16.
(217773)

ПЕСАК, комплетно
имање, плантажа ле-
шника, све организова-
но, вреди погледати.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4656)

ОМОЉИЦА, зидана,
укњижена, само
16.500; Дебељача – но-
воградња, прелепа,
26.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4656)

КУПУЈЕМ 8 до 10 ари
равног плаца (струја,
вода, канализација),
укњижено, асфалт, мо-
же замена за лукс
стан, уз доплату.
063/717-38-31.
(217507)

ПРОДАЈЕ се стан 84
м2, И. Курјачког 6-а,
50.000. 314-353,
062/841-34-05.
(214969)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, 58 м2, Котеж 1, за
два мања. Власник.
065/820-73-83. 
(4656)

КОД БОЛНИЦЕ прода-
јем три мање гарсоње-
ре, све 18.000 евра.
062/361-676. (214359)

ЦЕНТАР, продаја но-
вих усељивих станова и
локала, 630-850 евра
са ПДВ-ом. 063/323-
584. (215748)

СТАН 101 м2, Карађор-
ђева 15, I спрат.
063/334-430. 
(215601)

ПРОДАЈЕМ стан, 81 м2,
II спрат, дуплекс, Те-
сла. 063/323-584.
(215748)
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ТРОСОБАН, Котеж 1,
65 м2, новоградња, III
спрат, укњижен, 700
евра/м2. 064/200-00-
37. (216420)

НОВА МИСА, 15.000,
40 м2, 55 м2, договор.
063/377-835. (216106)

НОВ стан, 53 м2, укњи-
жен, Мајке Југовића
13. 060/661-05-79.
(216153)

ТРОСОБАН стан, Ко-
теж 2, продајем/мењам
за кућу/стан. 063/771-
15-68. (216654)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 62 м2.
064/170-57-10,
065/824-39-44.
(216538)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж
1, за мањи једнособан.
Власник. 063/765-83-
10. (216917)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 пословног про-
стора, центар, 35.000.
064/186-50-87.
(217247)

ПРОДАЈЕМ стан на Ко-
тежу 2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99.
(217209)

СТРЕЛИШТЕ, стан 60
м2, II спрат, ЦГ, рено-
виран. 062/646-066.
(217001)

ШИРИ центар, тросо-
бан, 68 м2, I спрат, ТА,
терасе, 31.000.
060/760-04-32.
(216974)

ТЕСЛА, двособан, IV,
или замена за мању
самосталну кућу.
066/954-33-05.
(216974)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V,
ЦГ, власник, цена
43.500, Вељка Влахо-
вића 12, уградна кухи-
ња у цену. 063/164-61-
52.(217119)

ПРОДАЈЕМ стан, Те-
сла, трособан, 68 м2, II
спрат, ТА, власник.
063/848-52-32.
(216954)

ОДМАХ усељив тросо-
бан стан, 78 м2, два
мокра чвора, Стрели-
ште, може замена за
кућу. 064/340-26-43.
(217515)

ПРОДАЈЕМ стан, нова
градња, 55,16, без по-
средника. 064/222-960.
(217083)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан стан
62 м2, са централним
грејањем, лифтом и
прелепим погледом на
Тамиш. 063/786-98-86.
(216544)

СТРЕЛИШТЕ, II спрат,
ЦГ, 52 + 6 м2. Тел.
062/863-44-99.
(216550)

ПРОДАЈЕМ стан 60 м2,
28.000  евра, у згради,
трособан, центар.
061/670-97-96.
(217322)

ТРОСОБАН стан, Ко-
теж 1, IV спрат, ЦГ,
клима, 37.000, 60 м2.
Тел. 63/803-14-86.
(217341)

ГАРСОЊЕРА, Самач-
ки, I спрат, 18 м2, ЦГ,
без посредника.
063/858-89-82.
(217443)

НА ТЕСЛИ, близина
„Авив парка”, I спрат,
централно грејање, 60
м2. 060/151-09-77.
(217372)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 36 м2, ВП, ком-
плетно сређен, 24.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(217406)

СТРЕЛИШЕ, двособан,
54 м2, VII, ЦГ, 22.5000,
трособан, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(217406)

СТРЕЛИШЕ, једноипо-
собан, 51 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(217406)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 55 м2, II, ЦГ,
35.500. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(217406)

КОТЕЖ 1, двособан, 53
м2, I, ЦГ, тераса, сре-
ђен, 32.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(217406)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74.
(217405)

ДВОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, 70, 44 м2, II
спрат, тераса 6 м2, га-
ража. 064/127-11-39,
013/233-50-33.
(217482)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56 м2, намештен,
27.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-
20. (217525)

ТЕСЛА, двособан, 57
м2, 30.000; 43 м2,
25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-
20. (217525)

ЈЕДНОСОБНИ, 37 м2,
Тесла, 18.000; Стрели-
ште, 24.000; Миса,
21.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-
20. (217525)

ТРОСОБАН стан, Те-
сла, 77 м2, ВП, ЦГ, и
трособан стан Пепеља-
ре, 58 м2, без грејања,
без посредника. 233-
48-01, 065/404-13-43. (

ДВОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж 68 + 6 м2, два
ве-цеа, 40.000 евра.
(470),„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.  (и)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж,
38 + 4 кв,  ЦГ, 24.000
евра.  (470),„Ди-
ва”,345-534, 064/246-
05-71.  (и)

ЦЕНТАР, дворишни, 40
м2,  реновиран, 18.000
евра, договор.
(470),„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.  (и)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 48
+ 6 м2, Котеж, 25.500.
(470),„Дива”,345-534,
064/246-05-71.  (и)

ДВОСОБАН, Доњи
град, 25.000 евра; јед-
нособан 22.000 евра,
оба квалитетно рено-
вирана. (470),„Ди-
ва”,345-534, 064/246-
05-71.  (и)

ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2,
на Стрелишту, VII
спрат, 22.000 евра.
063/868-02-06.
(217510)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без по-
средника. Тел.
063/867-58-19.
(217511)

ТЕСЛА, двособан, 62
м2, 37.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

ТЕСЛА, трособан, 61
м2, 33.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

ТЕСЛА, једноипособан,
44 + Т, ЦГ, I, 30.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

ТЕСЛА, једноипособан,
42, ЦГ, III, 25.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

МАРГИТА, 85  м2, ЕГ, I,
гаража, 60.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, тераса, 29.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

КОТЕЖ 2, четворосо-
бан, 92 м2, 65.000, мо-
же замена. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
24,5, 17.000 евра.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

ЦЕНТАР, двоипособан,
65 м2, 45.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(217514)

СТРЕЛИШТЕ, 27.000;
57 м2, VI i VII. (636),
„Стрелиште, некретни-
не”,  062/886-56-09.
(217531)

СОДАРА, Доситеја Об-
радовића 56 м2 + тера-
са, V, ЦГ, сређен.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(217541)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(217541)

КОТЕЖ 2, једнособан,
44 м2, ЦГ. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(217541)

КОТЕЖ 1, 75 м2, V, ЦГ,
сређен, 45.000 евра.
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (217541)

СТРЕЛИШТЕ, једнои-
пособан, 35 м2, ЦГ,
22.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(217541)

ТЕСЛА, двособан, 57
м2, тераса 6 м2, гара-
жа. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(217541)

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан у стро-
гом центру Панчева.
064/954-68-01.
(217529)

ТЕСЛА, двособан, I, 54,
TA, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (217545)

ТЕСЛА, двособан, II,
50 м2, ТА, 25.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (217545)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 53 м2, I, тераса,
24.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(217545)

КОТЕЖ 2, једнособан,
39 м2, V, 19.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (217545)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901, 013/331-341.
(217545)

СТРОГИ центар, добра
градња, дворишни, 15
м2, 9.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(217545)

СТРОГИ центар, 50 м2,
двособан, III, ЦГ,
25.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(217545)

СТРЕЛИШТЕ, стан у
кући, 38 м2, једносо-
бан, гаража, 20.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (217545)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
реновиран, 55 м2, III,
ЦГ, 36.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. 

СТАРА ПОШТА, двосо-
бан, I, 42.000, Досите-
јева 83 м2, 58.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(217589)

ЦЕНТАР, прелеп двои-
пособан, IV,43.500; Ка-
рађорђева 83 м2, VI,
62.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (217589)

ТЕСЛА, 55 м2, IV,
24.000, Зеленгора,
приземље, сређен, 52
м2, 27.500. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(217589)

ПОВОЉНО, Содара,
двособан, VI, 27.000 и
83 м2, I, 41.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(217589)

СОДАРА, сређен, 74
м2, 41.000; 76 м2, ЦГ,
договор. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48. (217589)

КОТЕЖ 1, 26 м2,
17.000; 50 м2, I, 32.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(217589)

САЛОНСКИ, 114 м2,
65.000; 86 м2, 41.000,
велики избор двори-
шних станова. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(217589)

ДВОСОБАН, 53 м2, I
спрат, Зеленгора, Ж.
Зрењанина 99-а.
060/343-72-00.
(217578)

ЦЕНТАР, одличан дво-
ипособан, 61 м2, VII од
више спратова, два
лифта, 41.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(217582)

ТЕСЛА нов трособан,
106 м2, терасе 25 м2,
башта, паркинг, 59.000
+ ПДВ. 060/765-66-60.
(217579)

ШИРИ центар, сива
фаза 2 х 45 м2, вода,
струја, ново. 060/765-
66-60. (217569)

ПРОДАЈЕМ трособне
дуплекс станове 2 х
100 м2, 1.5 ар, скоро
завршено, 77.000 евра.
013/341-789. (217568)

СОКОБАЊА, прода-
јем/мењам стан 35 м2,
власник. 064/212-52-92. 

ДВОСОБАН, први
спрат, Котеж 1, без
улагања, власник,
32.000. 064/323-91-93.
(217574)

ОДЛИЧАН трособан 80
м2, Стрелиште, близина
„Авива”, Народне ба-
ште, 35.000, власник.
060/861-83-06.
(217574)

СОДАРА, троипособан,
I,  83 м2, Доситејева
13, власник. 064/213-
97-92. (217606)

ТЕСЛА, 44 м2, I спрат,
реновиран,ТА, брзо
усељив. 231-95-50,
064/423-31-43.
(217609)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ + по-
друм, тераса. 061/224-
47-97. (217610)

ДВОСОБАН, 57 м2, по-
годно за локал + 30 м2

гаража, центар,
19.900. 062/154-01-58,
068/513-62-16.
(2176119

НОВА МИСА, 25 м2,
гарсоњера, сутерен,
15.000, договор. (336)
„Олимп”,351-061,
063/494-898. 
(217623)

ТЕСЛА, 47 м2, III, TA,
двособан, 23.000. (336)
„Олимп”,351-061,
063/274-951. (217623)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2,
ВП, једнособан, ЦГ,
20.000. (336)
„Олимп”,351-061,
063/274-951. (217623)

СТРОГИ центар, 57 м2,
IV, ЦГ, двособан,
45.000. (336)
„Олимп”,351-061,
063/274-951. (217623)

НОВА МИСА, 75 м2 +
двориште, близина
Спортског центра, при-
земље, ТА, 28.000.
(336) „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(217623)

НОВОГРАДЊА, Лава
Толстоја, 104 м2, ду-
плекс, ЦГ, 82.000.
(336) „Олимп”,351-
061, 063/274-951.
(217623)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 60 м2, V, ЦГ, усе-
љив, 28.500. (336)
„Олимп”,351-061,
063/274-951. (217623)

ПРОДАЈЕМ станове у
центру, 141, 152, 170
м2. 061/531-29-00.
(217665)

КОПАОНИК, продајем
апартмане 36 и 60 м2,
плац 2 ара, темељ,
струја, вода, канализа-
ција. 061/531-29-00.
(217665)

ТЕСЛА, 54 м2, IV спрат,
24.500, власник, дого-
вор. 061/132-11-18.
(217681)

СТАНОВИ

ПОНУДА



ЦЕНТАР, 1.5, ЦГ, 44,
договор; Тесла 2.0, I,
53, 26.000. (338), „Јан-
ковић”, 348-025.
(217644)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоње-
ра, ЦГ, 23, 13.000; Го-
ри град, 64, 14.000;
Стрелиште, 8 ари, 190
м2, 70.000, одлична.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (217644)

СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ, ПВЦ,
33.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (217648)

ТЕСЛА, двособан, V,
лифт, 62 м2, ЦГ,
36.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (217648)

КОТЕЖ 1, двособан, III
57 м2, ЦГ, 31.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(217648)

ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, одличан,
36.000. (320), „Преми-
ер”, 063/800-44-30.
(217648)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипо-
собан, 44 м2, ВПР, ЕГ,
23.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (217648)

ТЕСЛА, трособан, IV,
лифт, 64 м2, ЦГ,
41.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (217648)

СТРОГИ центар, про-
дајем стан двособан,
17.000 евра. 066/937-
00-13. (217650)

ПРОДАЈЕМ стан, ду-
плекс 80 м2, Тесла,
Илариона Руварца 4.
063/334-430. (217755)

ТЕСЛА, трособан, 68
м2, IV спрат, хитно,
30.000. 064/158-94-28. 

КОТЕЖ 2, продајем
двособан стан, хитно,
повољно. 066/937-00-
13. (217650)

ПРОДАЈЕМ једноипо-
собан стан, 45 м2, по-
лунамештен, у одлич-
ном стању. 063/693-
944, 063/313-844. (и)

ПРОДАЈЕМ стан 50 м2

+ 20 м2 подрума, Бра-
ће Јовановић, Котеж 1.
063/815-44-48.
(217753)

СТРЕЛИШТЕ, 50 м2,
ЦГ, лифт, поткровље,
функционално, 20.000,
договор. (526),
„Ивакс”, 063/177-45-
96. (217709)

АГЕНЦИЈА „Ивакс” ну-
ди добар избор некрет-
нина на разним лока-
цијама. 060/428-08-56.
(217709)

ДВОСОБАН, Стрели-
ште, у главној улици,
61 м2, VII спрат, није
последњи, комплетно
сређен, 32.000.
066/052-393. 
(217723)

ДВОИПОСОБАН стан,
војне зграде на Тами-
шу, 64 м2, II спрат, ЦГ,
без посредника.
064/181-83-63.
(217758)

СТАН од 78 м2, ново-
градња, добра локаци-
ја. 062/443-367.
(217741)

ХИТНО, Стрелиште,
нов, 54 м2, двособан,
укњижен, 35.000 евра.
Клима, ПВЦ, паркинг.
062/269-566. 
(217742)

СТАН, реновиран, Те-
сла – пијаца, 32 м2,
продајем/мењам за
Нови Сад. 061/278-18-
77. (217744)

СТРЕЛИШЕ, 44 м2, пот-
кровље, нов једносо-
бан, изузетан, клима,
ПВЦ, укњижен, 22.000
евра. 062/269-566.
(217742)

СТРЕЛИШТЕ, 44 м2,
поткровље, нов, двосо-
бан, клима, ПВЦ, укњи-
жен, 20.000 евра.
062/269-566. (217742)

ДВОИПОСОБАН, леп,
сређен, приземље плус
двориште засебно,
укњижен, може замена
за мањи. 063/750-66-
85. (217757)

ТЕСЛА, I, једноипосо-
бан, лукс + гаража у
склопу зграде. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. (4656)

ТЕСЛА, трособан, 61,
само 31.500. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. (4656)

МИСА, двоипособан,
одличан, 19.000, Мар-
гита, нов, двоипособан,
хитно. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4656)

ДВОРИШНИ до улице,
7. јули, 37, 12.000; Д.
Град, 30, 13.500. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. (4656)

САМАЧКИ, I, 18.5, усе-
љив,13.000; Маргита,
нов, једнособан,
ТА,18.500. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. 

КУПУЈЕМ једнособан
стан, без посредника,
са централним греја-
њем. 063/880-57-99,
060/080-57-99.
(217359)

КУПУЈЕМ троипособан
или четворособан стан
у ширем центру.
064/385-31-15. (217)

АГЕНЦИЈА „Дива” ку-
пује стан без грејања.
Предност центар, Те-
сла. 345-534, 064/246-
05-71. (и)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама.
(320), „Премиер”,352-
489, 063/800-40-30.
(217648)

ИЗДАЈЕМ нову, двори-
шну гарсоњеру у стро-
гом центру. 063/313-
005. (СМС)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан код Хо-
тела „Тамиш”, женској
особи. 013/400-468.
(217175)

СОДАРА, двособан
стан, 56 м2, за издава-
ње. 064/925-98-14.
(216422)

ИЗДАЈЕМ кућу на дуже
(екстра), сваки дого-
вор, цена повољна.
064/484-53-09.
(216950)

ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2,
у строгом центру Пан-
чева, Војводе Живоји-
на Мишића бр. 6. По-
годно за канцеларисјки
простор, агенције, ор-
динације, школице и
др. 023/857-315,
023/857-069. (216696)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен у кући са соптве-
ним улазом, на Котежу
2. 063/329-309.
(217356)

ИЗДАЈЕМ стан у цен-
тру Панчева, 54 м2,
потпуно опремљен, на-
мештен, клима, инер-
нет, кабловска, етажно
грејање, одмах усељив.
Тел. 065/508-44-10. 

СОДАРА, комплетно
намештен трособан
стан, ЦГ, телефон.
064/839-09-02.
(217317)

ИЗДАЈЕМ девојци, на-
мештену гарсоњеру у
центру. 069/351-62-63.
(217378)

ИЗДАЈЕМ стан на Со-
дари од 54 м2. Тел.
063/861-42-91.
(217390)

ТРОСОБАН стан, Ко-
теж 1, IV спрат, ЦГ,
клима, полунамештен.
Тел. 063/803-14-86,
064/255-86-79.
(217341)

ПОТРЕБНА кућа за
становање и рад у њој.
064/981-77-65. (17395)

СОБУ, издајем самцу, у
центру града. Могуће
кување. Повољно.
062/377-345. (217398)

КОД БОЛНИЦЕ изда-
јем намештену гарсо-
њеру самцу, 70 евра.
065/353-07-57.
(217346)

ИЗДАЈЕМ празан јед-
нособан стан, у згради,
без грејања. Содара.
064/950-23-40,
013/344-167. (217362)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан на Ко-
тежу 1. 063/865-27-89. 
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ДВОСОБАН, 40 м2, на-
мештен, леп, II спрат,
строги центар.
063/124-10-18,
063/392-236. 
(217371)

ИЗДАЈЕМ кућу 250 м2,
Падинска скела, за ста-
новање, магацин, по-
словни простор.
061/153-34-61.
(217379)

ИЗДАЈЕМ гарсоњере,
Миса, Тимочка 32.
064/993-71-74,
064/297-81-68,
013/311-007, 013/371-
635, намештено.
(217416)

НАМЕШТЕН стан, Ми-
са, једнособан, каблов-
ска, 100 евра + депо-
зит. 064/458-94-96,
063/735-44-50.
(217421)

ИЗДАЈЕМ кућу на
Стрелишту. Тел.
065/899-97-70.
(217427)

ГАРСОЊЕРА, стан пр-
ви спрат, засебан улаз,
код Спортског центра.
064/436-85-26.
(217432)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
војном лицу. Тел.
061/306-79-81.
(217433)

КОМПЛЕТНО наме-
штен једнособан стан,
близина Спортског
центра „Младост”.
013/314-352, 063/514-
552. (217441)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан, Стрелиште,
кућа, ТА, самцу.
066/361-474.(217619)

ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике, групно 300
динара, појединачно
500. 064/137-47-89.
(217620)

ИЗДАЈЕМ стан самици,
соба, дневни боравак,
ниша и купатило.
064/137-47-89.
(217620)

ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2, са окућницом у
центру Старчева. Тел.
353-500. (217626)

НАМЕШТЕН стан, згра-
да + два дворишна на-
мештена + гарсоњера.
Стрелиште, 362-406,
064/218-83-45.
(217603)

СТРЕЛИШЕ, издајем
једнособан стан ком-
плетно намештен, ЦГ.
061/224-47-97.
(217610)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, кабловска, ин-
тернет, клима.
064/836-90-11,
062/371-619. (217592)

ИЗДАЈЕМ мањи стан.
Тел. 355-815,  062/887-
17-55. (217597)

ЈЕДНОСОБАН полуна-
мештен стан, Котеж 1,
у згради, супер локаци-
ја. 064/467-63-01.
(217588)

ИЗДАЈЕМ самцу наме-
штену собу, употреба
кухиње и купатила.
Тел. 321-408. (217555)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, полунамештен,
интернет, телефон. Ка-
рађорђева. 064/994-
13-16. (217567)

БЕСПЛАТНО, собу, ку-
хињу, купатило издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71.
(217560)

ИЗДАЈЕМ потпуно на-
мештену гарсоњеру на
Котежу 1. Тел.
062/817-00-81.
(217572)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Те-
сли. Тел. 064/424-88-
28. (217559)

НАМЕШТЕНА гарсоње-
ра, за самца или сами-
цу, депозит обавезан.
064/866-21-13.
(217528)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан на Стре-
лишту. 063/815-34-90.
(217539)

КУЋА, мања, за изда-
вање брачном пару, на
дуже. 064/986-21-74.
(217534)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у кући, Котеж 1.
062/889-27-11.
(217547)

КОТЕЖ 2, једнособан,
42 м2, празан, 70 евра.
„Перфект”, 064/385-
31-15. (217551)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
27 м2, у центру, код
Општине. Тел.
063/812-42-83.
(217512)

НАМЕШТЕНА соба,
централно грејање за-
посленом самцу, сами-
ци, без плаћања кири-
је, само комуналије.
231-47-96. (217501)

ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан, самци-
ма, самицама, може
двоје. Тел. 064/160-46-
39, 013/333-517.
(217501)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли, са
ЦГ, лифт. 064/439-60-
07. (217506)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту. 064/970-
80-68. (217630)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, кућа, посебан
улаз, спрат, Стрелиште.
060/152-88-55.
(217695)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен, I спрат, добра
локација, 130 евра, де-
позит. 013/681-235,
063/890-90-60. (2176

ПРАЗАН стан, 34 м2,
централно грејање,
Стрелиште, М. П. Ала-
са. 064/850-70-24.
(217669)

СТАН 60 м2, са тера-
сом, у приватној кући
на Новосељанском пу-
ту, ненамештен, са по-
себним улазом и по-
себном струјом изда-
јем, и у истом двори-
шту, мањи стан са по-
себним улазом, изда-
јем само озбиљној
женској особи. Тел.
064/137-48-67. (2176

ПОТРЕБНА кућа са
економским двори-
штем за изнајмљивање,
град, село. 060/600-29-
40. (217687)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, ученику,
центар 60 м2. 064/348-
07-60. (217687)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Стрелишту, 46
м2, са грејањем. Тел.
062/382-434. (217656)

ИЗДАЈЕМ стан 30 м2,
Улица Цара Душана 38.
013/351-477, 062/886-
56-02. (217718)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
нова Миса. 064/187-
91-87, 064/330-90-54.
(217654)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
нова Миса. 064/187-
91-87, 064/330-90-54.
(217654)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан у Гор-
њем граду. 063/693-
298, 063/693-944. (и)

ИЗДАЈЕМ станове у
центру града као по-
словни или стамбени
простор, 44 м2, 55 м2,
76 м2, 063/693-944,
063/313-844. (и)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан, 30 м2, код
Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(217756)

ИЗДАЈЕМ стан дуплекс
80 м2, Тесла, Илариона
Руварца 4. 063/334-
430. (217754)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комплетно намештен
стан, кућа, ЦГ, центар.
065/344-85-77.
(217054)

ИЗДАЈЕМ стан на Те-
сли, намештен, 36 м2,
приземље. Тел. 615-
138, 063/217-560.
(217733)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штену гарсоњеру на
Котежу 1. Тел.
064/420-77-46.
(217727)

ЈЕДНОСОБАН стан на
новој Миси, издајем,
предност самци-це.
060/163-88-58.
(217706)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан 38 м2, Содара, II
спрат, намештен. Тел.
063/524-642. 

ЛОКАЛ ТЦ „Трубач”,
приземље, прода-
јем/мењам за Нови
Сад. Тел. 061/278-18-
77. (217741)

ПРОДАЈЕМ локал 25
м2, на Зеленој пијаци
Панчево. 063/824-48-
59. (217364)
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ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2,
у строгом центру Пан-
чева, Војводе Живојина
Мишића бр. 6. Погодно
за канцеларисјки про-
стор, агенције, ордина-
ције, школице и др.
023/857-315, 023/857-
069. (216696)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу
или простор, за шиве-
ње. 064/127-22-48.
(217394)

СТРОГИ центар, 14 м2

+ лепо двориште 4 ара.
063/240-817. (217376)

ИЗДАЈЕМ плац за про-
дају аутомобила на Ба-
ваништанском путу.
063/802-58-36.
(217370)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локале од 39 и 81 м2, у
центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74.
(217405)

ИЗДАЈЕМ локал 40 +
10 м2, Синђелићева 35.
064/217-48-56.
(217430)

ИЗДАЈЕМ дворишну
зграду, 70 м2, строги
центар, погодно за по-
словни простор.
062/192-55-94.
(217434)

ПРОДАЈЕМ локал 70
м2, новија градња, Ца-
ра Душана 36.
064/387-93-05.
(217450)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина 2, повољ-
но. 063/853-93-29.
(217480)

ХАЛА на Јабучком пу-
ту, 200 м2, погодна за
све делатности. Тел.
064/490-33-18.
(217629)

ИЗДАЈЕМ нове локале
40 и 64 м2, за ордина-
цију или канцеларију.
Тел. 061/278-18-77.
(217744)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру Јабуке. 064/579-16-
15. (217736)

ИЗДАЈЕМ локал 70 м2,
100 евра. 064/137-47-
89. (217620)

ПРОДАЈЕМ локал 21,5
квадрат, Стрелише,
Вељка Петровића бр. 5.
Локал је тренутно под
закупом. 063/234-419.
(217616)

ИЗДАЈЕМ два локала,
излог, 30 м, пешачка
зона, Његошева.
064/994-13-16.
(217567)

ИЗДАЈЕМ локал код
пијаце, близина школа,
све намене. 060/351-
03-56. (217524)

ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа 130 м2, (бивша
пекара „Тара”, Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (217520)

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2

и 25 м2, у дворишту,
Војводе Радомира Пут-
ника 29. 063/278-250.
(217520)

ИЗДАЈЕМ више канце-
ларијских простора,
АМЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88.
063/278-250. (217520)

ИЗДАЈЕМ канцеларију
25 м2, центар, Р. Пут-
ника, 80 евра. 063/341-
871. (217569)

ИЗДАЈЕМ локал на Зе-
леној пијаци. 064/942-
89-29. (217643)

ИЗДАЈЕМ локал на Зе-
леној пијаци ,стари
део, 50 м2, два нивоа.
061/634-74-49.
(217658)

ИЗДАЈЕМ нов локал,
код Зелене пијаце и
три школе. 063/617-
421. (217652)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор у центру, 210,
220, 270 м2. 061/531-
29-00. (217665)

ПРОДАЈЕМ пословну
зграду 480 м2, у цен-
тру. 061/531-29-00.
(217665)

ПРОДАЈЕМ локале у
центру, 18 + 6 м2.
064/143-52-98.
(217665)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор 450, 800,
1.650 м2. Висина 4 м.
064/143-52-98.
(217665)

ПРОДАЈЕМ пословну
зграду 1.650 м2.
061/531-29-00.
(217665)

ЈАБУЧКИ, пословно-
стамбени објекат, 8.4
ара, хитно, 33.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4656)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустриј-
ским машинама.
064/191-64-95.
(216210)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Антика”, потребни
радници са искуством.
Тел. 061/808-68-25.
(216559)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребне
раднице, за кухињу и
роштиљ. 063/834-88-
10. (21697)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице, за кухињу и
роштиљ. 063/897-55-
04. (216979)

ПОТРЕБАН радник:
рад у малопродаји пре-
храмбеним производи-
ма. Допремање, пријем
и продаја робе. Крите-
ријум: старост 25 - 45
година, ССС, опште
образовање и култура-
комуникативност, во-
зачки испит Б катего-
рије. Биографије са
сликом слати на по-
штански фах 52, Пан-
чево. (216903)

ПОТРЕБНА радница у
пекари. 064/403-51-32.
(217356)

ПОТРЕБНА радница за
рад у месари. 063/362-
427. (217762)

ПОТРЕБНЕ продавачи-
це, Светог Саве 84-а,
Слатка кућа. 063/550-
166. (217772)

ПОТРЕБАН пекар и
радник на пећи, са ис-
куством. 064/120-09-
42. (217458)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским
шиваћим машинама,
са искуством. Звати од
14 до 16 сати. 064/677-
68-15. (217460)

ПОТРЕБНИ радници за
физичке послове са во-
зачком дозволом Б и Ц
категорије. Тел.
063/494-512. (217374)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици.
065/531-38-58.
(2174212)

ПОТРЕБНА радница за
кафе билијар у Панче-
ву, Книћанинова 37.
062/227-771. (217052)

ПОТРЕБНЕ конобари-
це, конобари за рад у
ресторану „Стара пи-
вара”. 063/762-22-21.
(217600)

ХИТНО потребан фри-
зер са искуством, во-
лонтер и ученици сало-
ну „Мерима”. 063/196-
94-85, 013/320-146.
(217598)

ПОТРЕБНИ промотери
за рад на терену.
062/825-27-25.
(217565)

ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији,
између 25 и 40 година,
непушач, активни Б во-
зач. 060/455-65-66.
(217550)

РЕСТОРАНУ „Шапа”,
Баваништански пут
167-а, потребан кувар.
Тел. 063/514-651.
(217522)

ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу из Панчева
потребни мајстори, са
искуством. 333-311.
(217735)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу „Пети-
ца”, Аутобуске стани-
це, доћи на разговор
од 17 до 19. (217729)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. 060/362-
22-21. (17701)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
062/339-279. (217715)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, нега
и купање болесника.
063/737-59-60.
(216285)

МАСЕРКА, релаксцио-
на, парцијална и анти-
целулит масажа. Тел.
062/817-17-31. (2163

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-
85-95. (216551)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-01-
13.  (217223)

ЧУВАЛА бих старију
особу, пар сати дневно.
061/155-72-40. (16923)

АЛ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, ве-
нецијанери, уграђујем,
поправљам, гуртне.
064/181-25-00.
(216953)

МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно, цена дого-
вор. Mo le ri zam.wor -
dpress.com . 069/444-
23-76, 064/444-23-76,
060/444-23-76.
(216884)

СТОЛАР тражи посао,
кухиње и плакари по
мери, поправке, пре-
правке, столарија.
064/176-88-52, 371-
274. (217353)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, ка-
бина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-
76. (216904)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, ин-
дикатора, разводних
табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(2173329

ЕЛЕКТРИЧАР: поправ-
ке, израде, инсталаци-
ја, индикатори, бојле-
ри, купатила, ТА.
062/271-661, 061/132-
85-43. (217336)

КОШЕЊЕ траве, коро-
ва, шибља, обарање
стабала на свим тере-
нима, одношење.
060/035-47-40.
(217345)

РАДИМО све физичке
послове, рушења кућа,
разбијање бетона, ште-
мовање, бетонирања,
кровови, ископи, уто-
вари, одношење ства-
ри. 064/122-69-78.
(2317345)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, обраде око
прозора, плаћање на
рате. 063/893-39-94.
(217374)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42.
(217348)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, из-
давање, 10 евра дан,
позовите. 064/235-08-
15. (217406)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фасаде, столарија, чи-
сто, повољно. Пензио-
нерима попуст.
061/288-20-19.
(217408)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, 21 година искуства.
013/251-78-97,
063/782-51-48.
(217409)

ИЗРАДА графичких
радова: конструисање,
машински елементи,
механика, часови: ме-
ханика, физика, мате-
матика. 065/866-23-28.
(217429)

ЧАСОВИ енглеског је-
зика, повољно. Тел.
066/934-47-36.
(217436)

ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Сло-
бодан, 063/865-80-74.
(217445)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38.
(217447)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, из-
рада кошуљице, уград-
ња ламината, столари-
је, обрада шпалетни.
062/816-33-84.
(217449)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством ле-
пи све врсте плочица,
квалитетно и повољно.
061/249-29-90.
(217459)

ИЗДАЈЕМ рамске ске-
ле, металне подупира-
че, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(217382)

ХОБЛОВАЊЕ, поправ-
ка, фуговање и лакира-
ње паркета, бродских
подова. 064/341-79-60,
065/543-21-53.
(217473)

СПРЕМАМ, чистим
станове, ако вам треба
позовите. 064/278-71-
20. (217604)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољ-
није. 065/361-13-13.
(217583)

ОРЕМ и фрезујем ба-
ште малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(217584)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
купатила, поправке,
преправке, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(217586)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, могућност ме-
сечног плаћања, про-
фесор. Центар,
013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
217634)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, нај-
јефтиније у граду.
063/804-57-99.
(217552)

КОШЕЊЕ траве, крче-
ње корова, подсецање
дрвећа, шишање живе
ограде. Воћњаци, ви-
кендице, дворишта.
063/844-61-13.
(217517)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(217518)

СРПСКИ, часови, при-
према пријемних за
средње школе и факул-
тете. 064/462-37-64.
(217637)

ПРАЊЕ тепиха, дубин-
ско прање намештаја,
аутомобила. Наташа.
361-474, 060/361-47-
41, 066/361-474.
(217619)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор
са искуством. 062/801-
97-58. (217646)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, капије,
терасе, роштиљи по
мери, ситне поправке,
врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(217647)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем
или камионом, селидбе
са монтажом и демон-
тажом намештаја. Де-
јан, 061/626-14-50,
065/440-97-00.
(217641)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-
20-03. (217641)

СВЕ врсте физичких
послова: утовар/исто-
вар робе, селидбе, се-
чење, цепање дрва, ко-
пање, одвоз шута, ста-
рог непотребног наме-
штаја, чишћење подру-
ма, тавана, шупа, сви
слични послови. Дејан,
065/440-97-00,
061/626-14-50, 341-
571. (217641)

КОШЕЊЕ, крчење, ва-
ђење пањева, сечење
дрвећа, фрезирање ба-
ште. 064/196-17-32.
(217750)

РАДИМ изолацију рав-
них кровова, тераса,
гаража, купатила. 345-
874, 062/235-839. (217

ПРЕВОЗ тамићем ки-
пером, до 2 м³, песак,
шљунак, шут и остало.
061/612-14-50.
(217720)

КОШЕЊЕ травњака,
дворишта, воћњака,
тримером. Могућност
одвоза траве. 061/612-
14-50. (217720)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-
18, 601-892. 
(217722)

ЧУВАЊЕ, здравствена
нега старијих особа, 24
сата, медицинска се-
стра, повољно.
065/359-20-09.
(217724)

ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, старе шупе.
061/321-77-93.
(217690

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, радови, фасаде,
чисто, квалитетно, по-
вољно. 063/864-67-16.
(217662)

КОМБИ транспорт ро-
бе до 1.5 тоне.
063/747-94-73.
(217671)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, квалитет-
но и педантно, молер
тражи посао. 233-38-
64, 063/738-58-02.
2176729

ПРОФЕСИОНАЛНА,
неговатељица, пружа
сваки вид неге боле-
сним, старим, непо-
кретним. 060/366-63-
69. (217673)

ОРЕМО, риљамо, кул-
тивирамо, чистимо ба-
ште, вадимо воћке и
пањеве. 063/809-35-89.
(217659)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством.
Уградња свих врста
зидних и подних пло-
чица. Тел. 064/128-38-
49. (217655)

БОВЕН масажа, прва
бесплатно. 064/348-07-
60. (217687)
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ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољ-
но, пензионерима по-
пуст. 061/626-54-06.
(2176539

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализаци-
је, адаптације купати-
ла, поправка водоко-
тлића, славина, венти-
ла, бојлера, монтажа
туш-кабина, замена,
фина монтажа, одмах,
повољно. 377-930,
064/586-85-39.
(217683)

АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, вене-
цијанери, уграђујем,
поправљам. 063/882-
25-09. (217685)

КЕРАМИЧАР, квали-
тетно, поуздано, по-
вољно. 063/318-780.
(217751)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови и слични
послови. Повољно.
063/780-07-63,
062/872-92-03.
(217761)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-25-76,
060/027-65-31.
(217774)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
и великим кипером
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с матери-
јалом или без њега.
Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (214059)

ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комби-
јем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (217489)

ДЕМИТ фасаде, мо-
лерско-гипсарски ра-
дови са комплет сређи-
вањем, 100%, чисто,
гаранција. 065/228-78-
66. 

ПРЕВОЗ малим камио-
ном шљунка, песка, се-
јанца, шута, ископ ба-
герима. 064/648-24-50,
најповољније у граду.
(217325)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ви-
љушкара за утовар и
истовар робе. 064/648-
24-50. (217325)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ во-
зила са корпом за рад
на висини. 064/648-24-
50.(217325) 

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифи-
цирање, 28 година с
вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(215564)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слобо-
дан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.
(215616)

СЗР „МАКИ”, паркет,
постављање паркета,
хобловање, полирање и
лакирање. Дугогоди-
шње искуство. Мајстор
из Дебељаче. 063/822-
94-82, 063/865-45-31.
(216441)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифи-
цирање, 28 година с
вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(215564)

РАДИМО зидање, бе-
тонирање, поправка
старих и нових крово-
ва, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-
53-89. (216723)

СЕЛИДБА, 1.000 дина-
ра, радници, склади-
штење намештаја, по-
пуст ванградске.
064/482-65-53.
(216831)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Аcqua”,
062/532-346. (
217169)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ во-
зила са корпом за рад
на висини. 064/648-24-
50.(217325) 

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
адаптације, поправке,
замене, повољно. 331-
657, 063/777-18-21,
064/495-77-59.
(217058)

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром, шљунак, песак,
сејанац, одвоз шута,
утовар. 063/246-368.
(217004)

KIZ ZA – превоз шљун-
ка, песка, сејанца, ри-
зле, мањим (1.500 дин)
и већим камионима
(2.000 дин). Жарка
Зрењанина 146-а (пре-
ко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366-
888. (217325)

KIZ ZA – истовар и уто-
вар робе виљушкарима
на свим теренима, ру-
шење старих кућа и
других објеката, уто-
вар шута с одвозом.
(217325)

KIZ ZA –  изнајмљива-
ње виљушкара носиво-
сти 10 тона. 063/218-
894, 013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и са-
бијање терена, насипа-

ње, набијање вибро
плочама. (217325)

KIZ ZA – ископ великим
и мини багерима по-
друма, темеља, канала,
канализационих при-
кључака, септичких ја-
ма с одвозом. Жарка
Зрењанина 146-а (пре-
ко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366-
888. (217325)

KIZ ZA – сечење бетона
и асфалта до 20 цм,
изнајмљивање компре-
сора за разбијање бе-
тона свих величина и
дебљина. (217325)

KIZ ZA – камиони с
корпама за рад на ви-
сини од 17 - 23 метра,
сечење и резање стаба-
ла и грања.  Жарка
Зрењанина 146-а (пре-

ко пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/668-
97-86, 013/366-888.
(217325)

KIZ ZA –  самоходна
дизалица за рад на ви-
сини од 33 метра.
064/668-97-86. (4652)

KIZ ZA –  издавање ра-
мовских скела са пре-
возом (до 100 м² – 10
евра/дан, дo 200 м² –
20 евра/дан...), агрега-
та за струју. Жарка
Зрењанина 146-а (пре-
ко пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/668-
97-86, 013/366-888.
(217325)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона са одвозом шу-
та или без. Горан.
064/648-24-47.
(217325)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

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.



СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз. Екипа
радника, одвозимо не-
потребни намештај.
063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34, Влади-
мир. (217767)

РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”,
064/189-40-91, 354-
777. (217759)

УСТУПАМ једно гробно
место на Католичком
гробљу. 064/427-08-88.
(217320)

НЕМАЧКИ пензионер
тражи слободну жену,
од 55 до 60 година, без
обавеза, за заједнички
живот. 013/236-72-95,
064/501-91-05.
(217441)

ИДЕАЛАН простор за
дечје рођендане, заба-
ва и дружење у приро-
ди. 060/362-22-21.
(217701)

ПОТРЕБНА жена, де-
војка, може и средњо-
школка са познавањем
енглеског и немачког
језика. 063/156-76-57. 

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. По-
вољно. 063/709-44-97.
(217469)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона са одвозом шу-
та или без. Горан.
064/648-24-47.
(217325)

СЕРВИС рачунара, мо-
билних телефона, та-
блета, ауто-радија,
осталих електроуређа-
ја. Милутин. 061/171-
01-28. (217375)

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ локала,
стана, куће, аутомоби-
ла, камиона, гараже,
осталих објеката.
063/800-01-96.
(217375)

СЕРВИС телевизора,
ауто-радија, осталих
електроуређаја, елек-
тричар, аутоелектри-
чар, уградња ауто-ра-
дија. 063/800-01-96.
(217375)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 013/365-
051, 064/176-91-85,
063/278-117. (217399)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водовод-
не адаптације, замена
вирбли, батерије и са-
нитарије. Прикључак
водомера и градске ка-
нализације. Све за во-
ду. Пензионерима екс-
тра попуст. Од 0 – 24
сата, долазим одмах.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(217348)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слобо-
дан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.
(215616)

ОДВОЗ шута са утова-
ром, рушење мањих
објеката кипером.
064/144-88-44.
(217014)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом – Војводина,
Србија, са или без рад-
ника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(217014)

УСЛУГЕ ископа, утова-
ра, истовара, превоз
кипер камионом. Зве-
здан, 063/224-435.
(2175029

СЕЛИДБЕ робе и ства-
ри комбијем и камио-
ном, професионално,
екипа радника, све ре-
лације по Србији, от-
куп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(216277)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис,  све ре-
лације по Србији, ка-
мионима, екипа радни-
ка, кутије, фолија за
заштиту намештаја, од
0-24 сата, сваког дана
и недељом.  Бесплатан
долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће
чековима и преко ра-
чуна. 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 . (216277)

СЕЛИДБЕ и превоз ро-
бе „Бомбончић” – Бо-
рис –  комбијима, ка-
мионима, екипа радни-
ка, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари,
кутије за паковање,
фолија за заштиту на-
мештаја, селите се без
стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(216277) bom bon -
cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . 
(216271)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе, поправљамо
квалитетно с гаранци-
јом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-
05. (217605)

КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, сејанац, пе-
сак, шут, 1.300 динара,
најповољније. 066/355-
154, 062/355-154.
(217562)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне, ве-
нецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармо-
врата, туш-кабине, ко-
марници, тенде, роло-
заштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/816-
20-98. (217498)

ТЕПИХ сервис, дубин-
ско прање тепиха, пре-
воз бесплатан. 302-
820, 064/129-63-79.
(217738)

ОВЛАШЋЕНИ електро-
сервис поправља: ма-
шине, бојлере, шпоре-
те, замрзиваче, климе,
електроинсталције, га-
ранција. 060/180-02-
83, 062/186-48-22. 

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе. Панчево, даље.
Цена договор.
013/366-843, 063/193-
22-29. (217698)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, ка-
нализације, старих и
нових купатила, бате-
рије, вентиле, вирбле,
све за воду, 0-24 сата,
пензионерима екстра
попуст, долазимо од-
мах. 348-139, 064/493-
44-63, 061/317-26-33,
063/702-07-43.
(217702)

ПОПРАВКА веш-маши-
на, судо-машина, фри-
жидера, замрзивача и
остале беле технике.
Монтажа и сервис кли-
ма уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-
24-16. (217763)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs24 Петак, 8. април 2016.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

5. апри ла 2016. го ди не пре ста ло је да ку ца пле -

ме ни то ср це на шег оца, де де и пра де де

СЛАВ КА ЈАН ЧИ НА

Ожа ло шће ни: ћер ке СО ЊА и ЉИ ЉА НА, уну ци

МИ ЛАН, ИВАН, ПРЕ ДРАГ, НЕ НАД и пра у ну ке
(48/217475)

На шем до бром и пле ме ни том уја ку

СЛАВ КУ ЈАН ЧИ НУ

по след њи по здрав од по ро ди ца БО ДРО ЖА, 

ПО ПОВ, СТО ЈАК и ЈА ЊУ ШЕ ВИЋ
(49/217476)

       У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра њу и из -

град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав ка, 64/10-

УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС,

132/2014 и 145/2014)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко -

му нал не по сло ве

ОГЛА ША ВА
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА ЈАВ НИ УВИД

СЛЕ ДЕ ЋЕГ ПЛАН СКОГ   ДО КУ МЕН ТА

На црт  Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се ље ног ме ста

Гло гоњ

       На црт на ве де ног план ског до ку мен та из ла же се на јав ни

увид у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Ул. Трг кра ља

Пе тра I бр. 2 - 4, у хо лу, на ше стом спра ту, у тра ја њу од 30 да -

на, по чев од 08. 04. 201б. го ди не.

       За пру жа ње ин фор ма ци ја у ве зи са на ве де ним план ским

до ку мен том обра ти ти се Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе -

вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве Град ске упра ве гра да

Пан че ва, на тел. 308-905. Пред став ни ци об ра ђи ва ча пла на

да ва ће оба ве ште ња ве за но за план ски до ку мент за вре ме тра -

ја ња јав ног уви да, сва ког пет ка, у вре ме ну од 10 до 12 са ти.

       За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца под но се при мед -

бе на На црт пла на, за вре ме тра ја ња јав ног уви да, ис кљу чи во

у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та -

ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по -

сло ве, пу тем пи сар ни це Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг

кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во.

       Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же ног план ског до ку ме -

на та, би ће ор га ни зо ва на да на 11. 04. 2016. го ди не, у 18 са ти,

у про сто ри ја ма До ма кул ту ре Гло гоњ.

       Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на 18. 05.

2016. го ди не, са по чет ком у 13 са ти, у са ли на де ве том спра -

ту згра де Град ске упра ве гра да Пан че ва.

       Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр жа ва ња

јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла си ће се но ви тер мин

и ме сто одр жа ва ња сед ни це Ко ми си је.

По треб ни рад ни ци ко ји би ра ди ли 

на сор тир ној ли ни ји.

По зи ци ја: сор ти рач се кун дар них си ро ви на

Ло ка ци ја: Де по ни ја Вин ча, Бе о град

Сви за ин тре со ва ни мо гу се 

ја ви ти на 069/512-22-06                                                  (ф)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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2. апри ла 2016. го ди не, у 33. го ди ни пре ми ну ла је на ша во ље на

ДА НИ ЈЕ ЛА СТА НИ СА ВЉЕВ
1983–2016.

„Сла дак је и овај са да шњи жи вот, али је онај бе смрт ни сла ђи од
сва ке сла до сти, и он сам зна да чо ве ка при ву че и при сво ји не ким
чуд ним на чи ном и да га ода ши ље оном бу ду ћем ве ку.”

Не из мер но смо ту жни што смо те из губили, а бес крај но по но сни
што смо те има ли.

Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: отац СЛАВ КО, мај ка МИ РА и се стра ДА ЛИ БОР КА

(39/217463)

По след њи по здрав дра гој 

ДА НИ ЈЕ ЛИ
од тет ке ЂИ НЕ и те ча

МИ РО ЉУ БА

(40/217464)

ДА НИ ЈЕ ЛА

СТА НИ СА ВЉЕВ

Оста ће успо ме не и траг

де вој ке ко ја је за у век

обе ле жи ла мој жи вот.

Увек ћу те во ле ти. 

Твој ЦОЈ КО

(60/217493)

Мо јој дра гој

ДА ЦИ

по след њи по здрав 

од ње не тет ка БРАН КЕ

(61/217493)

По след њи по здрав дра -

гој на шој

ДА НИ ЈЕ ЛИ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца ШОР БАН –

АН ЂЕ ЛИ ЈА и ИГ ЊАТ

(645217503)

По след њи по здрав

ДА НИ ЈЕ ЛИ

СТА НИ СА ВЉЕВ

1983–2016.

од ма ми них и та ти них

ко ле ги ни ца ИРЕ НЕ,

ЉУ БИ ЦЕ и АНЕ

(116/217663

На шој дра гој

ДА НИ ЈЕ ЛИ СТА НИ СА ВЉЕВ

По след њи по здрав од уј не РУ ЖЕ и бра та ЖЕЉ КА

(119/217679)

ДА НИ ЈЕ ЛА СТА НИ СА ВЉЕВ
По след њи по здрав дра гој се стри ци 

од ДИ ЈА НЕ с по ро ди цом

(120/217679)

По след њи по здрав нај -

бо љем та ти и де ди

РАТ КУ 

ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ

од ћер ке ВЕ СНЕ, зе та

ГО РА НА и уну ка 

МИ ЛИ ЦЕ

и АЛЕК САН ДРЕ

(45/217472)

По след њи по здрав во -

ље ном бра ту

РАТ КУ 

ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ

од се стре КО ВИЉ КЕ

(92/217614

По след њи по здрав дра -

гом уја ку

РАТ КУ 

ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ

од  БО РИ СЛА ВА, 

МА РИ ЈА НЕ и ЛА ЗА РА

(94/217618)

По след њи по здрав дра -

гом уја ку

РАТ КУ

ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ

од ТИ ХО МИ РА, ОЛ ГЕ 

и МАР КА

(95/217618)

По след њи по здрав во -

ље ном бра ту

РАТ КУ 

ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ

од се стре БЕ ЛЕ

(96/217618)

РАТ КО 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По след њи по здрав 

уја ку од СВЕ ТЛА НЕ 

СА ВА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(101/217627)

РАТ КО 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По след њи по здрав

уја ку од СА ШЕ 

БО ЖИ ЋА с по ро ди цом

(102/217621)

РАТ КО 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

По след њи по здрав 

бра ту од се стре 

ДА НИ ЦЕ и зе та 

МИ ЛА ДИ НА БО ЖИ ЋА

(103/217627)

По след њи по здрав на -

шем во ље ном би ћу и

нај бо љем стри цу

РАТ КУ 

ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ

од БИ ЉЕ, БУ ЦЕ 

и сна је ДУ ШИ ЦЕ

с по ро ди ца ма

(45/2174729

По след њи по здрав 

РАТ КУ 

ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ

од ИЛИ ЈЕ, БРАН КА 

и СТЕ ФА НА

(93/217615)

По след њи по здрав на ма
дра гом, ве ли ком, и нај -
бо љем су пру гу и та ти

РАТ КУ 
ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ
30. IV 1941 – 31. III 2016.

од су пру ге ВИ ДЕ 
и си на ВО ЈИ НА

Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти.

(44/217472)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

ЋИ РИ 

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

од по ро ди це ЦО ЉА

(23/217411)

ЋИ РА 
СТО ЈА НО ВИЋ

1942–2016.
Сун це на ше, у на шим
жи во ти ма био си ве ли -
ки осло нац, ан ђео ве ли -
ког ср ца.

По след њи по здрав од
су пру ге ГОР ДА НЕ, 
ћер ке СНЕ ЖА НЕ, 

СВЕ ТЛА НЕ и ЈЕ ЛЕ НЕ
с по ро ди ца ма.

(59/217492)

ЋИ РА 

СТО ЈА НО ВИЋ

По след њи по здрав од

сна је ВЕ СНЕ 

са си но ви ма ГО РА НОМ

и ИГО РОМ

(84/217570)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

ЋИ РИ 

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

од СА ВЕ с по ро ди цом

(24/217411)

29. мар та 2016. го ди не,

у 79. го ди ни пре ми нуо

је наш дра ги су пруг,

отац, де да и таст

РА ДЕН КО 

УРО ШЕ ВИЋ

1937–2016.

Хва ла му на све му. Ни -

ка да га не ће мо за бо ра -

ви ти.

Ожа ло шће на су пру га

ЗО РА, син ДРА ГАН,

ћер ка ДРА ГА НА, 

уну ка ЗО РА НА 

и зет ЈА ДРАН КО

(130/217731)

1. апри ла 2016, пре ми нуо је, у 91. го ди ни, наш дра ги отац, све кар

и де да

ЂО КА СТО ЈИЋ
ар хи тек та

1926–2016.

Ожа ло шће ни: син АЛЕК СА НАР, сна ја ОЛИ ВЕ РА, унук ЈА КОВ,

уну ка СО ФИ ЈА, бра тић МИ ЛАН и оста ла род би на и при ја те љи

(38/217457)

На пу стио нас је наш дра ги при ја тељ

ЂО КА СТО ЈИЋ
ар хи тек та

Хва ла ти за див но при ја тељ ство.

НА ТА ША, НЕ БОЈ ША, СЛА ВИ ЦА 

и ДУ ЛЕ СТЕ ПА НОВ
(37/217455)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

Дра ги наш

ПЕ КО

Био си је дин ствен у сва ком по гле ду.

Ни шта ви ше не ће би ти као пре.

За у век тво је IV-5

(67/ф-564)

С не ве ри цом и ве ли ком ту гом опра шта мо се од на шег ма ту ран та

МАР КА ПЕ КО ВИ ЋА

Тех нич ка шко ла „23. мај” Пан че во

(68/ф-564)

По след њи по здрав

МАР КУ ПЕ КО ВИ ЋУ

Ку ме, не ће мо те ни ка да за бо ра ви ти.

НИ КО ЛА, МА ТИ ЈА, НЕ ША и ТА ЊА
(91/217613)

По след њи по здрав дра -

гом

МАР КУ
БАР БА РА

(97/217622

На шем је ди ном нај во ље ни јем си ну

МАР КУ ПЕ КО ВИ ЋУ
1997–2016.

Ка ко да ље без те бе.

Та та и ма ма

(98/217623)

По след њи по здрав нај див ни јем бра ту

МАР КУ ПЕ КО ВИ ЋУ

од ЈУ ЦЕ са ма мом и та том

(100/217623)

МАР КО ПЕ КО ВИЋ
Увек си био по се бан, свој... жи вео си сто на сат, ми слио

две ста... Ни ко ме ни си остао ду жан. Ако је не ко био луд,

био си лу ђи, ако је био па ме тан, био си па мет ни ји... ако

је не ко био до бар, ти си био још бо љи..

Да вао си се не се бич но и био нај бо љи друг, при ја тељ, брат...

Имао си нај бо ље ра ме за пла ка ње и нај леп ше ру ке за за -

гр љај, ве ли ко ср це пре пу но љу ба ви, осмех ше ре ти ка и

очи у ко ји ма су зве зде спа ва ле...

Да ли смо ти ре кли ко ли ко те сва ко од нас во ли?

Не опра шта мо се од те бе, јер не при хва та мо ова кав ра -

ста нак...

Схва ти, ти си ту и жи ве ћеш веч но у сва ком од нас.

Тво ји дру га ри из раз ре да и оста лих оде ље ња из основ не

шко ле, учи те љи ца и раз ред ни
(121/217682)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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За у век у на шим ср ци ма

МАР КО

По ро ди це ПЕ КО ВИЋ,

МА ТИЋ 

и СТО ЈИЛ КО ВИЋ

(57/217487)

По след њи по здрав ку му

МАР КУ

ПЕ КО ВИ ЋУ

од ку мо ва ГА ЈЕ, ЉИ ЉЕ

и ЈО ВА НЕ

(87/217593)

На шем дра гом

МАР КУ ПЕ КО ВИ ЋУ

по след њи по здрав  од ком ши ја из Цви ји ће ве 13

(88/217594)

По след њи по здрав

МАР КУ 

ПЕ КО ВИ ЋУ

од БОР КЕ и ЗО РА НА

МОМ ЧИ ЛО ВИ ЋА

(89/217599)

По след њи по здрав

МАР КУ ПЕ КО ВИ ЋУ
1997–2016.

Те шко је по ве ро ва ти да те ви ше не ма.

По ро ди ца РА ШКОВ
(90/217612)

По след њи по здрав мом уну ку

МАР КУ ПЕ КО ВИ ЋУ
1997–2016.

Љу би га ње го ва ба ба ГО СПА ВА
(99/217623)

МАР КО 

ПЕ КО ВИЋ
Ре чи су не ста ле, оста ла

је бол. Али ни веч ност

ни је до вољ на да и бол

не ста не.

Тво ји нај ми ли ји тет ка

ТА ТЈА НА, те ча ИВАН,

бра ћа УРОШ 

и ДА НИ ЛО

(115/217661)

МАР КО
Не ка те чу ва ју ан ђе ли.

Ку ма БО СА, ВЛА ДА

и ЦА КИ

(122/217684)

С бо лом и ту гом, у не ве ри ци да те ви ше ни ка да

не ће мо ви де ти опра шта мо се од те бе, дра ги

МАР КО

Ду бо ко са у че шће ма ми и та ти.

Ку ма МА РИ ЈА с по ро ди цом АЈ ДУ КО ВИЋ
(125/217762)

По след њи по здрав дра -

гом

МАР КУ
По ро ди ца ЦЕ НИЋ

(128/217724)

МАР КО ПЕ КО ВИЋ

Увек во љен, ни кад за бо ра вљен.

Дру га ри:  НЕКС, ЈО ВА НА, КА ЋА, МИ ЉА НА,

СТЕ ФА НИ, ИКА, ЂУ РА, ЂО ЛЕ и ГА ЛЕ
(129/217730)

Дра ги наш

МАР КО

Од ла зе ћи из на ших по гле да у на ше при че и се -

ћа ње, оста ћеш веч но млад у све ту Ма лих Прин -

че ва.

Ко лек тив ОШ „Ми ро слав Ан тић Ми ка”
(132/ф-566)

Наш нај ми ли ји

МИ ЛИ ВОЈ КА ЛЕЈ СКИ
1956–2016.

Тво ја љу бав, до бро та и бла гост ко ју си нам пру -

жио пра ти ће нас за у век у жи во ту.

Тво ји: су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА, ћер ка МА РИ ЈА НА,

син ТИ ХО МИР, зет ДРА ГАН, сна ја АНА с тво јим

уну ци ма СМИ ЉА НОМ, АЛЕК СОМ и МА ТЕ ЈОМ
(517217485)

По след њи по здрав дра гом бра ту

МИ ЛИ ВО ЈУ КА ЛЕЈ СКОМ
1956–2016.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Брат ИЛИ ЈА, снај ка ВЕ РИ ЦА и бра ти чи не 

ОЛ ГИ ЦА и ИВА НА
(52/217485)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ВО ЈУ КА ЛЕЈ СКОМ
1956–2016.

Од па ше ДУ ША НА, сва сти ке СНЕ ЖА НЕ 

са кћер ка ма АЛЕК САН ДРОМ, СВЕ ТЛА НОМ 

и ЈА СМИ НОМ
(53/217485)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ВО ЈУ КА ЛЕЈ СКОМ
1956–2016.

од ку мо ва ТРИ ФУ ЉЕ СКУ с де цом
(54/217485)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ВО ЈУ 

КА ЛЕЈ СКОМ

1956–2016.

По след њи по здрав 

на шем при ја те љу од

ЦИ ЦЕ 

и ВЛА ДЕ ПР ВА НОВ

(55/217485)

По след њи по здрав дра -

гом те чи

МИ ЛИ ВО ЈУ 

КА ЛЕЈ СКОМ

1956–2016.

од СВЕ ТЛА НЕ 

и МИ РО СЛА ВА 

ТА ДИЋА

(56/217485)

Дра гом ком ши ји

ТО МИ
од МИ ЦЕ, ДА ЦЕ 

и НА ЂЕ

(75/217553)

1. апри ла 2016, у 78. го ди ни пре ми нуо је наш во -

ље ни су пруг, отац, де да и брат

ТО МА НА НУ ШЕВ СКИ
1939–2016.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Веч но ожа ло шће ни: су пру га ЗА ХА РИ ЈА, ћер ке

ВЕ СНА и ТА ЊА, зет АЦА, уну чад МИ ЛАН, 

СТЕ ФАН, ВЛА ДИ МИР и МИ ЛИ ЦА
(78/217556)

По след њи по здрав 

РА ДЕН КУ 

УРО ШЕ ВИ ЋУ

Чу ва ћу веч но успо ме ну

на свог не по но вљи вог

стри ца.

МИ ЛО САВ с по ро ди цом

(131/217731)

МА РИ ЈА УСА ЧЕВ
1937–2016.

На ша во ље на пре ми ну ла је 3. апри ла, али ће за -

у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће на: ћер ка НА ТА ША с по ро ди цом
(127/217771)

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

Опра шта мо се с ту гом од на шег

МИ ЛУ ШКЕ

БРА ЦА, СЕ КА, РУ ШКА с де цом: ЈЕ ЛЕ НА, ГО ЦА,

ЗО КА и ЉУ БА и зе то ви ВЛА ДА и СА ША.

Не ка по чи ва у Бож јем ми ру, а ми ће мо  га чу ва -

ти у на шим ср ци ма.
(32/217
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9. апри ла, у 11 са ти, да ва ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шем дра гом и во ље ном

ЗЛА ТО ЈИ ГА ЛЕ ТИ НУ

Не ка те на ше ми сли за гр ле, не ка те по љу -

бе су зе на ше, а успо ме не и бес крај ну љу -

бав ко ју си нам пру жио оста ће трај но у

на шим ср ци ма.

Су пру га ЛЕН КА и ћер ке БИ ЉА НА и БЕ БА

(110/217640)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂО РЕ

СЕ РА ФИ МОВ СКИ

2003–2016.

Су пру га МИ ЛИ ЦА 

с де цом

(111/217642)

Оба ве шта ва мо род би ну

да се 15. апри ла на вр -

ша ва че тр де сет да на од

смр ти 

СЛА ЂА НЕ 
ГУ ЦИ ЈАН

Ожа ло шће ни: су пруг
ЈО ЦА, ћер ка ИВА НА,

зет ЂУ РА и уну ци 
ТЕ О ДО РА и ДУ ЛЕ

(113/217)

По след њи по здрав и че -
тр де се то днев ни по мен
снај ки

СЛА ЂА НИ
од све кр ве СО ФИ ЈЕ

(114/217)

9. апри ла 2016, у 11 са -
ти, да ва ћу го ди шњи по -
мен мо јој мај ци

ДО БРИ ЛИ ДА ЧИЋ
Син СРЕЋ КО

(123/217692)

На вр ша ва се по ла го ди -

не от ка ко ни је с на ма

ША МУ БИ РО

Ти за ме не ни си умро,

ти си да ле ко, умр ли су

они ко ји су за бо ра вље -

ни.

Су пру га МИР ЈА НА

(124/217701)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

На шем дра гом

БО ЖИ 

ГВО ЗДЕН ЦУ

14. IV 2015 – 14.  IV 2016.

Ње го ви: МО МИР, 

ВА ЛЕ РИ ЈА и ИВА НА

(126/217707)

9. апри ла на вр ша ва се шест ме се ци од смр ти на шег

дра гог

БРАН КА ИСА КО ВИ ЋА
дипл. инж. ге о ло ги је

По ро ди ца
(58/217490)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ШИЋ

РА ДО МИР               РАД МИ ЛА
1926–2001. 1930–2009.

Дра гим ро ди те љи ма по ро ди це МИ ШИЋ и МИ ШИЋ КО СТИЋ
(74/217546)

ПО МЕН

На вр ша ва се де сет го ди на од смр ти во ље не 

МИ ЛИ ЦЕ МИ МЕ ЛА ЗИЋ
Вре ме не но си за бо рав.

По ро ди ца ЛА ЗИЋ
(81/217566)

МИ ЛАН ПА ЛОЦ
1983– 2011.

Про шло је пет го ди на от кад ни је с на ма наш во ље ни
Ми лан. Оста ју са мо ми сли и дра га се ћа ња у на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(15/217365)

ДУ ГИЋ

ЛЕ ЛА                  АЛЕК САН ДАР
12. III 2005 – 12. III 2016. 11. IV 1994 –11. IV 2016.

За у век ћете оста ти у на шим ср ци ма.
Си но ви МИ ХАЈ ЛО и ЈО ВАН с по ро ди ца ма

(104/217631)

СТЕ ВАН ЛАЦ КОВ
2013–2016.

Су пру га ЉУ БИ ЦА, син
ДРА ГАН и ћер ка

ЈА СМИ НА с по ро ди цом
(112/217649)

Дра га ма ма

ГОР ДА НА СТА НО ЈЕ ВИЋ
књи го во ђа
2012–2016.

Љу бав и се ћа ње.
Тво ја ћер ка ЛИ ДИ ЈА с по ро ди цом

(117/217668)

Се ћа мо се с љу ба вљу на ших ро ди те ља

РА ПА ИЋ

ЗДРАВ КО                     ВЕ РА
1924–2010.                             1929–2010.

Син и ћер ка с по ро ди ца ма
(118/217674)

СИ НИ ША СР ДА НОВ
12. IV 2011 – 12. IV 2016.

За у век у ср ци ма ћер ке АЛЕК САН ДРЕ 

и су пру ге ИРЕ НЕ

(71/217531)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СА ВА ЂОР ЂЕ ВИЋ
10. IV 1990 – 10. IV 2016.

Тво ји ро ди те љи

(30/217440)

4. апри ла 2016. у 67. го ди ни пре ми ну ла је на ша во ље на

СО ФИ ЈА ЋУ ЛИ БРК
1949–2016.

Сахрана је обављена 7. априла 2016, у 14 сати, на Новом гробљу, у
Панчеву.

Се ћа ње на тво ју до бро ту и пле ме ни тост да је нам сна гу да пре бро -
ди мо ове те шке тре нут ке.

Мир но по чи вај.

Во ле те тво ји: ЖЕЉ КО, ДРА ГАН, АН ТО НИ ЈЕ, ДУ ШАН, 
КА ТА РИ НА и МАР ТА

(133/217754)

9. апри ла 2016. на вр ша ва ју се две го ди не од смр ти на -
ше дра ге

ФРАН ЧИ ШКЕ ЈЕВ ТИЋ
рођ. Су кич

Чу ва мо те од за бо ра ва!
Тво ји нај ми ли ји

(134/217760)

ПА ВЛЕ НО ВА КО ВИЋ

Дра ги де ко, с ту гом у ср цу пи шем ове ре чи за те -

бе.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ми сли ма, на шој ду -

ши.

Веч но ће мо те во ле ти и пам ти ти.

Тво ји нај ми ли ји уну ци: СА ШКА, АН ДРИШ,

АЛЕН и зет СА ША
(3/217344)

ПА ВЛЕ НО ВА КО ВИЋ
26. VII 1948 – 26. III 2016.

По след њи по здрав во ље ном су пру гу, вер ном са пут ни -
ку и веч ном при ја те љу.

Тво ја РАД МИ ЛА

(4/217344)

ПА ВЛЕ 

НО ВА КО ВИЋ

По след њи по здрав 

дра гом та ји од ћер ке

НА ТА ШЕ 

и зе та ДУ ША НА

(5/217334)

ПА ВЛЕ 

НО ВА КО ВИЋ

Оти шао си и ви ше се не -

ћеш вра ти ти, оста вио

си нам ве ли ки бол у ду -

ши. Веч но ће мо те пам -

ти ти.

По след њи по здрав од

ћер ке ЗО РИ ЦЕ, уну ка

НЕ ЦЕ, НО НЕ, ЈО ЦЕ 

и зе та ПЕ ЂЕ

(6/217334)

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.

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.

31. мар та 2016. у 74. го ди ни, пре ми нуо је наш

НЕ ЂО ЈА ЊИЋ
1942–2016.

Са хра на је оба вље на 1. апри ла 2016, у 16 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ ЛИ ЦА, ћер ка 

БИ ЉА НА, син ЖЕЉ КО, зет ЉУ БИ ША, 

уну чад ВА ЛЕН ТИ НА, ТЕ О ДО РА и ЛУ КА 

и оста ла род би на
(35/217453)
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У су бо ту, 9. апри ла 2016, у 11 са ти, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шој во ље ној

ОЛ ГИ НИ КА ШИ НО ВИЋ СЕ ЈИ

С ту гом, бо лом и љу ба вљу.

Мно го нам не до ста јеш.

Нај ми ли ји
(27/217425)

9. апри ла 2016. го ди не,
на вр ши ће се де вет го -
ди на от кад ни је с на ма
наш дра ги

ЈОР ДАН

КА РАН ФИ ЛОВ СКИ

ДА НЕ
Увек ћеш би ти у ми сли -
ма, за у век у на шим ср -
ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(41/217466)

9. апри ла 2016, у 11.30, на Но вом гро бљу

обе ле жи ће мо че тр де се то днев ни по мен

на шој дра гој

АН ЂЕЛ КИ ПА ВЛОВ

Син ЗО РАН, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, сна ја ВЕ СНА,

зет ЗО РАН, уну ке КА ТА РИ НА и ЕМА

(62/217494)

СЕ ЋА ЊЕ

прим. др 

ВО ЈИ СЛАВ

ЂОР ЂЕ ВИЋ

11. IV 2000 – 11. IV 2016.

ДРА ГИ ША 

с по ро ди цом

(72/21753)

18. апри ла 2016. го ди не

на вр ша ва се го ди на од

смр ти на шег дра гог

ВЛА ДИ МИ РА

ПЕ РО ВИ ЋА

С по но сом и љу ба вљу

чу ва мо успо ме не на ње -

га.

Су пру га МИ ЛЕН КА,

син  РА ДО ВАН, сна ја

БРАН КА, унук 

ПРЕ ДРАГ 

и оста ла род би на

(36/217454)

Про шла је ту жна го ди -

на от кад ни је с на ма

наш дра ги

ЖИ ВАН КО

ОСТО ЈИЋ

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на ње га.

Го ди шњи по мен одр жа -

ће мо 9. апри ла, у 11.30,

на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу.

По ро ди ца ОСТО ЈИЋ

69/217519)

БОЛНО СЕЋАЊЕ НА

ТИЈАНУ ДРАКУЛИЋ
5. IV 1991 – 5. IV 2016.

ТИЈО
У пролеће нестало је цвеће

Бол у срцу вечно нам остави,
цвет младости, нада сваке среће,

заувек нас у црно обави.
Имала је мајка цветак, сунце,

људе, живот цео
а сад оста само хладан мермер

го и бео.
Смрт нам Твоја целу радост узе,
остаде нам само бол, туга и сузе.

Сваког дана мајка дође да обиђе своје чедо, да пробуди мезимицу своју, да загрли, да Те стегнем Тијо јако, јер те је мајка жељна много.
Што те мајка заменила није, да си своју младост наставила, своје жеље и планове испунила. Много си ми жеља имала. Сада само хладан мермер
грлим, хладне слике Твоје љубим. Твоје ствари само мазим, Твоје име само пишем. Твоју сенку стално пратим, 
али Тебе Тијо нема, Тебе је мајка много жељна.
Што ме тако хладно гледаш, скамњена Тијо јако, кад си увек нежна била, разумела своју мајку. Отвори ми Тијо очи, отвори ми душо уста, кажи
Тијо једном мајко, оче, брате. Тих сам речи жељна јако.
Што не дођеш својој кући, да развеселиш кућу мало. Све је пусто, све је празно, моје Тије нема више. Стално тако мајка себе пита, ал одговора
душо нема. 
Нек ти пут до нас буде мирис цвећа који Ти беремо и прелепе успомене које нас вежу за Тебе. 
Незаменљива је твоја љубав, а смрт твоја отворила живу рану која нам никад зацелити неће.

Неутешни родитељи, брат и братаница ТИЈАНА
(12/217358)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР

МАР КОВ АЦА
2005–2016.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва ју га од за бо ра -

ва син ЗО РАН,

сна ја ЈА СМИ НА 

и уну ке СЛО БО ДАН КА

и СЛА ВИ ЦА

(109/217638)

ДУ ШКО 

КА ПУ НАЦ

1956–2015.

Та ти це,

про шло је 365 да на от -

ка да је пре ста ло да ку ца

ср це мог нај во ље ни јег

би ћа. Ја сам из бро ја ла

са мо је дан дан и још

увек сам код пр вог да на.

Во ли те бес крај но тво ја

не у те шна ћер ка 

ОЛИ ВЕ РИ ЦА

(105/217632)

ДУ ШКО 

КА ПУ НАЦ 

ДУ ЦА

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Си не мој во ље ни, от кад

си оти шао мај ци си

оста вио го ди не ту ге и

веч ну бол за то бом.

Ни ка да те не ће пре жа -

ли ти тво ја не у те шна

мај ка НА ДА

(106/217632)

ДУ ШКО 

КА ПУ НАЦ 

ДУ ЦА

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

Дра ги та та, иа ко си оти -

шао пре го ди ну да на, ја

те  ни ка да ни сам из гу -

би ла. Ти си ту. У ме ни, у

мо јој љу ба ви, мо јој су -

зи, мо јој сре ћи и у мо јој

ту зи. У се ћа њу мом и

успо ме ни веч ној.

Увек ћеш не до ста ја ти

тво јој ћер ки НА ТА ШИ

(107/217632)

ДУ ШКО КА ПУ НАЦ ДУ ЦА
19. VII 1956 –12. IV 2015.

Ма зо мо ја, ако тво ја ду ша мо ју ду шу слу ша, 

чу ће плач и је цај бес крај ни.

Ако тво је очи мо је очи тра же ви де ће ту гу од по -

но ра ду бљу и од не ба ве ћу.

Ако мо је ср це у твом ср цу ку ца осе ти ћеш бол и

љу бав веч ну.

Тво ја су пру га СЛА ВИ ЦА
(108/217632)
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7. апри ла на вр ши ло се три го ди не од смр ти на -

ше дра ге

РА ДЕН КЕ ВА СИЋ
2013–2016.

Жи ве ла си скром но, а оти шла до сто јан стве но.
Оста је љу бав ко ју смрт не пре ки да, ту га ко ју вре -
ме не ле чи, а с по но сом Те по ми ње мо.

Твој су пруг БЛА ГО ЈЕ, ћер ка МИ ЛЕ НА, си но ви
ЗО РАН и МИ ЛО РАД с по ро ди ца ма чу ва ју успо -

ме не, и све ле по што си нам пру жи ла.
Хва ла ти...

(13/217360)

СЕ ЋА ЊЕ

ДО БРИ ВО ЈЕ ВО ЈИ НО ВИЋ
ака дем ски сли кар

2011–2016.

На гро бу ти ши на, а у на шој ку ћи ве ли ка

пра зни на.

Су пру га БРАН КА, ћер ка ЛЕ ЛА 

с по ро ди цом и син АЦА с по ро ди цом

(16/213369)

Два де сет пет го ди на је

про шло от ка да нас је

на пу стио наш дра ги

ВО ЈА 
ЈО ВА НОВ СКИ

1940–1991.
Го ди не ко је про ла зе не
бри шу се ћа ње на те бе.

Су пру га СА ВИ ЦА, син
ЈО ВИ ЦА и ћер ка 

ВЕ РИ ЦА с по ро ди цом
(17/217383)

13. апри ла 2016. на вр ши -

ће се пет го ди на без на ше

ЉИ ЉА НЕ 
ДЕ ЈА НОВ СКИ

рођ. Ма рин ко вић
1954–2011.

Ожа ло шће ни: мај ка 
СР БИН КА, брат 

ЖЕЉ КО са си но ви ма 
и су пру гом

(19/217397)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕЛ КА ТУ ДИЋ

9. IV 1997 – 9. IV 2016.

Од за бо ра ва те чу ва ју:

ћер ка КА ЈА, зет 

СТА НИ МИР и је ди ни

унук ДУ ШАН 

ПА НА ЈО ТО ВИЋ

(50/217477)

13. апри ла 2016. је пет

го ди на от ка да је пре ми -

нуо

ВА СА ФЛО РА

Су пру га ВЕ РИ ЦА

с де цом и уну ци ма

(70/217621)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РИЋ

БРАН КО        ДУ ШАН         БО ЈАН

1970–1989. 1939–2001. 1968–2014.

Ва ша пре ту жна мај ка и су пру га МИ ЛА

(76/217554)

У уто рак, 12. апри ла, у 11 са ти, на Пра во -

слав ном гро бљу да ће мо че тр де се то днев -

ни по мен на шој дра гој мај ци и ба ки 

СТО ЈИ

Тво ја де ца и уну чад

(85/217576)

НИ КО ЛА БО ДРО ЖИЋ

Де вет го ди на се  на вр ша ва, а бол и ту га  су увек ту. Оста ју са мо ми -

сли и дра га се ћа ња.

Тво ја по ро ди ца

(73/217542)

9. апри ла, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж 1, да ва ће -

мо ше сто ме сеч ни по мен

МИ РО СЛА ВИ МИ НИЋ

Не ће мо те пре пу сти ти за бо ра ву.

Ду бо ко у на шим ср ци ма и да ље жи виш.

Тво ји нај ми ли ји
(22/217404)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДА НИ ЈЕ ЛА СТАН КО ВИЋ
14. IV 2010 – 14. IV 2016.

Про шло је шест го ди на без те бе, не до ста јеш нам

све ви ше.

Тво ји: ма ма СЛА ВИ ЦА, та та ЗЛА ЈА 

и брат БО ЈАН
(42/217465)

По мен ро ди те љи ма

ВЕ ЛИ КИ НАЦ

ТО МИ СЛАВ        АН ЂЕЛ КА
10. IV 2015. 3. IV 2016.

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо 9.

апри ла, иза ћи на гро бље, у 11 са ти.

Ожа ло шће ни си но ви ЂОР ЂЕ 

и ДУ ШАН с по ро ди ца ма
(14/2173654)

Про шло је го ди ну да на од смр ти на шег стри ца и че тр -
де сет да на од смр ти стри не

ВЕ ЛИ КИ НАЦ

ТО МИ СЛАВ АН ЂЕЛ КА
По чи вај те у ми ру.

ВЕ РИ ЦА и ЈЕ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма
(80/217564)

ВЕ ЛИ КИ НАЦ

ТО МИ СЛАВ АН ЂЕЛ КА
Љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју вре ме не ле чи...

Ва ши: БРА НИ СЛАВ, СА НЕ ЛА и ДА ВОР

(82/215570)

Ми ли мо ји

ВЕ ЛИ КИ НАЦ

ТО МИ СЛАВ АН ЂЕЛ КА
Те ши ме је ди но по ми сао да ме с не ба за јед но чу ва те.

Во ли вас уну ка ЛИ ДИ ЈА
(83/217570)

5. апри ла на вр ши ло се две го ди не от ка ко ме је

на пу сти ла мо ја

ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА РЕ ПЕРТ ЦЕ ЦИ
1940–2014.

Кад ср це и ду ша бо ле, вре ме ни је лек, већ ти ха
пат ња и веч на ра на. Не по сто ји вре ме ко је ума -
њу је ту гу ни ре чи ко ји ма се мо же опи са ти ко ли -
ко ми не до ста јеш. 
Веч но си у мом ср цу.

Ожа ло шће ни су пруг ХА СИМ
(63/217496)

БО ЈАН ЂУ РИЋ

Две го ди не су про шле

от ка ко си за у век оти -

шао, а нас оста вио да

ту гу је мо за то бом Бо ја -

не. 

Тво ја тет ка ЈЕ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом

(77/217554)

ЛИ ДО
Ево, про ђе го ди на от ка да

те не ма. Ни смо те за бо -

ра ви ли и ни кад не ће мо.

Тво ја ће ра ЈА СМИ НА,

син ИВАН, уну ци 

ВЛА ДА, ЉИ ЉА НА 

и ЧЕ ДА, зет ВЛА ДА и

муж ИВАН.

Веч но жи виш у на шим

ср ци ма

(79/217558)

Увек ће мо те пам ти ти по

до бру, ба ка

СТО ЈО
Уна ИВА НА ВУ ЧИЋ 

с по ро ди цом

(86/217591)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БО МИР ЈО ВА НО ВИЋ
11. IV 2006 – 2016.

Увек у на шим ср ци ма.

По ро ди ца
(66/217513)
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БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

НЕ БОЈ ША 

ЗА ВР ШЕК

6. VII 1957 – 9. IV 1990.

Вре ме не мо же из бри са -

ти бол, љу бав и се ћа ње

на те бе. Во ље ни ни кад

не уми ру.

Тво ји нај ми ли ји

1/217324)

ПА ВЛЕ РА ЖНА ТО ВИЋ ПА ШКО
6. IV 2006 – 6. IV 2016.

Љу бав и до бр о та ко ји ма си зра чио жи ви у на ма.

Брат КР СТО с по ро ди цом

(2/217330)

СЕ ЋА ЊЕ

ВА СА 

СЕ БА СТИ ЈАН

ПАП

Де вет го ди на без те бе

про ла зи, а се ћа ње на те -

бе оста ће веч но.

Су пру га ДОЦ КА

(7/217344)

10. апри ла 2016. да ва ће мо го ди шњи по мен на -

шем во ље ном

МИ РО СЛА ВУ КО ВА ЧИ ЋУ

Вре ме про ла зи, али у ср ци ма оних ко ји те во ле

жи ве ћеш веч но.

Су пру га СЛА ЂА НА и ћер ке САН ДРА 

и ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом
(8/217351)

По мен во ље ном си ну

МИ РО СЛА ВУ КО ВА ЧИ ЋУ
Жи виш и жи ве ћеш у на шим ср ци ма веч но.

Ма ма и та та

(9/217352)

8. апри ла 2016. го ди не, дан не за бо ра ва,

оти шао ми

ЈО СИФ ЈЕ ЛИЋ

Две го ди не сам стал но са ма, ту га ми је ве -

ли ка.

Је ли ћу мој, вре ме бр зо про ла зи.

По чи вај у ми ру.

Тво ја НЕ ГИ ЦА

(10/

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈО СИФ ЈЕ ЛИЋ
2014–2016.

У ср цу ту га, на гро бу ти ши на, веч но ћеш

би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

По чи вај у ми ру.

Се стра ТЕ РЕ ЗА, зет ЉУ БИ ША, 

се стри чи не ДРА ГА НА и СВЕ ТЛА НА 

с по ро ди цом

(11/

6. апри ла 2016. на вр ши -

ло се три на ест го ди на

без на шег во ље ног

БО ШКА 

СИ МИ ЋА

2003–2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

ВОЈ КА с де цом

(18/217390)

СЕ ЋА ЊЕ

на дра ге ро ди те ље и стри ца

ЂУ ЛИ НАЦ

ЖАР КО             МИЛ КА          ЖИ ВО ЈИН

1931–1983. 1934–2001. 1935–2008.

С љу ба вљу и се ћа њем на нај леп ше успо ме не, чу ва мо вас од за бо ра ва.

Ћер ка и си но ви с по ро ди ца ма

(20/217400)

13. апри ла, у 10 са ти, на Ка то лич ком гро бљу да ва ће мо че тр де сет

ту жних да на от ка ко ни је с на ма

ГО РАН ПО ПОВ
1974–2016.

Да ни про ла зе, а ни је дан без су за и се ћа ња на те бе.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да. Ти ни си умро, ти си за нас жив.

С љу ба вљу тво ји нај ми ли ји: мај ка МИР ЈА НЕ, ћер ка ЈО ВА НА, 
су пру га СА НЕ ЛА, ба ка ДЕ СА и по ро ди ца КЕ ЛЕ МЕН из Ка на де

(21/217401)

РА ДЕН КА 
ВА СИЋ

Дра га  мај ко, про шла је
и тре ћа го ди на от ка ко те
не ма, али по сто ји љу бав
ко ју смрт не пре ки да и
ту га ко ју вре ме не ле чи,
а тво ја пле ме ни та ду ша
жи ве ће веч но у на ма.

С љу ба вљу ћер ка 
МИ ЛЕ НА с по ро ди цом

(25/217423)

10. апри ла на вр ша ва се пет на ест го ди на од смр -

ти на шег во ље ног

ЂОР ЂА БАЛ ЧИ НА
Био нам је по нос и ве ли ки осло нац, пре ди ван су -

пруг, отац, све кар и де да. Те шка је и по ми сао да

га ви ше не ма ме ђу на ма. С  љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва ће мо га веч но у на шим ср ци ма.

Ње го ви нај ми ли ји: ЈЕ ЛЕ НА, МИ ЛАН, БО ЈА НА,

УРОШ и ТА МА РА
(26/217424)

Про шло је две го ди не от кад ни је с на ма

на ша во ље на

МИ ЛЕ НИ ЈА ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ
1931–2014.

Мно го нам не до ста јеш.

Стал но си у на шим ми сли ма.

Во ли мо те.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји

(28/217435)

9. апри ла 2016. одр жа ће

се ше сто ме сеч ни по -

мен, от ка ко нас је на пу -

стио наш во ље ни

ЉУ БЕ 

ЈО НО СКИ

С љу ба вљу ко ју смрт не

пре ки да и ту гом ко ју

вре ме не ле чи, чу ва ће -

мо те од за бо ра ва.

Во ле те тво ји: су пру га

РАТ КА, ћер ка 

МИР ЈА НА, син ВЛА ДО

и уну ке ЈЕ ЛЕ НА 

и ИВА НА с по ро ди ца ма

(29/

IN MEMORIAM

МИ О ДРАГ МИ ХА И ЛО ВИЋ
6. VI 1924 – 10. IV 1986.

За у век си у на шим ср ци ма.

Су пру га ВЈЕ РА, ћер ке ИВАН КА и ДУ ШАН КА 

с по ро ди ца ма
(31/217442)

У су бо ту, 9. апри ла 2016, у 11 са ти, на стар че вач -

ком гро бљу обе ле жи ће мо го ди шњи по мен

ГОР ДА НИ КО БАС

Го ди 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 су пру го,

мај ко и ба ко.

(32/217444)

Че тр де се то днев ни по мен

ЦЕ ЦИ
Ко ле ги ни це и ко ле ге из

„Та миш ин фор ма ти ке”

(33/217448

У су бо ту, 9. апри ла, у 11

са ти, обе ле жи ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на -

шем

БО ГО СА ВУ 

КО ТЕВ СКОМ
1939–2015.

Успо ме ну на ње га 

чу ва ју ње го ви си но ви 

с по ро ди ца ма

(34/217452)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН 

ПЕ ТРОВ

13. IV 2000 – 13. IV 2016.

Ту га за то бом је веч на.

Во ље ни не уми ру. Не до -

ста јеш нам.

Тво ја по ро ди ца

(47/217474)

ВЛА ДО 

НО ВИ ЋЕ ВИЋ

8. X 2015 – 8. IV 2016.

Про шло је шест ме се ци

ту ге и бо ла за из гу бље -

ним бра том.

Ожа ло шће ни  брат 

ЉУ ШО с по ро ди цом

(65/217508)
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АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
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Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Не раз у ме те баш нај бо ље парт -
не ро ве на ме ре, али по тру ди те се
да из бег не те су ко бе. Про ме ни те
так ти ку у ра ду с ко ле га ма. Би ће
не ко ли ко за ни мљи вих по слов них
по ну да и мо гућ но сти за лич но на -
пре до ва ње и успех.

Не ве руј те пре ви ше ту ђим обе -
ћа њи ма. Осло ни те се ис кљу чи во
на се бе. У успо ну сте и на по -
слов ном и на љу бав ном по љу.
Не ком пли куј те жи вот бес по -
треб ним сум ња ма и пи та њи ма.

Осе ћа те ма лу пра зни ну у свом
ства ра лач ком за но су. Умор ни
сте од до ка зи ва ња оног очи глед -
ног. По штуј те ро ко ве и пу сти те
дру ге да се бо ре и до ка зу ју. Пру -
жи те парт не ру при ли ку да вам
по ка же да је на ва шој стра ни.

Де лу је те са мо у ве ре но, ор га ни зо -
ва но и ефи ка сно, па на љу де око
се бе оста вља те ве о ма јак ути сак.
Ма њи сто мач ни про бле ми по ја -
ча ће ва шу нер во зу, па ће тр пе ти
по ро ди ца или парт нер. Тре нут но
сте у љу бав ном за но су.

Мак си мал но се по тру ди те да не
иза зи ва те су ко бе са са рад ни ци -
ма, јер ће се не ке ства ри ре ши ти
са ме од се бе. Не бу ди те су јет ни.
Тре нут ни за нос мо же вр ло ло ше
да се од ра зи на ваш по ро дич ни
жи вот. Опре зно.

Не гу би те сна гу и вре ме на бес -
по треб на убе ђи ва ња. На пра ви те
план ра да, али и не ра да. Успо ри -
те, од мо ри те се. Ни ка ко не ула -
зи те у нов ча на ула га ња. Мно го
ле пих за јед нич ких тре ну та ка и
из не на ђе ња.

Ра ди те на сво јој кон цен тра ци ји,
па жљи во би рај те шта ће те ре ћи и
ка ко. Скло ни сте че стим про ме -
на ма рас по ло же ња, а ства ри на
емо тив ном по љу баш и не иду ка -
ко сте за ми сли ли. Слу шај те свој
ин стинкт.

На пра ви те ли сту при о ри те та, до -
бро ана ли зи рај те сво је по слов не
и фи нан сиј ске мо гућ но сти. Ако
сум ња те у не што, на пра ви те тест
и све ће се раз ја сни ти. Не му чи -
те парт не ра сво јим ћу та њем.
Раз го вор је лек за све.

Мно го кон та ка та с љу ди ма раз -
ли чи тих про фи ла. Не бри ни те,
све иде ка ко сте за ми сли ли, али
не од би јај те по ну ђе ну по моћ. У
љу ба ви сте по ма ло не си гур ни.
Пре у зми те ини ци ја ти ву и улеп -
шај те свој жи вот.

Окру жу ју вас љу ди ко ји у мно го
че му не мо гу да вас пра те. Упо -
тре би те свој дар за ди пло ма ти ју
и из бе ћи ће те су ко бе. Не ко је за -
го ли цао ва шу ма шту, али не ка
оста не са мо на то ме да не би сте
из гу би ли оно што ствар но вре ди.

Не ка ко вам не до ста је сна га да
се су о чи те с фи нан сиј ским про -
бле ми ма. Са ра ђуј те с љу ди ма
ко ји ће вам да ти пра ве ин фор ма -
ци је. Сре ћа је на ва шој стра ни,
па вам сле ди не ки нов ча ни до би -
так. Ста би лан љу бав ни пе ри од.

По тру ди те се да обез бе ди те по -
треб ну по др шку са рад ни ка и над -
ре ђе них пре не го што кре не те у
ак ци ју. Не ула зи те у кре ди те.
Ма ња љу бав на стаг на ци ја је са -
мо по сле ди ца умо ра. Успо ри те са
зах те ви ма.

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. мар та: Да ни цу – Дра га на и Ра до мир Ма ри но вић; 11. мар та: Иву – Сан дра 

Ге те јанц и Се ба сти ан Ра ду; 13. мар та: Еле ну – Алек сан дра Је ли чин и Кри сти јан

Гу га; 15. мар та: Јо ва ну – Ран ка и Јо ван По по вић; 16. мар та: Ни ну – Је ле на Мар -

ко вић и Де јан Јо ва нов; 17. мар та: Ма шу – Гор да на и Са ша Ко стић; 18. мар та:

Ле ну – Са ња Ба нев и Са во Ста ни шић; 21. мар та: Искру – Алек сан дра Бра шо ван

и Алек сан дар Ра кић, Ану – Ива на и Пре драг Жи ва но вић, Ми ле ну – Ива на Ку зма -

но вић и Алек сан дар Пе тро вић; 23. мар та: Со фи ју – Бран ка и Бо јан Ши ја ко вић.

До би ли си на
28. фе бру а ра: Та ди ју – Је ле на Ми хај лов; 2. мар та: Ро нал да – Дра га на Но ва -

ков и Ђу ри ца Стој ков; 4. мар та: Ми хај ла – Је ле на Ивић Ра дев ски и Ми лан Ра -

дев ски; 8. мар та: Ро би на – Ма ри ја на и Мар тин Баб ка; 12. мар та: Не ма њу –

Бо ја на Бо жо вић и Не над Ко фи лов ски; 14. мар та: Ан дри ју – Ди ја на и Ни ко ла

Ма лу шев, Сте фа на – Је ле на Чор даш и Да ни ел Ге ор ге; 15. мар та: Ни ко лу – Све -

тла на Бог да нић и Дра ган Но ва ков; 17. мар та: Бог да на – Ми ли ца и Игор Пе тров;

18. мар та: Фи ли па – Ма ри ја на Пан те лић и Иван Ву ко вић, Са ва на – Би ља на

Бо жић Жи ва но вић и Ми лан Жи ва но вић; 19. мар та: Сте фа на – Је ле на и Вла ди -

мир Ко ва че вић, Ан дре ја – Сне жа на и Алек сан дар То до ро вић, Ни ко лу – Ти ја на

Ши мон и Са ша Ан тић; 20. мар та: Ми ло ша – На та ша и Пре драг Ми ло ва но вић;

22. мар та: Стра хи њу – Ни ко ли на и Жи ван ко Сто ја нов. 

ВЕН ЧА НИ

24. мар та: Ива на Вр до љак и Бо јан Ви ло тић, Ро за ли ја Киш и Јо шка Шајн; 26.

мар та: Ду ши ца Илић и Dik Tobias Kurt Volker; Кри сти на Ба ба и Де ни Ло тре ан; 31.

мар та: Сла ђа на Ба шић и Мир ко Дроб њак, Ели за бе та То ме чек и Жар ко Ува лин. 

УМР ЛИ

24. мар та: Слав ко Ме ни ћа нин (1962), Ми ле Пре лић (1949); 25. мар та: Па ло Фар -

каш (1960), Пе ро Га гић (1950); 26. мар та: Па вле Но ва ко вић (1948), Љу би во је Си -

мо вић (1934), Ву ји ца Пе тро вић (1930); 27. мар та: Мир ко Пан те лић (1943), Ана

Ан ку цић (1930), Ђур ђев ка Старц  (1955), Сто јан ка Де ро њић (1945), Сте ван Три -

фу нов (1936); 28. мар та: Ђор ђе Ва сић (1933), Бра ни слав Осто јић (1960), Ан то

Ма рић (1926), Би сер ка Ба бин (1923), Ра до ван Пе тров (1930), Вла ди сла ва Јак шић

(1947), Ко виљ ка Јо вић (1936); Да ни ца Бо ро та (1936), Зо ран Ђор ђе вић (1940),

Сло бо дан ка Бе ло ше вић (1935), Ра ден ко Уро ше вић (1937); 29. мар та: Гор да на Ра -

до ман (1947), Ева Бје ло пе тро вић (1927), Ан ча Сту пав ски (1930), Ве ра Ми тро вић

(1957); 31. мар та: Не ђо Ја њић (1940), Ла сте Ма на си ев ски (1953).

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

КОМБИНОВАНА УКРШТЕНИЦА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

За водоравне појмове дати су описи, а

наведене су речи које треба да упишете

усправно.

ВОДОРАВНО: 1. новинар и некадашњи ди-

ректор „Панчевца” (на слици), 2. заве-

штање (турц.) – град у Сирији, 3. добро

(мађ.) – безглаво бежање преплашене сто-

ке, 4. слово грчког алфабета – друге – скуп

дипломатских представника у једној зе-

мљи, 5. подстицати ватру – војна установа

(скр.), 6. бивши генерални секретар ОУН

(Кофи) – делатник, 7. присталица коренитих промена.

УСПРАВНО: АНИ, АНС, АРАД, ЕЛЕК, ЗАЈЕЧАР, ИДИ, МЕДОВИТ, МЕ-

ТАЛ, НЕТИК, НС, ОМОТАНА, ОПОРУКА, РА, РАП, СТАНАРА.

РЕШЕЊА – Комбинована укрштеница: Зоран Спре-

мо, аманет, Алеп, јо, стампедо, ета, ине, кор, чаракати,

ву, Анан, радник, радикалиста. Магични штит 7 х 9:

краставац, панталоне, остаринац, старе паре, Мали

Париз, звонарина, канаринац. Анаграми: злоупотреба

закона, Александра Гудељ. Судоку: 493725681,

568941723, 712863495, 639574218, 825619374,

147382569, 271458936, 384296157,956137842.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. повртарска биљка, 2. мушки и

женски одевни предмет, 3. особа која припада старијем свету

(антоним речи омладинац), 4. новац који је некад био у оптица-

ју, 5. популарни назив за Букурешт, 6. накнада за услугу звона-

ра, 7. птица певачица.

МА ГИЧ НИ ЛИК 7 х 9

Речи су састављене од следећих слогова: ВАЦ, ЗВО, КА, КРА,

ЛИ, ЛО, МА, НА, НА, НА, НАЦ, НАЦ, НЕ, О, ПА, ПА, ПАН, РЕ,

РЕ, РИ, РИ, РИ, РИЗ, СТА, СТА, СТА, ТА.

СУДОКУ

9 7 5

6 8 9 3

4 5

3 9 7 8

2 7

1 8 5 6

2 1

3 6 1 5

1 7 4

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.
НАША ТВ ВОДИТЕЉКА (Ј = Л)

АНАГРАМИ

ЈЕДНА

ДРАГУЉ

СЕКА

ИЗИГРАВАЊЕ ПРОПИСА (К = У)

ПОБРО,

ЛЕК ЗА ТО – КАЗНА!



Ја бу ча ни су учи ни ли оно што
ни ком у окру же њу до сад ни је
ус пе ло. Или им, ма кар, та ко
не што ни је па ло на па мет.

У не де љу, 3. апри ла, на но во -
са гра ђе ној се о ској пи ја ци, по -
чев од ју тар њих са ти, чла но ви
свих ло кал них удру же ња гра -
ђа на и за по сле ни у по је ди ним
при ват ним фир ма ма дру жи ли
су се за хва љу ју ћи све срд ној ло -
ги стич кој по мо ћи Ме сне за јед -
ни це уз до бар за ло гај и по не ку
ка пљи цу, ве се ли ли се и игра ли
уз жи ву му зи ку.

У два на ест ко тли ћа крч ка ле
су се све са ме гур ман ске ле по те:
од не из бе жне срп ске и ма ке дон -
ске хра не – па су ља, пре ко ри бље
чор бе и па па ка у саф ту, до гу ла -
ша (ло вач ког и ов чи јег) и па -
при ка ша (пи ле ћег и ри бљег). На
те зга ма на ко ји ма се од ви ја ла
при пре ма спе ци ја ли те та би ли
су по ста вље ни нат пи си ло кал -

них ор га ни за ци ја: по љо при вред -
ни ка, ви на ра („Грозд”), еко ло га
(„Наш Та миш”), ло ва ца („Змај”)
и го лу ба ра („811-Илин ден” и
„151”). Ва тре су пот па љи ва ли и
ру ко ме та ши, за по сле ни у ри бар -
ни ци „Рио Фе ли ци ја” и пи ла на -
ма „Лу ис” и „Ми ца”, као и пред -
став ни ци Ме сне за јед ни це и
Удру же ња Ма ке до на ца „Илин -
ден”.

Ка да је реч о нај број ни јој
на ци о нал ној ма њи ни у Ја бу -
ци, њих су тог да на по се ти ли
пред сед ник На ци о нал ног са -
ве та ма ке дон ске на ци о нал не
ма њи не Бор че Ве лич ков ски и
ми ни стар са вет ник у ма ке дон -
ској ам ба са ди у Ср би ји Бо јан
Ђор ђев. Он је из ја вио ка ко би
во лео да слич не ма ни фе ста -
ци је за жи ве и у дру гим ме сти -
ма, а ин сти ту ци ја ко ју он за -
сту па по ма га ла би та ква оку -
пља ња.

Ве лич ков ски је по хва лио
ле пу ини ци ја ти ву за дру же ње
љу ди из ја буч ких удру же ња,
што је ви део као до бар мо дел
за са рад њу у пре ва зи ла же њу
ра зних жи вот них по те шко ћа,
и на ја вио по че так обе ле жа ва -
ња се дам де сет го ди на од до се -
ља ва ња Ма ке до на ца у Вој во -
ди ну, 9. апри ла, на Тр гу му че -
ни ка у Пан че ву, ко је ће би ти
на ста вље но у Ја бу ци, Ка ча ре -
ву и Гло го њу.

Сви су би ли оду ше вље ни
до га ђа јем на зва ним „Пр ви
про лећ ни ру чак ја буч ких
удру же ња” и са гла сни са иде -
јом док то ра Го ра на да се ова -
кво дру же ње „обич них и нор -
мал них љу ди” при ре ђу је сва ке
пр ве не де ље у ме се цу. Taj
пред лог су обе руч ке по др жа ли
и мно ги дру ги ме шта ни, по -
пут, ре ци мо, Виц ка и Жив ка;
Јо ви ца би во лео ка да би сле де -
ћи пут би ло још ви ше љу ди, а
Са ша је ре као да је ово оку -

пља ње за пам ће ње, али да је,
на жа лост, би ло и оних ко ји су
хте ли да га спре че.

Пред сед ник ме сне скуп -
шти не Сло бо дан Илић си јао је
од за до вољ ства и де лио ми -
шље ње огром не ве ћи не су гра -
ђа на. На по слет ку је за хва лио
на са рад њи свим удру же њи ма
(ко ја су са ма под не ла све тро -
шко ве ор га ни за ци је), као и на
по др шци ува же ним го сти ма
из град ске вла сти.

Су ма су ма рум – не ко ли ко
сто ти на рас по ло же них гра ђа на
ужи ва ло је у при сном дру же њу
и пи кант ним за ло га ји ма, а ко -
тли ћи и та њи ри го то во да су
би ли по бри са ни као по сле те -
мељ ног пра ња де тер џен том.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
Петак, 8. април 2016.
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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.

Те ри
Муж јак је про на ђен кра јем
мар та у Ули ци Фи ли па Ви -
шњи ћа, у бли зи ни град ске
бол ни це, без огр ли це и ми -
кро чи па, те ни је би ло мо гу ће
утвр ди ти ко је ње гов вла сник.

Уко ли ко не ко пре по зна овог мир ног, шар мант ног и ве о ма
дру же љи би вог те ри је ра, мо же по зва ти град ско при хва ти ли -
ште на број те ле фо на 352-148, а ако се ипак ни ко не ја ви у
при ме ре ном ро ку, пас ће би ти по ну ђен на удо мља ва ње.

Бу би
Ше сто ме сеч на ку ца је то ком зим -
ских да на про на ђе на на ули ци с
по вре дом и у при лич но ло шем оп -
штем ста њу. На сре ћу, за хва љу ју ћи
не зи и по мо ћи ко ју су јој пру жи ли
при вре ме ни ста ра те љи, Бу би се ве -
о ма бр зо вра ти ла у фор му.

Вак ци ни са на је, по по тре би ће
би ти и сте ри ли са на, па на кон не -
ко ли ко ме се ци тра жи трај ни дом.

Жи вах на је и ра до зна ла, али и ве о ма при вр же на и ак тив -
на, а од но вог вла сни ка „зах те ва ће” мно го вре ме на и про сто -
ра за игру.

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.

НЕ СВА КИ ДА ШЊИ СУ СРЕТ НЕ КА ДА ШЊИХ ШТИ ЋЕ НИ КА „СПО МЕН КА”

ДИР ЉИВИ ПО ВРА ТАК У КУ ЋУ ДЕ ТИЊ СТВА
Ве ро ват но нај то пли је при че
мо гу се ис при ча ти о љу ди ма
ко је жи вот ни је ма зио до те ме -
ре да од нај мла ђих но гу оста ну
без ро ди тељ ске љу ба ви и то -
пли не до ма, па да по том, по пут
ма лих фе ник са, од ва жно кре ну
кроз тр но ви то жи вот но пу те -
ше стви је и ус пут очвр сну као
ка ква гра нит на сте на.

Они су за пра во пра ви хе ро ји
да на шњи це, ко је тре ба ве ли -
ча ти, али не са мо ре чи ма већ
не у по ре ди во ви ше и де ли ма.

Је дан од упе ча тљи ви јих
при ме ра по др шке том пре суд -
ном ис ко ра ку у ства ран жи вот
је сте и њи хо ва „ку ћа де тињ -
ства” – Дом за де цу и омла ди -
ну без ро ди тељ ског ста ра ња
„Спо ме нак”.

Не ка да де ца ту жног по гле да,
да нас љу ди од са мо по у зда ња,
ни кад га не ће за бо ра ви ти...

На кон мно го го ди на три де се -
так не ка да шњих шти ће ни ка
До ма за де цу и омла ди ну без
ро ди тељ ског ста ра ња „Спо ме -
нак” оку пи ло се у пе так, 1.
апри ла, ка ко би ево ци ра ло
успо ме не на див не да не про -
ве де не с вас пи та чи ма и при ја -
те љи ма у то пли ни је дин стве не
уста но ве.

За ве ћи ну њих је тај су срет
из гле дао као пр во а прил ска
ша ла или, још бо ље, по вра так
у бај ку; би ли су то тре ну ци ка -
да на ви ру она та на на осе ћа ња
ко ја чо ве ка чи не нај про ду хо -
вље ни јим би ћем. Ра дост, сре -
ћу, па ни су зе, ни су мо гли, а
ни мо ра ли да кри ју, јер, за бо -
га, на ла зи ли су се у пра вом по -
ро дич ном окру же њу.

Вас пи та чи као дру ги ро ди те љи
Већ при са мом до ла ску би ло је
ја сно да је реч о још увек ве о -
ма мла дим, али од ра слим и
фор ми ра ним љу ди ма. У сва кој
њи хо вој по ри би ла је уоч љи ва
плам те ћа же ља да се срет ну са
ста рим при ја те љи ма и са бор -
ци ма, као и са они ма ко ји су
их у тој при пре ми за жи вот
без гра нич но бо дри ли.

Три де се так бив ших шти ће -
ни ка, ма хом мла дих љу ди из -
ме ђу два де сет и три де сет го ди -

на га ни је при хва ти ла, па је био
рас по ре ђен у „Спо ме нак”.

– На кон пре жи вље не тра ге -
ди је жи вот у До му за ме не је
био не за ми сли во бај ко вит. На -
пу стио сам га по сле бом бар до -
ва ња и до слов це оти шао на
ули цу, али сам се убр зо сна шао
у по вр тар ству и са да од ње га
са свим при стој но жи вим. По -
но сим се што сам био до мац и
сви мо ји рад ни ци то зна ју. Би -
ло је ту си ја сет ле пих тре ну та -
ка, али и анег до та. На при мер,
имао сам не ми ран дух, по го то -
во ка да је реч о де вој чи ца ма,
па би ме по кој ни вас пи тач Ко -
ста по вре ме но бла го по ву као за
зу луф. С дру ге стра не, био сам
вре дан и ин те ре сант но је да
сам пр ве, са свим со лид не па ре
за ра ђи вао про да ју ћи „Пан че -
вац” – на кон што је то из го во -
рио, не ка да шњи до мац до жи -
вео је по зи ти ван шок јер је до -
био при ме рак по след њег бро ја
на шег не дељ ни ка.

Ме ђу при сут ни ма су се на -
шли и са да шњи и не ка да шњи
вас пи та чи. Ле ген дар на Љи ља -
на Тон чић, да нас пен зи о нер -
ка, ни је кри ла емо ци је због
овог оку пља ња, по ред оста лог
и за то што је вра ћа у ле па вре -
ме на.

– Од ла зи ли смо с по сла пре -
за до вољ ни, јер смо сва ког да на
успе ва ли да ура ди мо не што до -
бро за ову де цу. Гле да ју ћи их
са да као од ра сле и оства ре не

љу де, про сто не умем да ис ка -
жем сре ћу. Ка да, ре ци мо, мој
Ми лан, као успе шан пред у зет -
ник, ка же: „Ово је мој рад ник”,
при се тим се ма лог вра го ла стог
пла ву ша на и про жму ме они
слат ки трн ци. За та ко не што
вре де ло је жи ве ти и ра ди ти –
го во ри ла је ди рект но из ср ца
ду го го ди шња вас пи та чи ца.

Пу то каз за жи вот
На кон што их је ср дач но по -
здра ви ла ак ту ел на ди рек тор ка
Та ња Лу кић Апт, не ка да шњи
ста нов ни ци „Спо мен ка” су
при ли ком по чет ног пред ста -
вља ња иси ја ли не ви ђе ну ко ли -
чи ну сет них осе ћа ња, ко ја су
на ро чи то кул ми ни ра ла ка да
се пу тем мо дер них (мо бил -
них) тех но ло ги ја ја ви ла јед на
од шти ће ни ца и, уз ре ку су за,
по здра ви ла скуп чак из Фран -
цу ске.

Иа ко је про шло мно го го ди -
на от кад су на пу сти ли „ку ћу
де тињ ства”, очи глед но је да ће
јој се увек ра до вра ћа ти, ма кар
и пу тем ми сли и успо ме на, ка -
ко би осве жи ли емо ци је и ули -
ли се би не из ре ци ву ко ли чи ну
то ли ко нео п ход не по зи тив не
енер ги је.

Ове мла де љу де дру штво
мо ра по сма тра ти као хе ро је, а
њи хо ва хра брост да се бо ре за
жи вот мо ра би ти пу то каз, али
и опо ме на, мно ги ма ко ји су
пре ви ше ушу шка ни у сво је по -
ро дич но окру же ње.

на, пр вен стве но се оку пи ло ка -
ко би се ме ђу соб но дру жи ло и
ви де ло с дра гим вас пи та чи ма
или, ка ко мно ги ре ко ше, дру -
гим ро ди те љи ма. По же ле ли су
и да оби ђу сво је не ка да шње со -
бе или, ре ци мо, ке ра ми чар ску
ра ди о ни цу и под се те се деч јих
ра до ва. Има ли су во љу и да упо -
зна ју но ве шти ће ни ке, као и да,
по ред оста лог, с њи ма од и гра ју
и јед ну крај ње при ја тељ ску
утак ми цу. На кра ју, па ло је и
то пло дру же ње уз му зи ку и бо -
га то по слу же ње ко је су са ми
шти ће ни ци при ре ди ли.

Глав на ини ци ја тор ка ове
дир љи ве при че Са ња Адви гов
у До му је про ве ла три на ест го -
ди на, а да нас је мај ка сед мо го -
ди шњег де те та и ра ди као ме -
ди цин ска се стра.

шта смо све ура ди ли и ка кви
смо по ста ли по сле то ли ко вре -
ме на, то јест да њи хов труд ни -
је био ни нај ма ње уза лу дан.
Они су на нас оста ви ли то ли ко
ду бок траг да сам са со бом по -
не ла део сва ког од њих и кад
вас пи та вам де те, обра ћам му
се као јед на Рад ми ла или Тон -
ка, или сам стро га као на став -
ник Ми ле. Њи хо ва стру ка и,
још ви ше, љу бав пре суд но су
ути ца ли на то да по ста не мо до -
бри и по ро дич ни љу ди... – ни је
за бо ра ви ла сво је „дру ге ро ди -
те ље” не ка да шња шти ће ни ца.

Вре де ло је...
Још је дан од ин спи ра то ра овог
оку пља ња је Ми лан Дом ба из
Вр ба са, да нас успе шан по љо -
при вред ни про из во ђач. Ро ди -
те љи су га још као ма лог пре ра -
но на пу сти ли, а имућ на род би -

ЈЕ ДИН СТВЕ НО ОКУ ПЉА ЊЕ НА ЈА БУЧ КОЈ ПИ ЈА ЦИ

Пр ви про лећ ни ру чак чла но ва удру же ња

– Би ли смо до бра ге не ра ци ја,
па иа ко нас је би ло пре ко сто,
жи ве ли смо као по ро ди ца и
сви смо иза шли на пра ви пут.
Сто га сам же ле ла да на шим во -
ље ним вас пи та чи ма, ко ји су
увек ве ро ва ли у нас, по ка же мо



Међународни турнир у џуду под
називом „Нови Београд 2016”
одржан је прошлог викенда у
Спортском центру „Шумице” у
нашем главном граду. У конку-
ренцији 430 малих бораца из 39
клубова из Хрватске и Србије
одличне резултате су остварили
и наши најмлађи суграђани.

Џудо клуб Динамо се пред-
ставио са двадесет једним так-

мичаром. Златне медаље су
освојили: Матеја Стојановски,
Милица Секуловић, Алекса Ђу-
ровић, Милош Стојановић, Ан-
дријана Кртенић и Филип
Француз. Сребром су се окитили
Никола Долинга и Урош Ћућа, а
бронзана одличја су заслужили:
Никола Марковић, Немања Ју-
рица, Ђорђе Јакимовски, Јелена
Стојановски и Петар Мљач.

На овом такмичењу су уче-
ствовали и чланови ЏК-а
Панчево, међу којима је нају-
спешнији био Немања Ни-
шић, који се окитио сребрним
одличјем.

Чланови поменутих клубова
били су запажени и на Првен-

ству Војводине за старије пио-
нире, које је одржано у Кањижи.

Динамовац Данијел Мара-
вић освојио је златну медаљу,
а чланови ЏК-а Панчево Ла-
зар Албијанић и Катарина Пу-
тић окитили су се бронзаним
одличјима.

Де вој ке ко је пред во ди Игор
Шу ло вић су од са мог по чет ка
утак ми це игра ле хра бро, на -
па дач ки, с ве ли ком же љом за
три јум фом. До ма ће су по ве ле
са 4:2, а све што су По жа ре -
вљан ке ус пе ле да учи не, је сте
из јед на че ње у 13. ми ну ту, ка -
да је на се ма фо ру пи са ло 6:6.
Та да су Пан чев ке до да ле гас и
из ми ну та у ми нут са мо уве ћа -
ва ле сво ју пред ност.

– По жа ре вац је пре тен до вао
на пла сман у ви ши ранг, али
ми слим да са да за то не ма ни -
ка квих шан си. Ду го смо се
при пре ма ли за је дан ова кав
меч. До бро смо „отво ри ли”
утак ми цу, де вој ке су би ле мо -
ти ви са не, ви де ло се да ја ко же -
ле ову по бе ду. Игра ле су с мно -
го енер ги је свих ше зде сет ми -
ну та. Фи зич ки смо спрем ни ји
тим, а знао сам да ће ри вал
игра ти ду бо ко пре ма на шим
бе ко ви ма, па смо фор си ра ли
кри ла и утр ча ва ње на пи вот -
ме на, што се ис по ста ви ло као
до бро ре ше ње, јер смо по сти -
гли 32 го ла. Сва ка част де вој -
ка ма. Све су да ле ве ли ки до -
при нос овој по бе ди – ис та као
је Игор Шу ло вић, тре нер пан -
че вач ких ру ко ме та ши ца.

Са ња Па вло вић је и овог пу -
та би ла по кре тач ка сна га свог
ти ма. По пу лар на Ца ка ус пе ла
је од бра ни два сед мер ца и мно -
го те шких шу те ва ри вал ки, чи -
ме је ули ла нео п ход но са мо по -
у зда ње сво јим са и гра чи ца ма.
Це ца Ни чев ски је би ла пра ви
ка пи тен, пре у зи ма ла је од го -
вор ност ка да је би ло нај по треб -
ни је, а са се дам по стиг ну тих
го ло ва би ла је и нај е фи ка сни ја
на утак ми ци. Њи ма уз ра ме би -
ле су и Ма ја Ра дој чин (шест) и
Ма ри ја Ми ли ће вић (се дам го -
ло ва), а за па жен учи нак су
има ле и Ива на Та не лов, Алек -
сан дра Ми тић, Ми ла Бе а дер,
Ми ле на Жив ко вић, Је ле на
Цвет ко вић и Јо ва на Је ла ча.

без ве ћих тр за ви ца, не до зво -
лив ши ри ва лу да их озбиљ ни је
угро зи. Ди на мо је до но ве по -
бе де и но вих бо до ва но сио
сјај ни Ми љан Бу њев че вић, ко -
ји је са осам по стиг ну тих го ло -
ва био и нај е фи ка сни ји играч
утак ми це. Јо ван Сто ја но вић је
че ти ри пу та са вла дао про тив -
нич ког гол ма на, Бран ко Ра да -
но вић, Ср ђан Ко мла нов и
Иван Ра до ји чић су би ли пре -

там. Ства ри су до шли на сво је
ме сто у дру гом по лу вре ме ну.
Ни смо га има ли у Цр вен ки,
али ви де ло се још јед ном ко -
ли ко нам зна чи Бран ко Ра да -
но вић. Не мам шта да за ме рим
игра чи ма. Еви дент на је би ла
же ља, во ља. Би ло је и гре ша ка,
али то је све ру ко мет. Че сти -
там им на но вој по бе ди – ре -
као је тре нер Ди на ма Иван
Пет ко вић.

СПОРТ
Петак, 8. април 2016.
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Ди на мо „пре ско чио”
Зу бин По ток

Пан че во бо ље 
од По жа рев ца

Љу би те љи игре с ле пљи вом
лоп том у на шем гра ду по но во
има ју мно го раз ло га за ра дост.
По сле јед но не дељ ног „по ста”
пан че вач ки су пер Б ли га ши
по но во су на по бед нич ком ко -
ло се ку. Ви кенд за на ма до нео
је до бар ру ко мет, по бе де и но -
ве бо до ве за Ди на мо и ЖРК
Пан че во.

У утак ми ци ше сна е стог ко -
ла ру ко ме та ши Ди на ма су на
свом те ре ну са вла да ли од лич -
ну еки пу Мо кре го ре из Зу би -
ног По то ка са 29:25. Иа ко је
би ло ве о ма те шко вра ти ти тим
у по бед нич ки ри там по сле по -
ра за у Цр вен ки, тре нер Иван
Пет ко вић је са сво јим са рад -
ни ци ма од лич но при пре мио
утак ми цу, а мом ци ко је пред -
во ди су све за ми сли свог ше фа
спро ве ли у де ло. Ре зул тат та -
квог од но са пре ма оба ве за ма
је су и но ви бо до ви, ко ји учвр -
шћу ју Ди на мо на ли дер ском
ме сту.

Би ла је то ве о ма до бра, чвр -
ста, пра ва пр вен стве на утак -
ми ца, у ко јој су го сти из Зу би -
ног По то ка по ка за ли да уме ју
да игра ју ру ко мет. У пр вом по -
лу вре ме ну су би ли рав но пра -
ван ри вал, па су на од мор оти -
шли с пред но шћу од јед ног го -
ла (14:15). Ипак, у на став ку
ме ча сли ка на те ре ну се дра -
стич но про ме ни ла...

У ор га ни за ци ји Атлет ског
клу ба Та миш из на ше га гра да,
у су бо ту, 2. апри ла, одр жа но је
пр вен ство Ср би је у бр зом хо -
да њу на пу ту, за све ка те го ри је.
Над ме та ње се од ви ја ло у Вој -
ло ви ци, а про те кло је у нај бо -
љем ре ду. Зва нич но су уче -
ство ва ла 52 так ми ча ра из је да -
на ест срп ских клу бо ва, а ван
кон ку рен ци је су се над ме та ла
и три атле ти ча ра из Са ра је ва.

Др жав но пр вен ство је зва нич -
но отво рио гра до на чел ник Пан -
че ва Са ша Па влов, а по том су
сви уче сни ци кре ну ли у бој за
ме да ље, али и за ме сто у ре пре -
зен та ци ји Ср би је ко ја ће се 16.
апри ла над ме та ти на Бал кан -
ском шам пи о на ту у Грч кој. Тр -
ка ма у Вој ло ви ци, упра во из тог
раз ло га, при су ство вао је и са ве -
зни се лек тор Сло бо дан По по вић.

Атлет ски клуб Та миш се су -
гра ђа ни ма пред ста вио са шест
так ми ча ра, ко ји су осво ји ли
че ти ри ме да ље, што је ујед но
и нај ве ћи успех клу ба от ка ко
се так ми чи у овој ди сци пли -
ни. Мла ђи пи о ни ри су би ли
фан та стич ни. Сте фан Ла зић је
осво јио нај вред ни ји тро феј,
Урош Иг ња је по стао ви це -
шам пи он Ср би је, а Вла ди мир
Дра го је вић је за ра дио брон за -
но од лич је. Је ле на Ва си ље вић
се та ко ђе оки ти ла брон зом,
ко ју је осво ји ла с лич ним ре -
кор дом од пет ми ну та и 37 се -

кун ди. АК Та миш је та ко по -
стао нај у спе шни ји клуб у Ср -
би ји у кон ку рен ци ји мла ђих
пи о ни ра. Со ли дан ути сак су
оста ви ле и Ја на Ма рек и Ања
Ма рић, али су оста ле без тро -
фе ја. У овој ка те го ри ји у жен -
ској кон ку рен ци ји по ста вљен
је но ви др жав ни ре корд на
1.000 ме та ра, ко ји са да из но си
пет ми ну та, шест се кун ди и 50
сто тин ки, а по ста ви ла га је

Бар ба ра Стан ко вић из па ра -
ћин ског Бор ца. 

У нај за ни мљи ви јем над ме -
та њу, тр ка ма се ни о ра, пр ва ци
Ср би је по ста ли су Ду ши ца То -
пић, члан АК-а Ака де мац из
Ни ша, и Вла ди мир Са ва но вић
из бе о град ског Пар ти за на.

– Хва ла свим гра ђа ни ма
Вој ло ви це, пре све га на искре -
ној по др шци, на стр пље њу, на
го сто прим ству, али и бо дре њу
свих так ми ча ра. За хва љу ју ћи
спон зо ри ма и при ја те љи ма
клу ба ус пе ли смо да за све уче -
сни ке обез бе ди мо со ко ве, во -
ду, сен дви че, пе ци во, ру чак...
По но сан сам и по ча ство ван
што смо баш ми до би ли ор га -
ни за ци ју ова ко ве ли ког до га -
ђа ја – ре као је Зо ран Ко цић,
ал фа и оме га АК-а Та миш.

Чел ни ци Атлет ског са ве за
Ср би је су ор га ни за ци ју так ми -
че ња у на шем гра ду оце ни ли
као јед ну од нај у спе шни јих у
по след њих не ко ли ко го ди на.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ВИ КЕНД ОБЕ ЛЕ ЖЕН ПО БЕ ДА МА

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У БР ЗОМ ХО ДА ЊУ

ДО ГА ЂАЈ ЗА ПАМ ЋЕ ЊЕ

Утак ми ца ма де вет на е стог 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”. По сле два уза -
стоп на, ми ни мал на по ра за
пред фуд ба ле ри ма Же ле зни -
ча ра је би ло не у год но го сто ва -
ње у Но вим Ба нов ци ма. Мом -
ци ко је пред во ди тре нер Алек -
сан дар Сте ва но вић оти шли су
са же љом да се над и гра ва ју, да
по ку ша ју да по пра ве бо дов ни
сал до по сле два ко ла... На сре -
ћу све ве ћег бро ја сим па ти зе -
ра, ус пе ли су у то ме: Омла ди -
нац –Же ле зни чар 1:2 (1:0)

Тре нер Сте ва но вић је по ве -
ре ње за овај ва жан ду ел по -
кло нио еки пи у са ста ву: Ка та -
нић, Ма тић, Ко вач, Спа сков -
ски, Илић, Гу дан, Јо ва но вић,
Стај чић, Ша ли пу ро вић, Ко ва -
че вић и Но ва ков, а при ли ку су
до би ли и бра ћа Те ки ја шки и
Бла го је вић.

Као и то ком при прем ног
пе ри о да, као и у пр вој утак ми -
ци про лећ ног де ла шам пи о на -
та, по пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” је у овом ду е лу ју ри ла
„ми нус”. Омла ди нац је по вео с
1:0 у 24. ми ну ту, а с ми ни мал -
ном пред но шћу до ма ћи на
оти шло се и на од мор.

У на став ку утак ми це Же ле -
зни чар је кре нуо још ја че и
агре сив ни је на про тив ни ка, с
ве ли ком же љом да што пре
про ме ни ре зул тат. Пан чев ци су
пре у зе ли сре ди ну те ре на,
осми шља ва ли су ле пе ак ци је и
ор га ни зо ва ли до бре на па де. Та -
ква игра до не ла је и про ме ну
од но са сна га на те ре ну... У 64.
ми ну ту је Ко ва че вић на нај бо -

љи на чин ис ко ри стио јед ну од -
би је ну лоп ту и по слао је иза ле -
ђа гол ма на Омла дин ца. Из јед -
на че ње као да је да ло кри ла
пан че вач кој „ди зел ки”... Офан -
зи ва је по ста ла још ја ча, а по сле
де се так ми ну та до шло је и до
пот пу ног пре о кре та. У 75. ми -
ну ту ка пи тен Же ле зни ча ра
Жељ ко Стај чић кре нуо је у со ло
про дор, успе шно је из бе гао од -
брам бе не фуд ба ле ре до ма ћег
ти ма и шу том са око 15 ме та ра
по го дио је циљ – 1:2. Гол за ве -
ли ку ра дост го сти ју на те ре ну и
на три би на ма, по го дак за ве ли -
ка три бо да.

Же ле зни чар је овом по бе -
дом учвр стио сво је ме сто у
сре ди ни пр вен стве не та бе ле, а
на ред ног ви кен да до че ку је
Бач ку 1901 из Су бо ти це. Го сти
је су фа во ри ти, али уз по др шку
на ви ја ча „ди зел ка” мо же сти -
ћи до по вољ ног ре зул та та.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

У БА НОВ ЦИ МА – ИЗ „КЕ ЦА” 
У „ДВОЈ КУ”

Странe припремио

Александар
Живковић

ТРИЈУМФ ПИ О НИ РА

У пр вој утак ми ци плеј-офа за

по пу ну Пи о нир ске ли ге Ср -

би је Же ле зни чар је на свом

те ре ну са вла дао ФК „Пе тар

Пу а ча” из Но вог Са да с 1:0.

Гол од лу ке је по сти гао

Ни ко ла Ву ји чић.

Сле де ћег ви кен да не ће би ти
так ми чар ских ис ку ше ња за
„жу то-цр не”, а по сле јед но не -
дељ не па у зе они опет игра ју
пред сво јим на ви ја чи ма. До че -
ка ће То пли ча нин из Про ку пља.

Сјај не су би ле и ру ко ме та -
ши це ЖРК-а Пан че во. У два -
на е стом ко лу Су пер Б ли ге
Све тла на Ни чев ски и ње не
дру га ри це су пред сво јим на -
ви ја чи ма на ко ле на ба ци ле ве -
ли ког фа во ри та. Пан чев ке су
убе дљи во са вла да ле По жа ре -
вац, јед ног од кан ди да та за
нај ви ши пла сман. Ре зул тат
тог су сре та је 32:25 (15:10).

ци зни по три пу та, Па вле Бан -
ду ка и Лу ка Ра до ва но вић су
по сти гли по два го ла, а у ли сту
стре ла ца су се упи са ли и: Ми -
ло мир Ра до ва но вић, Ми лош
Ву јић, Јо ван Срем че вић и Сте -
фан Ша по њић.

– Знао сам да нас че ка те -
жак меч. Тим Мо кре го ре је

НАДМЕТАЊА НАЈМЛАЂИХ ЏУДИСТА

ОДЛИЧЈА САМО ПРИСТИЖУ

Ка пи тен Бран ко Ра да но вић
је на пар кет пан че вач ке ха ле
из вео мно го бор бе ни ји и од -
луч ни ји тим. Већ у 33. ми ну ту
на се ма фо ру је ста јао ре зул тат
16:15, а од тог мо мен та Ди на -
мо ни је ис пу штао сво ју пред -
ност. Си гур ном игром „жу то-
-цр ни” су меч при ве ли кра ју

ве о ма до бар, ис ку сан, зна ру -
ко мет. Ди на мо је мла да еки па,
ко ја ра сте кроз ова кве ме че ве.
По сле по ра за у Цр вен ки оче -
ки ва не су осци ла ци је у игри.
Мо рао сам као тре нер да ура -
дим све да не до ђе до нер во зе
ме ђу игра чи ма, да нас ис ку -
сни го сти не уве ду у свој ри -



Чла но ви Ка ра те клу ба Ди на -
мо су про шлог ви кен да уче -
ство ва ли на ве ли ком ме ђу на -
род ном, 46. тур ни ру под на зи -
вом „Злат ни по јас”, ко ји се
сва ке го ди не одр жа ва у Чач ку.
То је би ло јед но од ма сов ни јих
так ми че ња до са да, јер се над -
ме та ло пре ко 1.000 бо ра ца из
18 зе ма ља.

Та ко ја ка кон ку рен ци ја би -
ла је ве ли ки иза зов за так ми -
ча ре КК-а Ди на мо, ко ји су с
три осво је не ме да ље „по ко ри -
ли” Ча чак. Од пет се ни ор ских
ка те го ри ја на ши су гра ђа ни су
до ми ни ра ли у три!

Сло бо дан Би те вић и Ни ко ла
Јо ва но вић су још јед ном по ка -
за ли због че га су удар не пе -
сни це ре пре зен та ци је Ср би је.

Они су осво ји ли нај вред ни је
тро фе је у ка те го ри ја ма пре ко
84 кг и до 75 кг, а до ти ту ла су
до шли са по пет оства ре них
по бе да. Ве ли ко из не на ђе ње је
на пра вио мла ди Сте фан Лу -
гић, ко ји је осво јио сре бр но
од лич је у ка те го ри ји до 84 кг.
Он је у пр вом ко лу са вла дао
нај бо љег бор ца из Хр ват ске,
по том и до ма ћег так ми ча ра,
да би у тре ћој рун ди про сто
„збри сао” с та та ми ја нај бо љег
сло ве нач ног ка ра ти сту и не ка -
да шњег ви це шам пи о на Евро -
пе – Ма ти је ви ћа. У че твр том
ко лу Сте фан је над ви сио и од -
лич ног ре пре зен та тив ца Хр -
ват ске Мр ви чи ћа, а у фи на лу
је од ме рио сна гу са чла ном на -
ци о нал не се лек ци је на ше зе -

мље Де ја ном Цвр ко том. Лу гић
се ла вов ски бо рио, али су, при
ре зул та ту 2:2, у фи ни шу ме ча,
су ди је нео прав да но ола ко до -
де ли ле по ен Цвр ко ти и та ко
од лу чи ле пи та ње по бед ни ка.

Ипак, ово је сја јан успех за
мла дог Сте фа на, ко ји због ра да
по сме на ма не мо же да ускла -
ди до ла зак на све тре нин ге.
Ипак, успе ва вред но да ве жба и
да оства ру је ве ли ке по бе де. КК
Ди на мо за хва љу је чел ни ци ма
„Азо та ре”, ко ји су омо гу ћи ли
Сте фа ну да за ме ни сме не и
уче ству је на тур ни ру у Чач ку.

Бо је Ди на ма су бра ни ли и:
Ми ња и Са ња Вар са ко вић, Ни -
ко ла Ива но вић, Ми лош Сте -
фа но вић, Урош Пе тро вач ки и
Мар ко Пу ља ре вић.

Ни ко ла Јо ва но вић и Сло бо -
дан Би те вић на сту пи ли су и у
ре ви јал ном де лу, у којем су као
чла но ви еки пе Ср би је оства ри -
ли по две по бе де у ме че ви ма с
Хр ват ском и Не мач ком.

СПОРТ
Петак, 8. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

ПРВА ЛИГА

Пожаревац: МЛАДИ РАДНИК – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Врбас: ВРБАС – ОДБОЈКА 013

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–КИКИНДА

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901

недеља, 16 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ (В)

Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ – ДИНАМО 1945

Б. Црква: БАК – МЛАДОСТ (О)

Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО

Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ОМЛАДИНАЦ

Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ТЕМПО

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ

Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – СРЕМ 2 1:3

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ПОЖАРЕВАЦ 32:25

мушкарци

Панчево: ДИНАМО – М. ГОРА 29:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Жабаљ: ЖСК–ЈАБУКА 33:24

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – С. ПАЗОВА 76:73

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН 83:103

Сурдук: ДЕЧ–ДИНАМО 67:83

Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО 85:81

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У) 4:0

Качарево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ 3:1

Омољица: МЛАДОСТ–ВОЈВОДИНА 1:1

Панчево: ДИНАМО 1945 – БАК 3:1

Војловица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ 0:1

Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Опово: ОМЛАДИНАЦ – „МИКА АНТИЋ” 1:2

Глогоњ: ГЛОГОЊ – С. ТАМИШ 0:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО 2:3

Ковин: КОЛОНИЈА–СТРЕЛА 0:2
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Akerblom

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1. O-O-O)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Фан та стич на по бе да
Бор ца над ли де ром

Од бој ка ши као 
му ске та ри – сви за
јед ног, је дан за све

Пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Пр вој ли ги за од бој ка ше ушла
је у сам фи ниш. До кра ја је
оста ло још са мо јед но ко ло, а
ис ход шам пи о на та је пот пу но
не из ве стан. Одав но јед но так -
ми че ње ни је бу ди ло то ли ко
ин те ре со ва ња спорт ске јав но -
сти, јер се за пр ва два ме ста
(пр во пла си ра ни иде ди рект но
у ви ши ранг, а дру го пла си ра -
ни у ба раж с прет по след њим
ти мом из Су пер ли ге) бо ре чак
че ти ри клу ба. Стар че вач ки
Бо рац је је дан од њих...

Би ло ка ко би ло, мом ци ко је
пред во ди тре нер Дра го љуб
Сто ја но вић још јед ном су по -
ка за ли да су пра ви спорт ски
хе ро ји на ше га гра да. Они су
про шлог ви кен да у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту, пред око
400 на ви ја ча, са вла да ли ли де -
ра – Је дин ство из Ста ре Па зо ве
с 3:0, по се то ви ма 25:16, 25:23
и 25:20, и та ко на ста ви ли свој
по бед нич ки по ход, али и тр ку
за ели ту.

То је би ла мо жда нај ва жни -
ја утак ми ца у се зо ни, ма да те -
шки ме че ви тек пред сто је, јер
су Стар чев ци јед но став но мо -
ра ли да по бе де. Дру га чи ји ис -
ход би их из ба цио из бор бе за
су пер ли га шки ста тус. И ус пе -
ли су! Ли дер ни је имао ни ма -
ло на де да мо же оства ри ти не -
што ви ше од ча сног по ра за,

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД ЛУ КА ПА ДА У ПО СЛЕД ЊЕМ КО ЛУТРИ ЈУМФ „ВЕ ПРИ ЋА”
Про шлог ви кен да је на Спорт -
ском цен тру „Мла дост” одр -
жан пр ви тур нир Пр вен ства
Ср би је у раг би ју за пи о ни ре.

Еки па Ди на ма 1954 осво ји -
ла је пр во ме сто у кон ку рен -
ци ји шест ти мо ва, а у фи на лу
је по бе ди ла бе о град ски Рад са
са мо јед ним есе јом раз ли ке.

Пред во ђе ни тре не ри ма Алек -
сан дром Не дељ ко ви ћем и Фи -
ли пом Ди ми три је ви ћем, за клуб
уз на шег гра да су на сту пи ли: Јо -
ван Три фу но вић, Лу ка Ан ђел ко -
вић, Сте фан Јо ва но вић, Ог њен
Ма лу шић, Сте фан Дра ми ћа -
нин, Мар ко Ко ва че вић, Сте фан
Ми лев ски, Ми хај ло Ђор дан,
Алек сан дар Кр кљуш, Алек са
Кра кер, Да вид Мун ћан, Ми лош
Кр сма но вић, Ву ка шин Ту лић,
Но вак Ба бић, Бла го је Гој ко вић
и Стра хи ња Ан тић.

ВИЦЕШАМПИОНИ
Такмичари ЏК-а „Академија
Јочић” из Старчева постигли
су одличне резултате на Пр-
венству Војводине за старије
пионире одржаном у Кањижи.

У веома јакој конкуренцији
Андреј Живановић и Радан
Ћирковић освојили су сребрне
медаље, а Лазар Стојановић и
Илија Ћосић су овог пута оста-
ли без трофеја.

Овај успех још више добија
на значају ако се зна да поме-

нути такмичари вежбају тек
нешто више од годину дана.
Свакодневни рад младих тре-
нера Синише Шупића и Марка
Јочића даје одличне резултате.

ВЕЛИКИ УСПЕХ 

ПАН ЧЕ ВА ЦА
На отво ре ном пр вен ству Вр -
шца у бенч пре су, одр жа ном
про шлог ви кен да под по кро -
ви тељ ством Срп ске па у ер лиф -
тинг фе де ра ци је, од лич не ре -
зул та те су оства ри ли и чла но -
ви Спорт ског клу ба Спар танс
из на ше га гра да.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Сне жа на Ми ло ше вић, Бра ни -
мир Ба бин и Алек сан дар Ко -
лоц ка, сре бр на од лич ја су при -
па ла Фи ли пу Вла ји ћу и Но ва ку
Фи ли по ви ћу, а Кри сти јан Рај -
ко вић се оки тио брон зом.

По ред то га, Алек сан дар Ко -
лоц ка је осво јио и пе хар као
ре ла тив но нај ја чи ју ни ор на
так ми че њу, а пред сед ник Па у -
ер лиф тинг клу ба Вр шац Ра до -
ван Га ври лов до де лио је на -
шем су гра ђа ни ну и не ка да -
шњем так ми ча ру Ми ла ну Ба -
би ну по себ но при зна ње за раз -
вој овог спор та.

Сле де ће так ми че ње на ко јем
ће на сту пи ти чла но ви СК-а
Спар танс је сте Пр вен ство Бал -
ка на, а оно ће би ти одр жа но
28. ма ја у Сме де ре ву.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

во. Ти ме нам је са мо ку пље на
ула зни ца за на ду да ипак мо -
же мо оства ри ти циљ. Пред сто -
ји нам те шка утак ми ца у По -
жа рев цу и ду ел са че твр то пла -
си ра ним Мла дим рад ни ком,
ко ји та ко ђе има сво ју ра чу ни цу
и шан су да се до мог не ви шег
ран га. Ипак, по себ но ме ра ду је
успон фор ме код мо јих од бој -
ка ша, а у по след ња три ко ла
ви ди се и на пре дак у игри. Ово
је би ла утак ми ца на су пер ли га -
шком ни воу. Иде мо да ље.
Остао нам је меч у По жа рев цу.
Са ми од лу чу је мо о сво јој суд -
би ни. По бе дом ће мо се пла си -
ра ти ма кар у ба раж. Би ће ја ко
за ни мљи во и у Ста рој Па зо ви,
где Је дин ство до че ку је су бо -
тич ки Спар так – ре као је тре -
нер стар че вач ких од бој ка ша
Дра го љуб Сто ја но вић.

Ко на чан од го вор о пут ни ци -
ма у ви ши ранг да ће по след ње
ко ло.

– Че сти там мом ци ма. Из га -
ра ли смо на те ре ну. Сви су се
мак си мал но за ла га ли, од и гра -
ли смо од лич ну утак ми цу.
Имао сам осе ћај да сам у пра -
вом ти му, у еки пи по бед ни ка,
то је онај осе ћај кад знаш да су
са и гра чи уз те бе, иза те бе, да
ће по кри ти тво ју евен ту ал ну
гре шку, да јед но став но не мо -
жеш да из гу биш. Ви де ће мо
ка ко ће се ства ри од ви ја ти до
кра ја. Иде мо и у По жа ре вац
по по бе ду – ис та као је Ра до
Спа со је вић.

У ше сна е стом ко лу Дру ге
ли ге „Се вер” за же не Од бој ка
013 из гу би ла је од Сре ма 2 с
3:1, а та утак ми ца је од и гра на
про шлог ви кен да у са ли ОШ
„Јо ван Јо ва но вић Змај”.

иа ко би по бе дом био си гу ран
пут ник у ели ту...

Љу би те љи игре пре ко мре же
у на шем гра ду одав но ни су мо -
гли да ви де та кву утак ми цу. Бо -
рац је играо нај бо ље у по след -
њих не ко ли ко го ди на. Од пр вог
сер ви са и вођ ства од 1:0 ко је је
до нео Вла ди мир Кне же вић
бло ком „је дан на је дан”, па до
ко нач них 25:20, у тре ћем се ту,
све је функ ци о ни са ло као нај -
пре ци зни ји сат у игри Бор ца.
Фе но ме нал но су игра ли и Ми -
лош Ми лић, Ра до Спа со је вић,
Бо јан По знић, Са ша Рај ко вић,
Не ма ња Ми ле тић, Ми лан Зин -
до вић... Ди са ли су као је дан,

бо ри ли су се као ла во ви, „ле те -
ли” су по те ре ну, ни је би ло из -
гу бље не лоп те... Не ко ре че по -
сле утак ми це да су од бој ка ши
Бор ца ову утак ми цу од и гра ли
по мо ту чу ве них му ске та ра –
сви за јед ног, је дан за све!

За и ста, одав но ни је би ло та -
кве са рад ње ме ђу игра чи ма,
та кве уза јам не енер ги је, то ли -
ко раз у ме ва ња и пред о се ћа ја за
по те зе ко је тре ба од и гра ти...
Стра хо вит тем по ко ји су на -
мет ну ли од са мог по чет ка, до -
ма ћи од бој ка ши успе ва ли су да
одр же то ком це ле утак ми це.

– Ово је ве ли ка по бе да на шег
ти ма, али ни шта још ни је го то -

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

МИ ЛОШ БР ЖИ ОД СИ РЕ НЕ
Сво је вер не на ви ја че про шлог
ви кен да су об ра до ва ли и ко -
шар ка ши Крис-кро са. У Ха ли
спор то ва на Стре ли шту од и -
гран је су срет 23. ко ла Пр ве
срп ске ли ге, у ко ме су мом ци
ко је пред во ди тре нер Вук Ста -
ни ми ро вић са вла да ли Ста ру
Па зо ву са 76:63. Би ла је то ве о -
ма до бра и до кра ја не из ве сна
утак ми ца, а до ма ћем ти му је
по бе ду до нео плеј меј кер Крис-
кро са Ми лош Вер њач ки „трој -
ком” у по след њим тре ну ци ма...

– Ло ше смо за по че ли меч,
јер смо има ли мно го про бле -
ма у од бра ни на са мом стар -
ту. Игра ли смо без агре си је, а
плеј меј ке ри го сту ју ћег ти ма
ка жња ва ли су сва ку на шу гре -
шку. У пр вом по лу вре ме ну
смо гу би ли и са де се так по е на
раз ли ке, али смо пред крај
ме ча по ди гли ни во игре. Го -
сти су има ли из у зет ну ре а ли -
за ци ју шу та „спо ља”... У тре -
ћој че твр ти ни смо по ди гли и
ква ли тет од бра не па смо при -

ми ли са мо је да на ест по е на.
Ушли смо у егал за вр шни цу,
игра ли смо чвр сто, ре зул тат
је био 73:73, а у на шем по -
след њем на па ду наш плеј меј -
кер Вер нач ки је по сти гао
„трој ку” за три јумф. То ни је
би ло на ше нај бо ље из да ње, а

меч смо пре о кре ну ли у тре ћој
де о ни ци – ре као је Вук Ста -
ни ми ро вић.

Спу ште на је за ве са на шам -
пи о нат у Дру гој срп ској ли ги.
Ди на мо је се зо ну окон чао на
дру гом ме сту, са истим бро јем
бо до ва као ли дер, али Но ва

Па зо ва иде у ви ши ранг због
јед ног ко ша ви ше... Је дин ство
из Ка ча ре ва је пр вен ство за вр -
ши ло на ше стом ме сту, а БНС
је по след њи.

КЛИН ЦИ У ФИ НА ЛУ

Про шлог ви кен да је у Но -

вим Ба нов ци ма одр жан

по лу фи нал ни тур нир Пр -

вен ства Вој во ди не у кон ку -

рен ци ји мла ђих пи о ни ра,

на ко ме је уче ство вао и

Крис-крос.

Са ско ром од три по бе де,

без по ра за, ма ли Пан чев ци

су су пер и ор но осво ји ли пр -

во ме сто и пла си ра ли се на

за вр шни тур нир, на ко јем

ће игра ти про тив Вр ба са,

Пе тров гра да из Зре ња ни -

на и Ду на ва из Ста рих Ба -

но ва ца.

ТРА ДИ ЦИ О НА ЛАН КА РА ТЕ ТУР НИР У ЧАЧ КУ

ДИ НА МОВ ЦИ УЗЕ ЛИ „ЗЛАТ НИ ПО ЈАС”
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Ми ли ца Бр кић,
сред њо школ ка:

– За ви кенд ћу мо жда
оти ћи на не ку свир ку,
а пла ни рам и да ма ло
учим и да се од ма рам.
Ис ко ри сти ћу ле по
вре ме и да се 
ви дим с при ја те љи ма
на по љу.

Алек сан дар Кр стић,
сред њо шко лац:
    
– Нај ви ше вре ме на
про ве шћу код ку ће 
од ма ра ју ћи се. 
С об зи ром на то да 
сам из До ло ва, 
пла ни рам да до ђем 
у Пан че во и ви дим 
се с при ја те љи ма.

Зо ра на 
Ми хај ло вић, 
до ма ћи ца:

– Цео ви кенд ћу 
про ве сти у дру же њу
са сво јом де цом, 
а с об зи ром на то да 
је ле по вре ме, 
ве ро ват но ће мо иза ћи
на по ље и ужи ва ти.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µД. Исаков ?Д. Кожан

Нео бич на клу па
Ов де су се дво је по љу би ли. Па јој је он шап нуо да је во ли. Он да

је она ре кла да че ка ју бе бу. Па их је до шло тро је. Он да је сти гао

и ма ли бра ца. Је ли су сла до лед ов де. Па опет са мо њих дво је и

сти сак ру ке. Он да су до ве ли уну че. Па је он до шао сам. Оста вио

уз дах. И оти шао...

    Он да су се опет дво је по љу би ли, па јој је он ре као да је во ли...

Нео би чан брод
Опет је про ле ће. Из над ме не не бо, сун це и пти це: жи вот на ста -

је, жи вот ле ти. Ис под ме не во да: жи вот те че. Иза ме не шу ма: жи -

вот ра сте. Ис пред ме не град: жи вот пул си ра.

    У ме ни успо ме не: на мир не пло вид бе и на олу је, на из во ре и

на ушћа, на уз ле те и на су но вра те, на ра ђа ња и на смр ти. На жи -

вот пан че вач ки. И опет је про ле ће. Panta rei...

Нео бич на бу ба
Ка ко се зо ве те? Ма ра. Где ста ну је те? На ро си, на цве ћу... Хм, чи -

ме се ба ви те? Слу шам ка ко тра ва ра сте, ју рим обла ке, го ли цам

се с ме се чи ном... Па ка ко за ра ђу је те но вац? Шта је то но вац?

Шта је де те он да? Све што ми при ро да спре ми. Уку сно је и има

за све. Бри не те ли ви о не че му? Не, ја умем са мо да во лим.

    А че га се пла ши те? Вас: љу ди. Вас што сте из ми сли ли но вац, бри -

ге и страх, па за бо ра ви ли на љу бав. А има ли сте све, баш као и ја...

ме сто, а убр зо је об и шао и
са мог Мор би де ли ја, ко ме је
пу кла гу ма. Та ко се наш ас
пла си рао на че твр то ме сто.

– Иа ко сам по сле пр ве тр ке
био ја ко не рас по ло жен због
про бле ма на стар ту, ка да су -
ми рам све, мо гу ре ћи да је ово
био фан та сти чан ви кенд и на -
го ве штај јед не из у зет но уз бу -
дљи ве се зо не. Ве о ма ми је
ва жно што сам узео бо до ве и
у ква ли фи ка ци ја ма и на обе
тр ке. Оста је жал за још бо љим
пла сма ном у пр вом над ме та -
њу, али шта је – ту је. Пред -
сто ји ми још мно го ра да и
при пре ма с мо јим ти мом ка -
ко би смо на ред ни тр кач ки ви -
кенд у Пор ту га лу до че ка ли

још спрем ни је. Дра го ми је да
сам у ге не рал ном пла сма ну
на тре ћем ме сту, што ми да је
ве ли ку мо ти ва ци ју за пред -
сто је ће тр ке. Дуг је шам пи о -
нат. На дам се да су мо ји
фа но ви за до вољ ни и овом
при ли ком их по здра вљам и
за хва љу јем на ве ли кој по др -
шци – су ми рао је Ду ца ути ске
по сле пр вог тр кач ког ви кен да
у Ба хре и ну.

Ак ту ел ни европ ски шам -
пи он на кру жним ста за ма
уче ство ва ће 23. и 24. апри ла
на дру гом тр кач ком ви кен ду
ТЦР-а, ко ји се одр жа ва у Пор -
ту га лу, на ста зи у Есто ри лу.

Срећ но, мај сто ре!

A. Живковић

Сле де ће оку пља ње
у ок то бру

У ор га ни за ци ји клу ба „Be-
Fit”, а под по кро ви тељ ством
Гра да Пан че ва, у не де љу, 3.
апри ла, у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту одр жан је че твр -
ти „Фит нес-дан ”.

Ова ма ни фе ста ци ја је на -
ме ње на свим гра ђан ка ма и
гра ђа ни ма Пан че ва (пред -
школ ска и школ ска де ца,
сту ден ти, же не и му шкар ци
свих уз ра ста), а њен циљ је
про мо ви са ње ре кре а ци је и
здра вих сти ло ва жи во та. За -
да так ова квог про јек та је сте
да омо гу ћи на шим су гра ђа -

„ФИТ НЕС-ДАН ” У НА ШЕМ ГРА ДУ, ЧЕ ТВР ТИ ПУТ
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од свих во за ча на ста зи. Убр -
зо је из био на осму по зи ци ју,
с ко је је, у сед мом кру гу, об -
и шао Да ви да Ка џа ју, а по сле
од у ста ја ња Вер неа, ко ји је
пу них се дам кру го ва ву као
бра ник по ста зи, Ду шан се
про био на ше сто ме сто.

Иа ко се ја ви ла бо ја зан да
би при ја вље ни про блем с
коч ни ца ма у де ве том кру гу
мо гао да по ре ме ти Ду цу у
на сто ја њи ма да оства ри још
бо љи ре зул тат, на ста зи се
де си ла дра ма из ме ђу клуп -
ских ко ле га Мор би де ли ја и
Гли со на, ко ја је ишла на ру ку
на шем асу. На и ме, Мор би де -
ли је из гу рао Гли со на са ста -
зе, па је Ду шан из био на пе то

Тре ће ме сто у 
ге не рал ном пла сма ну

Сле ди ви кенд у
Пор ту га лу

Наш су гра ђа нин, нај бо љи
срп ски ау то мо би ли ста Ду -
шан Бор ко вић успе шно је
за по чео но ву тр кач ку се зо ну.
Про шлог ви кен да су у Ба -
хре и ну одр жа не пр ве тр ке у
ТЦР шам пи о на ту, а наш ас
је – бри љи рао.

Ду ца је по сле фан та стич не
во жње у ве о ма уз бу дљи вој
дру гој тр ци пр вог тр кач ког
ви кен да за у зео че твр то ме сто,
иза Акуа Пе ли не на. Ипак, ис -
по ста ви ло се да је Бор ко ви ћев
ри вал стар то вао пре вре ме на,
па је ка жњен с до дат них три -
де сет се кун ди, што је Ду ци
омо гу ћи ло да за у зме тре ћу
по зи ци ју. Наш су гра ђа нин
по сле пр вих над ме та ња у
ТЦР-у има 27 бо до ва, а у ге не -
рал ном пла сма ну је тре ћи.

Ду шан Бор ко вић је у дру -
гој тр ци стар то вао с де ве те
по зи ци је и већ на пр вој кри -
ви ни га је уда рио Ми ха ел
Гра цев, по сле че га је наш ас
за вр шио на је да на е стом ме -
сту... Ду ца се ни је пре да вао...
Кре нуо је у си ло ви те на па де.
Имао је нај бр жи пр ви сек тор

ни ма да се упо зна ју с раз ли -
чи тим вр ста ма ре кре а ци је,
као и да по диг ну свест о ва -
жно сти фи зич ког ве жба ња.

– По че твр ти пут ор га ни -
зу је мо ова кав тип ма ни фе -
ста ци је, чи ји је по кро ви тељ
Град Пан че во. Же ли мо да
ома со ви мо ре кре а ци ју, као
је дан здрав сег мент жи вот -
ног сти ла, и при бли жи мо је
свим су гра ђа ни ма. Зато смо
ов де – ре кла је Зо ри ца Јо ва -
но вић Ран ко вић, ди пло ми -
ра ни тре нер кон ди ци је и је -
дан од глав них „кри ва ца” за
одр жа ва ње „Фит нес-да на”.

При сут не је по здра вио и
Алек сан дар Фар каш, град ски
већ ник за ду жен за спорт, ко -
ји је на по ме нуо да се уско ро
оче ку је и фор ми ра ње са ве за
за ре кре а ци ју гра да Пан че ва,
пре ко ко га ће би ти ода бра ни

још ква ли тет ни ји про јек ти
ко је ће Град по др жа ти.

Не дељ на ма ни фе ста ци ја је
тра ја ла пет са ти, а за то вре -
ме број ни по се ти о ци су мо -
гли да се оку ша ју у ве жба њу
зум бе, ае ро би ка, пи ла те са...
Уче ство ва ли су и хор „Во кал
кидс” и пан че вач ке ма жо -
рет ки ње, а цео про грам, по -
ред Зо ри це Јо ва но вић Ран ко -
вић, во ди ли су цер ти фи ко ва -
ни и нај у ва же ни ји фит нес
тре не ри и ин струк то ри: На -
та ша Ша рић, Са ња Ко цић,
Ја сна Ђо кић, Не ма ња Ра до је -
вић, Мом чи ло Ми ло је вић,
Ру жи ца Но ва ко вић, Ма ри ја -
на Је лен ко вић, Алек сан дра
Ми лу ти нов, Ли ди ја Жи ва но -
вић и Ол га Пе ро вић.

Сле де ћи „Фит нес-дан ” у
на шем гра ду би ће одр жан у
ок то бру. A. Ж.


