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Мла ди хе ро ји да на шњи це

У по след њој де це ни ји
осво је но пре ко 70 
на гра да на пре сти жним 
так ми че њи ма из фи зи ке
и ма те ма ти ке

Не кад је баш ле по би ти Пан чев ка или
Пан че вац – са мо тре ба по тре фи ти
вре ме и ме сто. Сва ко ко се слу чај но
или не у уто рак, 15. мар та, у ве чер -
њим са ти ма, за те као у цен тру гра да, у
Град ској би бли о те ци, имао је при ли -
ку да при су ству је сво је вр сној оку па -
ци ји те кул тур не уста но ве зна њем,
уме ћем, та лен том, сме хом и по но -
сом. Цен тров ци, цен тра ши, пу пи нов -
ци – по ла зни ци Ре ги о нал ног цен тра
за та лен те „Ми хај ло Пу пин”, њи хо ви
ро ди те љи, дру га ри, пре да ва чи, на -
став ни ци, про фе со ри, бив ше и са да -
шње јав не лич но сти оку пи ли су се да
про сла ве све оно што су ура ди ли и
гра ди ли по след њих пет на ест го ди на.

А ура ђе но је мно го и из гра ђе но је
не што ве о ма ле по и ва жно. Пре гршт
ме да ља с мно го број них др жав них и
ме ђу на род них пре сти жних так ми че -
ња, ти ту ле, Но вем бар ско при зна ње
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РЕ ГИ О НАЛ НИ ЦЕН ТАР ЗА ТА ЛЕН ТЕ „МИ ХАЈ ЛО ПУ ПИН”

И ОНИ СУ БУ ДУЋ НОСТ ПАН ЧЕ ВА
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Гра да Пан че ва Дра го љу бу Цу ци ћу, ду -
го го ди шњем руководиоцу Цен тра, за
до при нос у по пу ла ри за ци ји обра зо ва -
ња и на у ке ме ђу основ ци ма и сред њо -
школ ци ма, ве ли ки број на уч но и стра -
жи вач ких ра до ва и још мно го то га
учи ни ли су да Ре ги о нал ни цен тар
„Ми хај ло Пу пин” по ста не ве о ма ва жна
вас пит но-обра зов на ин сти ту ци ја у
Пан че ву.

Па ипак, нај зна чај ни ја ми си ја је
упра во она ко ју је у свом обра ћа њу при -
сут ни ма на вео мр Ра до ван Пе ши кан,
пр ви пред сед ник УО пан че вач ког Цен -
тра за та лен те: да су нај ве ће по стиг ну -
ће успе шна и та лен то ва на де ца, ко ја су
сво јим ра дом, упор но шћу и зна њем
оправ да ла уло же ни пет на е сто го ди шњи
труд и рад мен то ра, пре да ва ча и ро ди -
те ља, оку пље них око исте иде је.

Иде ја Цен тра
Основ на де лат ност Ре ги о нал ног цен тра
за та лен те је сте раз вој на уч но и стра -
жи вач ког ства ра ла штва мла дих у
обла сти при род них, тех нич ких, дру -
штве них и дру гих на у ка, а основ на
иде ја да се по мог не раз вој да ро ви те
де це. Утвр ђен је си стем пре по зна ва ња
и иден ти фи ка ци је та лен то ва не де це и
у са рад њи с пан че вач ким шко ла ма
све ви ше да ро ви те де це укљу чу је се у
рад овог цен тра. При ли ком се лек ци је

се по ла зи од те зе да је сва ко де те та -
лен то ва но по се би, те да је да ро ви тост
при сут на и да је са мо тре ба под стак -
ну ти. Те сти ра ња, раз го во ри и дру ге
ак тив но сти на утвр ђи ва њу скло но сти
и спо соб но сти део су утвр ђе ног про -
це са се лек ци је ко ји се већ ви ше од де -
це ни је успе шно при ме њу је.

По том се фор ми ра ју гру пе и сле ди
ви ше го ди шњи рад с де цом. За пет на -
ест го ди на ство ре ни су усло ви за ква -
ли тет но кон ти ну и ра но уче ње и на пре -
до ва ње у окру же њу уче ни ка са слич -
ним ин те лек ту ал ним спо соб но сти ма и
по тре ба ма. По ла зни ци ма је омо гу ће но
да се укљу че у ис тра жи вач ке про јек те
на уч них и струч них ин сти ту ци ја у зе -
мљи. За њих се ор га ни зу ју су сре ти,
кон сул та ци је и раз го во ри с по зна тим и
при зна тим на уч ним рад ни ци ма и

на мно гим так ми че њи ма и та ко до -
при не ле да Пан че во до би је на зив гра -
да фи зи ке и ма те ма ти ке.

У по след њих не ко ли ко го ди на, за -
хва љу ју ћи Ре ги о нал ном цен тру за та -
лен те „Ми хај ло Пу пин”, у на шем гра ду
је ста са ла ве о ма успе шна ге не ра ци ја
ма те ма ти ча ра и фи зи ча ра, ко ја је од
2011. до 2016. го ди не осво ји ла пре ко
70 на гра да на пре сти жним на ци о нал -
ним и ме ђу на род ним так ми че њи ма.
Сте фан и Мар ко Шу шњар, Алек сан дар
Ми ло ше вић, Мар та Бо шњак, Ог њен
То шић, Да ни ца Зе че вић, Де јан Ереш,
Жељ ко Ар сић, Бран ка Гр бић, Ни ко ла
Бу ла то вић, Ти ја на Јак шић и Алек са
Вра чар за јед нич ким сна га ма ути ру пут
зна ња и успе ха. Мо жда то за јед ни штво
нај бо ље осли ка ва ју ре чи Алек сан дра
Ми ло ше ви ћа да ни ко од њих не за ви ди
дру го ме на успе ху, већ на про тив јед ни
дру ге ву ку и гу ра ју да на сле де ћем так -
ми че њу бу ду још бо љи.

По зи тив ни узо ри
У вре ме ну ме диј ске афир ма ци је
ком про ми ту ју ћих ли ко ва, тј. ква зи -
хе ро ја са да шњи це кроз ријaлити
про гра ме, у на шем гра ду жи ве и ра де
успе шни мла ди љу ди ко ји пред ста -
вља ју по зи тив не уз о ре у дру штву.
Они су пра ви хе ро ји, ко ји ства ра ју у
ти ши ни и по сти жу ве ли ке успе хе
(осва ја ју ме да ље на ме ђу на род ним
на уч ним так ми че њи ма, уна пре ђу ју
сво ју ло кал ну за јед ни цу, ства ра ју вр -
хун ска умет нич ка де ла, осми шља ва ју
кре а тив не по ду хва те итд.), за ко је не -
ма ме ста у про грам ским ше ма ма и
ру бри ка ма срп ских ме ди ја.

Њих тре ба из ву ћи из ано ним но сти,
пред ста ви ти их Пан чев ци ма и про -
мо ви са ти их као зве зде у успо ну, ка -
ко би по ста ли ин спи ра ци ја, по нос и
узор за сво је вр шња ке и све нас. Сва -
ко вре ме ства ра сво је хе ро је, по кре -
та че по зи тив них про ме на, мла де љу -
де ко ји упр кос све му и сви ма сва ког
да на вред но ра де, уче, ства ра ју, ин -
спи ри шу дру ге и бо ре се да да ју мак -
си ма лан до при нос да свој жи вот и
окру же ње про ме не на бо ље.

Да ро ви ти уче ни ци из пан че вач ког
Цен тра за та лен те „Ми хај ло Пу пин”,
са да шњи и бив ши по ла зни ци, та ко ђе
су, по пут На ђе Хигл, Ду ша на Бор ко -
ви ћа, Пре дра га Сто ја ди но ва и Сло бо -
да на Би те ви ћа, бу дућ ност овог гра да.

З. Ста ни жан

умет ни ци ма. По се те ис так ну тим на уч -
ним цен три ма, уста но ва ма кул ту ре и
пред у зе ћи ма са став ни су део про грам -
ских ак тив но сти Цен тра.

Ка да је реч о си сте му ра да, усво је ни су
пре по зна тљи ви и на пред ни вас пит но-
-обра зов ни ме то ди. Стал на шко ла
Цен тра тра је то ком чи та ве школ ске
го ди не и у њој се де ца ба ве обра зов -
ним, ла бо ра то риј ским и ис тра жи вач -
ким ра дом. С дру ге стра не, за по себ но
на да ре не ђа ке ор га ни зу је се мен тор -
ски рад и они се при пре ма ју за ре ги о -
нал не и ре пу блич ке смо тре зна ња.

Град фи зи ке и ма те ма ти ке
По след ња де це ни ја по сто ја ња Цен тра
за та лен те оста ће упам ће на по ве ли -
ком успе ху по ла зни ка оде ље ња за фи -
зи ку и ма те ма ти ку. Би ло је успе ха и у
дру гим на уч ним ди сци пли на ма, али
су ове две гру пе осво ји ле го то во сва
злат на, сре бр на и брон за на од лич јаП
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То ни је ни шта пре ма то ме ка ко су
ти и не ки дру ги днев ни ли сто ви из -
ве шта ва ли ка да је Дра ган Ни ко лић
пр ви пут при мљен у бол ни цу. На
стра ни ца ма тих но ви на мо гла је да
се про чи та де таљ на ди јаг но за ње го ве
бо ле сти иа ко је то за јав ност мо ра ла
да оста не тај на.

Има и дру гих при ме ра по ра жа ва -
ју ћег сро за ва ња но ви нар ске про фе -
си је у Ср би ји. При ли ком не дав ног
ми тин га у Бе о гра ду про тив спо ра -
зу ма ко ји је на ша др жа ва пот пи са -
ла с НА ТО-ом  ни на јед ној те ле ви -
зи ји ни је об ја вље но да је на том
ску пу уче ство ва ло ви ше од де сет
хи ља да љу ди.

Осим то га, от ка ко је по че ла пред и-
збор на кам па ња, две те ле ви зи је с
на ци о нал ном фре квен ци јом си сте -
мат ски кр ше за кон ску оба ве зу о рав -
но мер ном из ве шта ва њу о ак тив но -
сти ма свих стра на ка и фа во ри зу ју
са мо вла да ју ћу пар ти ју.

Због то га и ни за дру гих ства ри у
срп ском но ви нар ству до бро је што
се еки па „Ин сај де ра” вра ти ла на на -
шу ме диј ску сце ну. Да нас под се ти
шта је ис тра жи вач ко но ви нар ство и
ка ко хра бри но ви на ри тре ба да из -
ве шта ва ју.

М. Г.

Жи вот, не фра за
Не ће мо о по ли ти ци и кам па њи, сви са мо о то ме. Али за то хо ће мо о
из бо ри ма.

Нај ва жни ји из бор од свих је онај про фе си о нал ни, од но сно мо ме -
нат у ко ме се мла ди ти неј џер од лу чу је за то чи ме ће се ба ви ти у жи -
во ту. На рав но, под усло вом, ка рак те ри стич ним за Ср би ју, да ће уоп -
ште ра ди ти јед ног да на не што што има ика кве ве зе са шко лом ко ју
на ме ра ва да за вр ши. По моћ при том из бо ру зо ве се про фе си о нал на
ори јен та ци ја, а ве ли ка пре пре ка на пу ту је упу ће ност са ме де це у
оно што би они мо гли. С тим је у ве зи и чи тав обра зов ни си стем ове
зе мље. За то ће мо про тр ча ти кроз при ме ре из прак се дру гих.

Фин ци, фин, па ме тан и на пре дан на род (не ма мо пој ма за ко га
гла са ју), схва ти ли су да је на сту пи ло ди ги тал но до ба. На ја вље но је
да ће то ком ове го ди не би ти уки ну то уче ње пи са них сло ва у основ -
ним шко ла ма. У фин ском ми ни стар ству обра зо ва ња сма тра ју да је
ко ри шће ње пи са ног пи сма и ме ђу соб но спа ја ње сло ва за мно ге уче -
ни ке на пор но, као и да се ђа ци пре ви ше кон цен три шу на ру ко пис те
он да не по све ћу ју до вољ но па жње су шти ни на пи са ног. Сто га, ако
де ца за поч ну да упо зна ју свет што их окру жу је та ко што ће од ма ле -
на ко ри сти ти ра чу на ре, не ће их у жи во ту мно го ни чач ка ти ка кво ћа
из гле да пи са них сло ва. Ето од лу ке.

Скан ди нав ци су по зна ти по то ме да јед ни дру ге ими ти ра ју, пар -
дон ко пи-пеј сту ју, па се Шве ђа ни већ ја вља ју и на глас раз ми шља ју
о то ме да су Фин ци у ве зи са опи са ном ак ци јом ап со лут но у пра ву.
Али ста нов ни ци по лу о стр ва са се ве ра Евро пе пре по зна тљи ви су и по
фак ту да сво ју де цу вас пи та ва ју да бу ду са мо стал на и кре а тив на;
док три на „Сло бод на де ца Са мер хи ла” та мо се ле по при ми ла. Елем,
ско ро сви са да има мо те ка блов ске ка на ле. Не рет ко се на њи хо вим
про гра ми ма мо же ви де ти да вас пи та чи во де ма ли ша не на фар ме
кра ва, где се ови игра ју у гов ни ма; чу па ју на по ља на ма ов ца ма бр -
ко ве, и то на ми нус 50; че ли че се на вру ћи ни, ве тру и ки ши. Да кле,
по тен ци ра ју и кон такт с при ро дом. Ни је их тех но ло ги ја то ли ко за -
ро би ла да су из гу би ли ту искон ску по тре бу.

Још јед не ком ши је – Нор ве жа ни, шту ју на ци о нал ни про грам у
обра зо ва њу ко ји се за ла же за вра ћа ње при ро ди, јер... де ца „бо лу ју”
од не до стат ка кон так та с њом. У огром ном при род њач ком пар ку га -
је ди вље и до ма ће жи во ти ње. Клин ци уз ра ста од шест до че тр на ест
го ди на до ла зе та мо ор га ни зо ва но и оста ју не ко ли ко да на. Не рет ко
су у прат њи ро ди те ља. Де ца уста ју већ око 6.30, по му зу ко зе, па хра -
не ко ње, из во де их у шет њу, ти ма ре... Ор га ни зо ва но од ла зе у шу му,
где уче о пре жи вља ва њу у при ро ди од екс пе ра та, ко ји их су тра дан
оста вља ју да са ми про ве ду 24 са та у ди вљи ни и сне гу.

На јед ној фар ми функ ци о ни ше пред школ ска уста но ва. Де ца та мо
то ком да на мо ра ју да оста ну на по љу ми ни мал но шест са ти, та кво је
пра ви ло. Не во ди се ра чу на о то ме да ли па да снег или ки ша, то је
пот пу но не ва жно. Је ди но што је ва жно је сте са мо стал ност, хра брост
и сло бо да че тво ро го ди шња ка. Че ли ча на!

Има још ова квих при ме ра, а све их фи нан сиј ски по др жа ва вла да
Нор ве шке. Ро ди те љи су срећ ни, а де ца... Тек ће да схва те, у мо гу ћим
те шким жи вот ним окол но сти ма, ко ли ко су на у чи ла у де тињ ству.
По сто ји план.

Не же ли мо да ку ка мо о то ме ка да ће ов де по сто ја ти план ко ји ће
осми сли ти струч ња ци, ре а ли зо ва ти струч ња ци, а фи нан си ра ти
струч ња ци из Вла де Ср би је. Од то га не ма ни шта. Од ра сли тре ба да
иза ђу на ове ло кал не, по кра јин ске и ре пу блич ке из бо ре и да гла са -
ју по соп стве ној са ве сти зарад бу дућ но сти сво је де це. И то ни је фра -
за, то је жи вот.

Про чи тај те текст о пан че вач ким ге ни јал ци ма на на слов ној стра -
ни. Они су нам ин спи ра ци ја за овај увод ник. Жи ве ли!

ло ге са мо на веб-сај ту www.insajder.net
за то што ни јед на те ле ви зи ја у Ср би ји
не сме да их еми ту је, до бро је што су се
по сле ду же па у зе вра ти ли на ме диј ску
сце ну. Срп ско но ви нар ство ових да на
је по но во до та кло дно дна, па се мо же
оче ки ва ти да ће Бран ки ца и ње на еки -
па под се ти ти пред став ни ке „сед ме си -
ле” че га би тре ба ло да се при др жа ва ју
у тој про фе си ји.

Уме сто да смрт чу ве ног глум ца
Дра га на Ни ко ли ћа за на ше но ви на ре
и ли сто ве бу де при ли ка за до сто јан -
ствен ра ста нак с тим ве ли ким умет -
ни ком, не ки од њих су нас на те ра ли
да се по но во за пи та мо има ли кра ја
њи хо вој бес кру пу ло зно сти и же љи за
сен за ци о на ли змом.

Је дан та бло ид је ових да на као екс -
клу зив ну об ја вио ин фор ма ци ју да је
Ми ле на Дра вић кроз су зе по твр ди ла
да је њен су пруг пре ми нуо и ци ти рао
је ње ну из ја ву: „Раз у меј те ме, у овом
тре нут ку не мо гу ни шта ви ше да вам
ка жем”. Уред ни штво дру гог та бло и -
да је на на слов ној стра ни об ја ви ло
фо то гра фи ју Дра га на Ни ко ли ћа ка -
ко ле жи у бол нич кој со би и у ру ци
др жи баш тај ча со пис. То је про пра -
ће но ко мен та ром да је тај глу мац,
док се ле чио, нај ви ше во лео да чи та
баш тај лист!?

Шта је оста ло 
од срп ског 
но ви нар ства?

Нај по зна ти ја и по мно ги ма нај хра -
бри ја но ви нар ка у Ср би ји Бран ки ца
Стан ко вић на ја ви ла је на те ле ви зи ји
Н1 да она и ње не ко ле ге оку пље не око
про јек та „Ин сај дер” на ста вља ју рад.

Иа ко ће за по че так они ра ди ти и об -
ја вљи ва ти про во ка тив не при че и при -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

IN MEMORIAM: ДРАГАН НИКОЛИЋ (1943–2016)

„Деца војводе Шмита”, Кино-клуб Београд, режија Владимир Павловић, 1966. 

Из архиве Мирослава Жужића

• Џелат није наплатио руке. Одрекао се хонорара у хуманитарне 
сврхе.

• Сви су узјахали народ. Предизборна трка може да почне!

• Поплаве ће нам и ове године повећати приносе, на нашим 
пиринчаним пољима.

• Да Едип није имао комплекс, нико никада не би чуо за њега!

• Све жене су лепе, али ја немам тако бујну машту.

• Мој тата воли моју маму, за 8. март!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НЕПРИЈАТЕЉ НАДИРЕ, А МИ НЕМАМО ДОВОЉНО ЏАКОВА 

С ПЕСКОМ ДА ГА ЗАУСТАВИМО.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 18. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Кул тур ни цен тар Пан че ва, као
ор га ни за тор Ше стог ме ђу на -
род ног би је на ла умет нич ког
деч јег из ра за (БУ ДИ), ко ји се
ове го ди не од 13. ма ја до 16.
ју на одр жа ва под сло га ном „У
вр ту раз ли чи то сти!”, по зи ва
све обра зов не и кул тур не ин -
сти ту ци је, те де цу уз ра ста до
15 го ди на, да по ша љу сво је ра -
до ве на кон курс са те мом „У
вр ту раз ли чи то сти!” у ра зним
ка те го ри ја ма.

У об зир до ла зе пред ста ве
пре ма мо ти ви ма бај ки и при -
ча бри тан ских ау то ра за де цу;
за тим цр те жи, ма ке те, скулп -
ту ре, лут ке и сл. о ста нов ни -
ци ма вр та раз ли чи то сти, илу -
стра ци је за књи ге оми ље них

ен гле ских пи са ца; фил мо ви
ко ји се ба ве те мом ле по те раз -
ли чи то сти; син гло ви мла дих
ау то ра и бен до ва итд.

„Пле са чи, фо то гра фи, ис тра -
жи ва чи, из ви ђа чи, скеј те ри,
гра фи те ри, пе сни ци, пи сци,
ча роб ња ци, клов но ви, ими та -
то ри, на уч ни ци, ре ци та то ри и
сви мла ди кре а тив ци, по ша љи -

те нам ва ше иде је, про јек те,
фо то гра фи је, ви део-ма те ри ја -
ле, пре зен та ци је, ра до ве и по -
ка жи те нам ва ше та лен те. Бу -
ди те нај ин три гант ни ји го сти
БУ ДИ фе сти ва ла”, на во ди се у
на ја ви но вог БУ ДИ-ја .

Кон курс ће би ти отво рен до
15. апри ла. Ау тор ски и/или
груп ни ра до ви мо гу се до ста -
вља ти по штом или лич но на
адре су: Кул тур ни цен тар Пан -
че ва, Вој во де Жи во ји на Ми -
ши ћа 4, 26000 Пан че во, Ср би -
ја, или елек трон ском по штом
на адре су: budifestival@g-
mail.com, с на зна ком „за 6.
БУ ДИ кон курс”. Сни мак пред -

ста ве, сингл или филм мо гу се
по сла ти као линк с ка на ла „Ју -
тјуб” или се диск мо же до ста -
ви ти по штом.

Ау то ри и/или под но си о ци
при ја ве мо гу уче ство ва ти с
ви ше ра до ва и у окви ру раз ли -
чи тих ка те го ри ја. Ва жно је
на ве сти име и пре зи ме ау то ра,
го ди ну ро ђе ња, на зив шко ле
или ор га ни за ци је, по штан ску
и имејл адре су, као и кон такт
те ле фон.

Бли же ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на те ле фо не 062/800-87-
86 и 013/440-940 или на имејл
адре си budifestival@gmail.com.

Д. М.

Удру же ње гра ђа на за оп -
шту кул ту ру и сло бод но ин -
фор ми са ње „Ом ни бус” из
Пан че ва, у са рад њи с Ру -
мун ским кул тур но-еду ка -
тив ним цен тром из Пан че -
ва, ор га ни зу је бес плат не
ра ди о ни це осно ва ру мун -
ског је зи ка. Ра ди о ни це ће
се одр жа ва ти сва ког по не -
дељ ка и че тврт ка од 19 са ти
у про сто ри ја ма Ру мун ског

кул тур но-еду ка тив ног цен -
тра у Ње го ше вој 7. Пр во
оку пља ње за ин те ре со ва них
по ла зни ка за ка за но је за
по не де љак, 28. март, у 19
са ти, а сва ко ко же ли да се
при кљу чи, мо же се при ја -
ви ти на имејл omnibuspan-
cevo@gmail.com. Ра ди о ни -
це ће во ди ти Кри сти јан
Бал те а ну, про фе сор ру мун -
ског је зи ка. Д. М.

АКТУЕЛНО
Петак, 18. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ду хо ви те опа ске 
бив шег од бор ни ка 
о пан че вач ким 
по ли ти ча ри ма

Пан че вач ки адво кат и бив ши
од бор ник Че до мир Не бри гић
пред ста вио је у по не де љак, 14.
мар та, у ка фе-клу бу „Ку пе”,
сво ју књи гу „Пан че во – Ка ко
пре жи ве ти де мо кра ти ју?”. Ра -
ди се о збир ци ау то ро вих за -
пи са о јед ном по ли тич ком
вре ме ну, ње го вим по зи тив ним
и не га тив ним ју на ци ма и до -
га ђа ји ма у ко ји ма је Не бри гић
и сам био уче сник. Пи са на је
ду хо ви тим је зи ком, уз ори ги -
нал не до сет ке ко је сва ко га ко
је пра тио пан че вач ку скуп -
шти ну и по ли тич ку сце ну
прет ход них два де се так го ди на
жи во под се ћа ју на Не бри ги ће -
ве та да шње јав не на сту пе.

Он је већ на по чет ку про мо -
ци је имао не ко ли ко ње му
свој стве них опа ски о се би и
дру ги ма. 

– Ја сам књи жев ник у по ку -
ша ју као што је Ер до ган сул тан
у по ку ша ју. Је дан мој при ја тељ
ми је, про чи тав ши књи гу, ре -
као да сам су бјек ти ван. Шта
ме бри га, ја за мо је па ре мо гу
да бу дем и су бјек ти ван – на вео
је Не бри гић.

Он не кри је да по зи тив ним
ли ко ви ма пан че вач ке по ли -
тич ке по зор ни це сма тра Да -
ми ра Тур ца, бив шег од бор ни -
ка ЛСВ-а, Сло бо да на Аџи ћа,
пред сед ни ка Оп штин ског ве -
ћа од 2000, Ли ди ју Би кар, чла -
ни цу тог оп штин ског ве ћа, и
Рај ка Ми јо ви ћа, не ка да шњег
ди рек то ра „Зе ле ни ла”.

ПО ЛИ ТИЧ КА АУ ТО БИ О ГРА ФИ ЈА О ДРУ ГИ МА

КА КО ПРЕ ЖИ ВЕ ТИ ДЕ МО КРА ТИ ЈУ?

Мно го је ду жи спи сак не га -
тив них „ју на ка”, а пред во де га
бив ши чел ни љу ди Пан че ва
Ср ђан Ми ко вић, Бо ри сла ва
Кру шка, Ве сна Мар ти но вић,
њен бли ски са рад ник Фи лип
Ми тро вић, Па вле Ра да нов, те
ди рек то ри по је ди них јав них
град ских пред у зе ћа из прет -
ход ног пе ри о да. По себ но ме -
сто у Не бри ги ће вим спи си ма
за у зи ма ју Но ва Ср би ја, На ран -
џа сти блок и чел ник те гру па -
ци је Алек сан дар Фар каш.

Ау тор је го во рио о раз ло зи -
ма због ко јих је на пи сао ову
књи гу.

– Ја и да ље сма трам да је
по сао по ли ти ча ра на вла сти
да на кра ју ње го вог ман да та
бу де бо ље не го што је би ло на
по чет ку. Али не, они се сви
за ку ну да ће ре ша ва ти про -
бле ме гра ђа на, а кад про ђу из -
бо ри, се те се да су и са ми гра -
ђа ни, па поч ну да ре ша ва ју и

лич не про бле ме. Два су ми
мо ти ва: не ка оста не за бе ле же -
но да су би ли а да ни су ни шта
ура ди ли, као и да по ка жем
пред из бо ре они ма ко ји ма ње
пра те при ли ке од ме не да су
сви исти и да мо же мо да их
ме ња мо сва ке не де ље, али ће
нам би ти исто – об ја снио је
Не бри гић.

Ау тор је то ком сво је по ли -
тич ке ка ри је ре про ме нио не -
ко ли ко стра на ка. По чео је у
Ко а ли ци ји „Вој во ди на”, по том
је осно вао Ба нат ску стран ку,
па пре шао у ЛДП, и на кра ју
за вр шио у Срп ској на пред ној
стран ци, ко ју је по том на пу -
стио. Об ја снио је за што.

– Те 2012. су до шли не ки
љу ди с дру штве не мар ги не,
без име на, за ни ма ња и би о -
гра фи је. Ти пи чан пан че вач ки
по ли ти чар је увек имао про -
бле ма са сред њом шко лом,
али је не ка ко успе вао да је за -

По сле пре сти жне на гра де „Ра -
до је До ма но вић” са рад ник на -
шег ли ста – афо ри сти чар Зо -
ран Т. По по вић – за књи гу
„Да ће Бог, ако Бог да” осво јио
је и на гра ду Бе о град ског афо -
ри сти чар ског кру га. Та пу бли -
ка ци ја је об ја вље на у из да њу
„Гра фос ин тер не ше не ла” из
Пан че ва и у њој је за сту пље но
око 1.000 По по ви ће вих афо -
ри за ма, на ста лих у про те клих
пет го ди на. Не ки од њих су би -
ли об ја вље ни и на стра ни ца ма
на шег ли ста.

Пре ма оце ни жи ри ја, „Да ће
Бог, ако Бог да” са др жи за ди -
вљу ју ће ве ли ки број ква ли тет -
них афо ри за ма и пле ни об у -
хват но шћу и ра зно вр сно шћу
те ма.

„Сви афо ри зми у њој су зре -
ли, пот пу но из бру ше ни и у
ква ли та тив ном сми слу ујед на -

че ни. Пи са ни су упе ча тљи во,
је зич ки пре фи ње но, али и ко -
му ни ка тив но”, на ве де но је у
обра зло же њу жи ри ја.

Д. М.

ЈОШ ЈЕД НО ПРИ ЗНА ЊЕ 
ЗА ЗО РА НА Т. ПО ПО ВИ ЋА

Афо ри зми 
„Да ће Бог, ако Бог да”

Сле де ћи ви кенд ће у до ло -
вач ком До му кул ту ре би ти
ис пу њен за ни мљи вим до -
га ђа ји ма. По зо ри ште „Ма -
ли принц” из Ја бу ке ће у
пе так, 18. мар та, од 18 са -
ти, од и гра ти пред ста ву за
де цу, уз уче шће пре ко 20
чла но ва на сце ни.

Два да на ка сни је, у не де -
љу, та ко ђе од 18 са ти, гост
До ло ва би ће мла ди мул ти -
ме ди јал ни умет ник из Бе о -
гра да Адам Ран ђе ло вић,
ко ји ће кроз при чу, слај до -
ве и крат ке фил мо ве пред -
ста ви ти сво је пр во де ло
„Сто ли ца за га ђа ње”. То
дру же ње ор га ни зу је ре дак -
ци ја елек трон ског ча со пи -
са „Ви де ло”, у са рад њи с
ло кал ним књи жев ним клу -
бом у фор ми ра њу.

У уто рак, 22. мар та, од
19 са ти, До лов ци ће по но во

има ти при ли ку да се дру же
с Не ма њом Ро та ром. Не пу -
них го ди ну да на на кон
про мо ци је књи ге „Су тра -
дан по сле де тињ ства” Ро -
тар ће на истом ме сту, у
дис ко-са ли До ма кул ту ре,
про мо ви са ти сво ју но ву
књи гу: „По след њи Ро ме ји”.
Де ло је спој прет ход них
два ју ро ма на: „По след ња
ноћ на Ле ван ту” и „Чу ва ри
Бал ка на”, уз до да ту но ве лу
„Злат ни рог”. Иза ор га ни -
за ци је ове ве че ри сто ји би -
бли о те ка ло кал не кул тур не
уста но ве.

До лов ци оче ку ју да ће
им се при дру жи ти пре све -
га ма ли ша ни на деч јој
пред ста ви, а за тим и љу би -
те љи пи са не ре чи, те да ће
та ко уве ли ча ти дру же ње с
по ме ну тим умет ни ци ма.

Н. Р.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Се ћа ње на Зо ра на
Ђин ђи ћа

Град ски од бор Де мо крат ске
стран ке је у су бо ту, 12. мар та,
по ла га њем вен ца одао по част
пре ми је ру Зо ра ну Ђин ђи ћу,
уби је ном пре три на ест го ди на
у дво ри шту згра де Вла де Ср -
би је. На тр гу ко ји но си ње го во
име цве ће је на спо мен-пло чу
по ло жио др Ду шан Сто јић.

– Сва ки 12. март је је дан
од нај ту жни јих да на у Ср би -
ји. Те три го ди не са Ђин ђи -
ћем би ле су је ди не ка да смо
има ли на ду и ви зи ју да ће

нам би ти бо ље. На вол ше бан
на чин је све не ста ло, а на на -
ма ко ји смо оста ли и ко ји
на ста вља мо ње го вим пу тем
је да ту ви зи ју пре тво ри мо у
де ло. Ако не успе мо за нас,
ус пе ће мо за ге не ра ци је ко је
до ла зе – из ја вио је Сто јић.

Он је до дао да по сто је сна -
га, па мет и во ља да се ство ри
др жа ва за ка квом је Ђин ђић
че знуо и да се са же љом и
бо дре њем то мо же по сти ћи.

С. П.

У из да њу Ениг мат ског клу ба
„Но ва за го нет ка – Ал ма” из
Бе о гра да не дав но је об ја вље на
књи га „Ениг мат ски за пи си”
Мо ми ра Па у но ви ћа, ду го го ди -
шњег са рад ни ка „Пан чев ца”.
Ка ко је ау тор на вео у пред го -
во ру, он се ениг ма ти ком ба ви
ви ше од пе де сет го ди на, до -
жи вља ва ју ћи за го не та ње као
леп хо би и ефи ка сан на чин
ре лак са ци је од про фе си о нал -
них оба ве за. До сад је об ја вио
пет књи га, као и осам де се так
чла на ка о ениг ма ти ци, и не ке
од тих тек сто ва са да је увр стио
у но ву књи гу, ка ко би они би -
ли до ступ ни ји јав но сти. По ред
чла на ка и сту ди ја, у књи зи су
да ти и ре цен зи је и при ка зи,
тек сто ви дру гих ау то ра и ком -
плет на ениг мат ска би бли о гра -
фи ја.

„Ово је пр ва књи га у срп ској
ениг ма ти ци ова кве са др жи не,
али се на да мо да ће их би ти
још, јер су оне нео п ход не сва -
кој ства ра лач кој обла сти, па и
за го не та штву”, про це нио је
Ми ро слав Ла за ре вић у ре цен -
зи ји.

О ис ку ству ко је има нај по -
зна ти ји пан че вач ки ениг ма ти -
чар, до ста го во ри и чи ње ни ца
да је до сад об ја вио ско ро 6.000

ра зних вр ста ениг мат ских са -
ста ва, пре те жно сти хо ва них
за го нет ки и укр ште них ре чи.
По след њих го ди на ба ви се и
ин фор ма тив но-те о риј ским
ра дом у ве зи са ениг ма ти ком.

Д. М.

НО ВА КЊИ ГА МО МИ РА ПА У НО ВИ ЋА

Ениг мат ски за пи си

КОН КУРС ЗА ШЕ СТИ „БУ ДИ”

У вр ту раз ли чи то сти

вр ши. А он да би „на тр жи шту”
на ба вио ди пло му и по мо ћу ње
по стао ди рек тор или члан
Град ског ве ћа. Ти ко ји су ди -
пло ми ра ли за јед но по под не
бе же од тр жи шта као ђа во од
кр ста, јер зна ју да ту не ма ју
шта да тра же с та квим зна -
њем. За то су сви они на пу ни ли
јав на пред у зе ћа и не ка нам је
бог на по мо ћи. Сад већ та
пред у зе ћа во де ме ди цин ске
се стре, фри зер ке и слич ни –
оце нио је Не бри гић.

Он је, по зи ва ју ћи се на ми -
сао по зна тог ре ди те ље Ко ка на
Мла де но ви ћа, ре као ка ко је
ова књи га за пра во по зив су -
гра ђа ни ма на пра вље ње не за -
ви сне гра ђан ске ли сте за пред -
сто је ће из бо ре. До дао је ка ко
ће се, ако то не успе, по ву ћи у
род ну Илан џу у до бро вољ но
из гнан ство.

Д. Вукашиновић

Живковић и Небригић

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА „ОМ НИ БУС”

Бес плат ни 
ча со ви ру мун ског

ДРУ ЖЕ ЊА У ДО ЛО ВАЧ КОМ ДО МУ КУЛ ТУ РЕ

Ви кенд 
пре пун до га ђа ја 

Удру же ње од га ји ва ча ова ца
„Ба нат” из Пан че ва, уз по -
моћ сво је до ло вач ке сек ци је,
ор га ни зо ва ће у су бо ту, 19.
мар та, де се ту смо тру ов но ва
у До ло ву.

Ју би лар на ма ни фе ста ци ја
би ће одр жа на  цен трал ној
до ло вач кој до ли ни на пла тоу
ис пред ста ре шко ле. До ма -
ћи ни ће за ту при ли ку при -
пре ми ти бок со ве за гр ла ко ја
бу ду при сти гла на из ло жбу.
По че так је за ка зан за 9 са ти,
а оце њи ва ње ће по че ти већ

од 10 са ти. Оче ку је се до ла -
зак од га ји ва ча и љу би те ља
ова ца из це лог ју жног Ба на та.
Ор га ни за то ри су ан га жо ва ли
струч ња ке из ове обла сти ко -
ји ће оце њи ва ти ов но ве, а
обез бе ђе не су и на гра де и
при зна ња за по бед ни ке.

То ком смо тре ће би ти
при ре ђен при го дан про грам
за по се ти о це, а на кон из ло -
жбе ног де ла уче сни ци ће се
дру жи ти у ло кал ном ва тро -
га сном до му.

Н. Р.

ЗА НИ МЉИ ВА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

Из ло жба oвнова 
у До ло ву
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ПРЕ ДА ЈА ЛИ СТА ЗА ЛО КАЛ НЕ ИЗ БО РЕ
С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

Про те кле не де ље вла да ју ћи СНС пр ви је пре да о
ли сту Из бор ној ко ми си ји за ло кал не из бо ре, а то -
ком ове сед ми це то су ура ди ле и Ли га со ци јал де -

мо кра та Вој во ди не, Де мо крат ска стран ка, Срп -
ска ра ди кал на стран ка и Со ци ја ли стич ка пар ти ја
Ср би је.

Град ски од бор Ли ге со ци јал -
де мо кра та Вој во ди не пре дао је
Из бор ној ко ми си ји ли сту кан -
ди да та за од бор ни ке у Скуп -
шти ни гра да Пан че ва у пе так,
11. мар та, а на ред ног да на она
је про гла ше на ва же ћом.

Пр ва на ли сти је Ма ри -
ни ка Те пић, чла ни ца пред -
сед ни штва ЛСВ-а, ко ја је и
пред ло же на за гра до на чел -
ни цу Пан че ва.

– Оче ку је мо ве ли ку и из у -
зет ну по др шку гра ђа на, за
12 са ти ску пи ли смо око
1.500 пот пи са. Ми, чла но ви
ЛСВ-а, по но сни смо што
смо ли га ши, бо ри мо се за
на ше про грам ске ци ље ве,
не ма мо стра нач ке пре ле та -
че, ни ти афе ре иза се бе –
изјавила је Ма ри ни ка Те пић
за „Пан че вац”.

ЛСВ ће и ове го ди не на
ло кал ним и по кра јин ским
из бо ри ма на сту пи ти са мо -
стал но.

На кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној у сре ду,
16. мар та, чла но ви ГО ове

стран ке го во ри ли су о ре пу -
блич ким из бо ри ма и ка за -
ли да ће на њи ма на сту пи ти
са СДС-ом и ЛДП-ом.

– Же ља нам је да у На -
род ној скуп шти ни Ре пу -
бли ке Ср би је сво је ме сто
има ле ва, ан ти на ци о на ли -
стич ка оп ци ја, као што је
ли ста СДС–ЛДП–ЛСВ. По -
зна то је да ми не ма мо исто
ми шље ње о то ме ка ко тре ба
да из гле да по ло жај Вој во -
ди не, с Бо ри сом Та ди ћем и
Че до ми ром Јо ва но ви ћем,
али има мо исти вред но сни
сет ка да је у пи та њу ка ко
тре ба да из гле да уре ђе на
Ср би ја – из ја вио је Вла дан
Ке ље вић, од бор ник ЛСВ-а.

Он је до дао да се ли га ши
ни су ује ди ни ли са сво јим
по ме ну тим ко а ли ци о ним
парт не ри ма, већ да су скло -
пи ли из бор ни са вез, зна ју ћи
да се у На род ној скуп шти -
ни ре ша ва ју зна чај на пи та -
ња за Вој во ди ну, а да је нео -
п ход но да се та мо чу је њен
глас.

Де мо крат ска стран ка је на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у уто рак, 15. мар -
та, пред ста ви ла тим свог
кан ди да та за гра до на чел -
ни ка, др Ду ша на Сто ји ћа.
Ње га чи не: Ве сна Мар ти но -
вић, Зо ран Јо ва но вић, На ђа

Хигл, То дор Ви ше кру на,
Не бој ша Та сић, Љи ља Стан -
ко вић, Ни ко ла Ћур чин,
Пре драг Бо га тин че вић, Го -
ран Вла дић, Ја сна Ми ли -
ћев, Ан ка Ста ма то вић и Не -
ма ња Те рек.

– Ка да бу дем био иза бран
за гра до на чел ни ка, Пан че во

ће во ди ти струч ни, оства ре -
ни и љу ди с ре зул та ти ма иза
се бе, а не они ко ји ма је по -
ли ти ка пр ви по сао – из ја вио
је Сто јић.

Он је до дао ка ко до по -
бољ ша ња у функ ци о ни са њу
гра да мо же до ћи са мо ако

струч ни љу ди жи ве у Пан -
че ву и на шем гра ду до не су
до бре од лу ке за бу дућ ност.

Де мо крат ска стран ка
пре да ла је ли сту Из бор ној
ко ми си ји у су бо ту, 12. мар -
та, и на ло кал ним из бо ри ма
на ћи ће се под ред ним бро -
јем три.

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

Оче ку је мо велику
по др шку

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Пред ста вљен тим 
Ду ша на Сто ји ћа

Со ци ја ли стич ка пар ти ја
Ср би је и ње ни ко а ли ци о ни
парт не ри, Је дин стве на Ср -
би ја и Де мо крат ска пар ти ја
Ма ке до на ца, пре да ли су
Из бор ној ко ми си ји ли сту
кан ди да та за од бор ни ке у
Скуп шти на гра да Пан че ва у
уто рак, 15. мар та. Но си лац
ли сте је Ни ко ла Дан гу бић,
пред сед ник ГО СПС-а.

– Не ке на ше ко ле ге ни су
има ле ком плет ну до ку мен -
та ци ју, па да не би смо окле -
ва ли, ре ши ли смо да пре да -
мо ли сту са 69 име на, да кле
јед но нам фа ли. Ипак, на
ли сти се на ла зе мно ги ис -
ку сни љу ди. Же ли мо да ис -
так не мо да има мо до вољ но
сна ге, спо соб но сти, же ље да

се по ка же мо и да се пред -
ста ви мо у пра вом све тлу
гра ђа ни ма – из ја вио је Дан -
гу бић.

Он је до дао да се на да ве -
о ма до бром из бор ном ре -
зул та ту, а мо жда и по бе ди.

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

На да мо се до бром
ре зул та ту

Со ци јал де мо крат ска стран ка
је на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној у сре ду,
16. мар та, на гла си ла ка ко
је сте кла ад ми ни стра тив не
усло ве за пре да ју ли сте
кан ди да та за од бор ни ке у
Скуп шти ни гра да.

– Ску пи ли смо до во љан
број пот пи са за пре да ју ли -
сте „СДС – Ср ђан Ми ко вић”,
а на њој се на ла зи 26 име на.

Ме ђу њи ма су и на ши при ја -
те љи ко ји су до ско ра би ли у
члан ству стран ке Зе ле ни Ср -
би је – из ја вио је Ми ко вић,
пред сед ник ГО ове стран ке.

Он је до дао да чла но ви
СДС-а има ју ис ку ства у во -
ђе њу ко му нал них по сло ва
и да зна ју ка ко да при ву ку
ин ве сти ци је, као и да је
нео п ход но по пра ви ти жи -
вот гра ђа на.

СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Имамо довољан број
потписа

Град ски од бор Ле ви це Ср -
би је до нео је од лу ку да по др -
жи ини ци ја ти ву Пе тра Ан -
дре ји ћа да се офо р ми Не -
стра нач ка гра ђан ска ли ста.

На кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној у уто рак,
15. мар та, Сло бо дан Бу га -
рин, пред сед ник ГО тог
по кре та, ре као је:

– Ле ви ца се за ла же за
но ву по ли ти ку у ко јој се у
пр ви план ста вља чо век, то
јест ре ша ва ње ње го вих сва -
ко днев них про бле ма. Пе -
тар Ан дре јић иза се бе има
кон крет не ре зул та те, по -
знат је су гра ђа ни ма и око

се бе је оку пио сва удру же -
ња ко ја де лу ју на те ри то ри -
ји Стар че ва и ти ме до ка зао
да се љу ди мо гу оку пи ти
око до бре иде је, без об зи ра
на по ли тич ку ор га ни за ци ју
ко јој при па да ју.

Бу га рин је до дао ка ко је
ва жно да на на ред ним из -
бо ри ма су гра ђа ни по зна ју
љу де ко ји ће би ти њи хо ви
пред став ни ци у ло кал ном
пар ла мен ту.

Ле ви ца ће при ку пља ти
пот пи се по др шке ли сти у
не де љу, 20. мар та, од 16 до
19 са ти, у сво јим про сто -
ри ја ма.

ЛЕ ВИ ЦА СР БИ ЈЕ

За не стра нач ку 
гра ђан ску политику

Градски одбор Српског
покрета Двери оформио
је савете за образовање и
за технолошки развој. На
конференцији за новина-
ре одржаној у уторак, 15.
марта, истакнуто је како
је неопходно вратити до-
стојанство професорима,
а пре свега да је потребно
направити спону између
просвете, науке и при-
вреде.

– Желимо да укажемо на
проблеме у образовању и да
понудимо решења за њих.
Сматрамо да постоји и вели-
ка потреба за познавањем

нових технологија, као и же-
ља да се оне освоје – изјавио
је Иван Дојчиновић, пред-
седник Савета за образовање.

Он је додао и да је мате-
ријални статус просветних
радника неодржив и да би
требало потпуно уредити
систем образовања.

Чланови Двери најавили
су трибину на ову тему, ко-
ја ће бити одржана у петак,
18. марта, од 19.30, у малој
сали Градске управе. Говор-
ници ће бити професори
Љубомир Протић, Иван
Дојчиновић, Јелена Марко-
вић и Дарко Јаћимовски.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Савети за образовање
и технолошки развој

Про мо ци ја књи ге „Јо ван Ра -
шко вић у вре ме ну и се ћа њу”
одр жа на је у уто рак, 15. мар -
та, у ма лој са ли Град ске упра -
ве, у ор га ни за ци ји Удру же ња
Кра ји шни ка из Пан че ва. О
том де лу је го во ри ла Ра шко -
ви ће ва ћер ка Сан да Ра шко вић
Ивић, пред сед ни ца Де мо крат -
ске стран ке Ср би је.

Она је том при ли ком ис та кла
ка ко жи вот Јо ва на Ра шко ви ћа
ни је био иза ткан ру жи ча стим
пу тем, већ да је он пре жи вео
мно ге те шке тре нут ке, али и
да је био ви зи о нар, да је сте као
ве ли ки углед и био у пу ном
сми слу ре чи на род ни ле кар,
да је имао ме ђу на род ну ре пу -
та ци ју и да је во дио жи вах не

пре пи ске с нај ум ни јим љу ди -
ма ши ром све та.

– Мој отац ми је био ве ли ки
узор у емо тив ном, про фе си о -

нал ном и по ли тич ком сми слу.
Љу ди су га ве о ма по што ва ли и
за и ста је био ве о ма по све ћен
све му што је ра дио. Сва сво ја

ис ку ства не се бич но је пре но -
сио дру ги ма – ка за ла је Сан да
Ра шко вић Ивић.

Ре кла је и да он ни кад ни је
био шо ви ни ста и да ње го ве
иде је ни су би ле ве ли ко срп ске,
већ са мо срп ске, као и да се
мир ним пу тем мак си мал но
за ла гао за пра ва свог на ро да.

Про мо ци ји књи ге су при су -
ство ва ли и Здрав ко Јо кић,
пред сед ник Срп ске чи та о ни це
„Др Јо ван Ра шко вић”, и Дан ко
Пе рић, пу бли ци ста.

ОДР ЖА НА ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Јо ван Ра шко вић у вре ме ну и се ћа њу

Град ски од бор Срп ске ра -
ди кал не стран ке је у по не -
де љак, 14. мар та, пре дао
ли сту за ло кал не из бо ре,
чи ји је но си лац Ср ђан Гла -
мо ча нин.

– Ми сли мо да је вре ме за
про ме не, гра ђа ни тре ба да
до би ју власт ко ја по сто ји
због њих, а не због пар тиј -
ског члан ства. Ста ће мо на
пут кри ми на лу и ко руп ци -
ји, као и брат ско-ку мов ској
по ли ти ци ка ква је до сад во -

ђе на. Га ран ту је мо на ро ду
по ште ну власт – из ја вио је
Гла мо ча нин.

Он је до дао да СРС не
слу жи до ма ћим тај ку ни ма
и стра ним го спо да ри ма,
као и да ће гра ђа ни ма обез -
бе ди ти жи вот до сто јан чо -
ве ка.

Ра ди ка ли су ка за ли да су
при ку пи ли ви ше од 1.200
пот пи са гра ђа на и да ће се
на ли сти на ћи под ред ним
бро јем че ти ри.

СРП СКА РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА

Тренутак за про ме не

Страну

припремила

Сузана
Првуљ
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Срп ски по крет Две ри и Де мо -
крат ска стран ка Ср би је пред -
ста вља ју др Ду ша на Ма ли ћа,
ис так ну тог пан че вач ког не у -
ро ло га, ко ји је пр ви на ли сти
Две ри–ДСС на пред сто је ћим
ло кал ним из бо ри ма у Пан че -
ву. Струч ност, про фе си о на ли -
зам и ху ма ност док то ра Ма -
ли ћа до бро су по зна ти ве ћи ни
на ших су гра ђа на, с об зи ром
на то да је он за по слен у Оп -
штој бол ни ци Пан че во два де -
сет го ди на и да је успе шно ле -
чио ви ше хи ља да бо ле сни ка.
Та ко ђе, до бро је по знат ак ти -
ван и успе шан рад др Ду ша на
Ма ли ћа у Град ском ве ћу Пан -
че ва. За са мо го ди ну да на по -
стиг ну ти су из ван ред ни ре -
зул та ти у обла сти здрав ства.
Лич ним за ла га њем док то ра
Ма ли ћа обез бе ђен је до та да
нај ве ћи бу џет за здрав ство у
на шем гра ду.

За хва љу ју ћи то ме би ло је
мо гу ће кре ну ти у обим не ре -
кон струк ци је је да на ест здрав -
стве них ам бу лан ти. На ба вљен
је нов РТГ апа рат у вред но сти
од 120.000 евра. На по ми ње мо
да је прет ход ни РТГ апа рат
ку пљен се дам де се тих го ди на
про шлог ве ка. Та ко ђе, на ба вљен
је но ви ви део-кол по скоп, ко -
ји је омо гу ћио лак шу ди јаг -
но сти ку ги не ко ло шких обо -
ље ња.

Сви за по сле ни у До му
здра вља до би ли су но ве ком -
пле те уни фор ми (650 ко ма -
да), што се ни је де си ло 30 го -
ди на уна зад. Ку пље но је но во
во зи ло за слу жбу кућ ног ле -
че ња, као и но во во зи ло за па -
тро на жну слу жбу, а све па -
тро на жне се стре, ко је су до
та да пе ши це пре ла зи ле де се -
ти не ки ло ме та ра оби ла зе ћи
по ро ди ље и њи хо ве бе би це,
до би ле су но ве би ци кле.

Лич ним за ла га њем док то -
ра Ма ли ћа обез бе ђе на су
сред ства у ви си ни од 60.000
евра, што је би ло до вољ но да

20 же на бу де упу ће но на по -
сту пак ван те ле сне оплод ње. У
ла бо ра то ри ји До ма здра вља
је ком плет но за ме ње на сто -
ла ри ја и окре че не су про сто -
ри је, а вред ност тих ра до ва је
из но си ла 30.000 евра. Ор га -

ни зо ва ни су пе ди ја триј ски и
ги не ко ло шки пре гле ди у на -
се ље ним ме сти ма, чи ме је
омо гу ће на бо ља здрав стве на
за шти та нај ра њи ви јих ка те -
го ри ја дру штва, а то су же не и
де ца.

Ор га ни зо ва но је све, укљу -
чу ју ћи и фи нан си ра ње, у ве зи
с пре да ва њи ма на те му не же -
ље них труд но ћа и абор ту са у
ма ло лет нич ком до бу, с об зи -
ром на по раз не по дат ке о чак
15.000 абор ту са код ма ло лет -
ни ца у Ср би ји у то ку јед не го -
ди не. Обез бе ђе но је 20.000
евра за ра но от кри ва ње ра ка
де бе лог цре ва, као и 10.000
евра за на бав ку рам пи за ин -
ва ли де у свим здрав стве ним
ста ни ца ма. Док тор Ма лић је
из деј ство вао и по моћ за Оп -

шту бол ни цу у ви си ни од
40.000 евра.

По ста вља се пи та ње за што
та ко успе шан већ ник за
здрав ство ни је оп стао на тој
по зи ци ји, што би сва ка ко би -
ла по зи тив на ствар за цео

град ако има мо у ви ду са да -
шњу си ту а ци ју, ко ја је ви ше
не го дра ма тич на. Власт му је
за ме ри ла то што је био је ди -
ни већ ник ко ји ни је по др жао
про да ју на ше зе мље на оба ли
Ду на ва Ара пи ма и „Ал Да -
хри” и због то га је сме њен!

Док тор Ма лић ис ти че да је
нео п ход на пра ва ре во лу ци ја
у пан че вач ком, по кра јин ском
и др жав ном здрав ству, уме -
сто ко зме тич ких про ме на и
спо рог рит ма ко ји ште ти
свим ста нов ни ци ма на ше
сре ди не. При мар на здрав -
стве на за шти та мо ра би ти
мно го бо ље ор га ни зо ва на и
при ла го ђе на про бле ми ма на
ко је на и ла зи ста нов ни штво у
од ре ђе ној оп шти ни. Ни су
здрав стве ни про бле ми исти у

Су бо ти ци и Пан че ву, та ко да
и опре ма и осо бље мо ра ју би -
ти оспо со бље ни за рад и ре -
ша ва ње про бле ма у сва кој
сре ди ни. То са да ни је слу чај
и по кра јин ска би ро кра ти ја је
та ко ђе кри ва за ста ње у
здрав ству.

Гра ђа ни Пан че ва, Вој во ди -
не и Ср би је су у го ди на ма иза
нас из гу би ли еко ном ску си -
гур ност, јер су за тво ре не фа -
бри ке и оста ли су без рад них
ме ста. Из гу би ли су и пре -
храм бе ну си гур ност, јер се
уво зе не кон тро ли са не на мир -
ни це и се ме на из дру гих др -
жа ва. Из гу бље на је и прав на
си гур ност због на го ми ла них
и не ре ше них број них афе ра и
кри ми нал них рад њи. Због ка -
та стро фал них де ша ва ња у
здрав ству, као на при мер на
Ин сти ту ту „Тор лак” и у Апо -
те ци Пан че во, здрав стве на
си гур ност це ло куп ног ста -
нов ни штва је до ве де на у пи -
та ње.

Две ри и ДСС ће се за ла га ти
за то да се омо гу ћи сва ко -
днев но за ка зи ва ње спе ци ја -
ли стич ких пре гле да уме сто,
као до са да, са мо пр вог да на у
ме се цу.

За ла га ће мо се за бо љу ор -
га ни за ци ју ра да Оп ште бол -
ни це, До ма здра вља и Слу жбе
хит не по мо ћи, као и за пре -
ра спо де лу бол нич ких по сте -
ља, ка ко не би сва ког да на де -
се так на ших су гра ђа на би ло
упу ћи ва но у дру ге и уда ље не
уста но ве за то што ка па ци те ти
Не у ро ло ги је ни су до вољ ни да
при хва те све оне ко ји до жи ве
мо жда ни удар или не ко дру го
те шко не у ро ло шко обо ље ње.

За ла га ће мо се за то да пан -
че вач ко здрав ство во де ис -
так ну ти пан че вач ки ле ка ри, а
не као до са да да ди рек то ри
до ла зе из уда ље них сре ди на
по пар тиј ској ду жно сти, без
же ље, зна ња и ис ку ства да би -
ло шта ме ња ју на бо ље.

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ИЗ БОР НУ УТАК МИ ЦУ

НАЈ ВЕ ЋИ СУ И НАЈ БР ЖИ
По твр ђе не ло кал не
ли сте СНС-а, ДС-а,
ЛСВ-а и СРС-а

Би ра ће се и 
скуп шти не у 15 од
19 ме сних за јед ни ца

Пан чев ци с пра вом гла са ће
24. апри ла, поред по сла ни ка у
ре пу блич ком и по кра јин ском
пар ла мен ту, мо ћи да би ра ју
још од бор ни ке Скуп шти не
Пан че ва и чла но ве скуп шти -
на ве ћи не ме сних за јед ни ца.
Уче сни ци из бор не тр ке ће ли -
сте кан ди да та Град ској из бор -
ној ко ми си ји и Ко ми си ји за
спро во ђе ње из бо ра за скуп -
шти не ме сних за јед ни ца мо -
ћи да под не су до 8. апри ла у
по ноћ. До та да је ће би ти мо -
гу ће зах те ва ти и из ме не у би -
рач ком спи ску, а на кон то га
ће би ти по зна то ко ли ко ће пу -
но лет них гра ђа на мо ћи да ис -
ко ри сти сво је пра во гла са.

Град ска из бор на ко ми си ја
је до сре де, 16. мар та, по твр -
ди ла ли сте за од бор ни ке под
на зи ви ма „Алек сан дар Ву чић
– Ср би ја по бе ђу је”, „Ли га со -
ци јал де мо кра та Вој во ди не –
Не над Ча нак”, „Де мо крат ска
стран ка – др Ду шан Сто јић” и
„Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска
ра ди кал на стран ка”. Из бор ну
ли сту је пре да ла и ко а ли ци ја
СПС-а, Је дин стве не Ср би је и
Де мо крат ске пар ти је Ма ке до -
на ца, али она ни је по твр ђе на
због не пот пу не до ку мен та ци је
по је ди них кан ди да та.

Од че ти ри по твр ђе не ли сте
са мо она ко ју су под не ли на -
пред ња ци с ко а ли ци о ним

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

Петак, 18. март 2016.
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ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ СИ ГУР НОСТ – МЕ ЊАЈ НА БО ЉЕ

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

Са вет за еко но ми ју и фи -
нан си је Град ског од бо ра
Срп ске на пред не стран ке
је на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној у че твр -
так, 10. мар та, пред ста вио
план за уна пре ђе ње ло кал -
них фи нан си ја.

Пре драг Жив ко вић,
пред сед ник по ме ну тог са -
ве та, ка зао је да се на да ка -
ко ће тај план омо гу ћи ти

гра ду да се бр же раз ви ја у
на ред ном пе ри о ду и да ће
олак ша ти до но ше ње бу џе -
та за 2017. го ди ну.

– Овај план ће у ве ли кој
ме ри ко ри сти ти при ли ком
ре дов не го ди шње ре ви зи је
стра те ги је раз во ја, у пе ри -
о ду од 2015. до 2020. го ди -
не. Оце на фи нан сиј ског
ста ња об у хва та ана ли зу
раз ли чи тих ин ди ка то ра,
као што су ни во кре дит не
за ду же но сти, ни во јав ног
ду га, од нос те ку ћих при -

хо да и ка пи тал них рас хо -
да, ни во кре дит не спо соб -
но сти и фи скал не ау то но -
ми је у ко јој се град на ла зи
– ре као је Жив ко вић.

Он је ис та као да ће по -
ред ста тич ких по ка за те ља
што се ко ри сте у ме то до -
ло ги ји ко ја се при ме њу је,
ко ри сти ти и упо ред не ди -
на мич ке ин ди ка то ре на
осно ву оства ре ња при хо да

и ре а ли за ци је рас хо да, до -
дав ши да је на ред ни ко рак
ко ме при сту па у из ра ди
пла на ре ви ди ра ње сред њо -
роч не про јек ци је при хо да
у пе ри о ду од на ред них пет
го ди на.

Овом при ли ком је ре че -
но да је с об зи ром на то да
и дру ге ло кал не са мо у пра -
ве при сту па ју ова квом
пла ну за уна пре ђе ње фи -
нан си ја, у пла ну и раз ме на
ис ку ста ва с њи ма.

С. П.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

План за уна пре ђе ње
ло кал них фи нан си ја

Чла но ви Град ског од бо ра
По кре та „До ста је би ло”
на гла си ли су на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре одр жа ној
у сре ду, 16. мар та, да се за -
ла жу за уки да ње суб вен ци -
ја при вре ди, јер су оне,
пре ма њи хо вим ре чи ма,
од лич на плат фор ма за ко -
руп ци ју. Ипак, овом при -
ли ком су ис та кли да то не
ва жи и за по љо при вре ду.

Го во ре ћи о хо те лу „Сло -
бо да”, за ко ји је не дав но

про на ђен ин ве сти тор, Де -
јан Јо ва но вић, ко ор ди на -
тор По кре та, ре као је:

– Бит но је стро го во ди -
ти ра чу на ка да се ба ра та
нов цем из бу џе та, јер не
би тре ба ло са ра ђи ва ти с
фир ма ма ко је на ли ку ју
„Мер лин по ин ту”, а баш с
њом је на ја вље но са рад -
ни штво. То пред у зе ће је
осно ва но пре са мо две го -
ди не. Сва ку фир му би

тре ба ло про ве ри ти и не
са ра ђи ва ти са они ма ко је
има ју осни вач ки ка пи тал
100 или 200 ди на ра, ко је
су по сло ва ле не га тив но и
не ма ју ни ка кву ре пу та -
ци ју.

Он је ка зао да ако је
већ пла ни ра но из два ја ње
нов ца, ло гич ни је је да се,
уме сто по ма га ња стра них
ин ве сти то ра, пру жи по -
др шка при вред ни ци ма из
гра да, та ко што би им се

сма њи ле так се и на ме ти
на рад.

Чла но ви По кре та на ја -
ви ли су при ку пља ње пот -
пи са за ли сту кан ди да та
за од бор ни ке Скуп шти не
гра да, ко је ће би ти спро -
ве де но од 21. до 26. мар та
из ме ђу 16 и 20 ча со ва у
њи хо вим про сто ри ја ма у
Улици војводе Радомира
Путника 17.

С. П.

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Уки ну ти суб вен ци је
при вред ни ци ма

парт не ри ма По кре том со ци ја -
ли ста, ПУПС-ом и Со ци јал де -
мо крат ском пар ти јом Ср би је
има 70 кан ди да та, док су на
ли га шкој на ве де на 44 име на,
а де мо кра те и ра ди ка ли има ју
по 35 пред ло га за од бор ни ке.

Пр ви на ли сти СНС-а је ак -
ту ел ни гра до на чел ник Са ша
Па влов. Сле де Жељ ко Су шец,
пред сед ник Град ског од бо ра
стран ке, те стра нач ки функ -
ци о не ри Ма ја Вит ман, Дра ган
Ка ту ца, Сло бо дан Ову ка, Де -
јан Си ме у но вић и Са ша Лев -
на јић. На пред ња ци овог пу та
ни су би ли ши ро ке ру ке пре ма
ко а ли ци о ним парт не ри ма, па
је ме ђу пр вих 20 ме ста на ли -
сти са мо по је дан пред став ник
СДПС-а, По кре та со ци ја ли ста
и ПУПС-а.

Ме ђу „при до шли ца ма” из
дру гих стра на ка нај бо ље се
ко ти ра ак ту ел ни пред сед ник
ло кал не скуп шти не Ти гран

Киш, ко ји је на 19. ме сту. Ми -
ли ца То до ро вић је 27, Мир ко
Ни ко лић 53, Дра ган Осто јин
65, а Ср ђан Јо си мов је 68. од
70 кан ди да та.

Пр ви на ли сти де мо кра та је
њен но си лац др Ду шан Сто јић,
по зна ти пан че вач ки хи рург, а
иза ње га су Пре драг Бо га тин -
че вић, пред сед ник ГО ДС-а,
свет ска шам пи он ка у пли ва њу
На ђа Хигл Бо ха ре вић, Зо ран
Јо ва но вић, Ни ко ла Ћур чин и
Ду брав ка Те рек. Ме ђу пр вих
де сет кан ди да та су дво ји ца од -
бор ни ка-ве те ра на: Иви ца Јов -
чић и Зо ран Ла у таш.

Ли га ше пред во ди Ма ри ни -
ка Те пић, ак ту ел на по кра јин -
ска се кре тар ка за спорт и
омла ди ну. Иза ње су са да шњи
и бив ши од бор ни ци стран ке
Ми лош Ве се ли нов, Вла дан
Ке ље вић, Со ња Ра ди во јев,
Оли вер Пет ко вић и Па вле Ђу -
кић. Кан ди дат ЛСВ-а је и ста -

ри члан и функ ци о нер те
стран ке Јо ван Пе тро вач ки.

Ра ди ка ли су од лу чи ли да
пр ви на њи хо вој од бор нич кој
ли сти бу де Ср ђан Гла мо ча нин,
а уз ње га су ме ђу пр вих де сет
кан ди да та још Стан ко Бо го са -
вље вић, Је ли ца Пе тро вић,
Игор Ста врев ски Сло бо дан
Мр ђен и Го ра на Пе тро вић.

Ти гран Киш, пред сед ник
Скуп шти не Пан че ва, рас пи -
сао је у пе так, 11. мар та, из бо -
ре за но ве са ста ве скуп шти на
ме сних за јед ни ца. Он је на -
гла сио ка ко се чла но ви ових
те ла не ће би ра ти у ме сним за -
јед ни ца ма До ло во, Омо љи ца,
Ја бу ка и Ко теж, јер су та мо
одр жа ни ван ред ни из бо ри
2013. го ди не, па ман дат тим
скуп шти на ма ни је ис те као.

Из бор не рад ње по че ле су да
те ку у по не дељ ак, 14. мар та, а
до сре де, 16. мар та, над ле жна
град ска ко ми си ја по твр ди ла
је три ли сте. Бран ки ца Ја ко -
вље вић, пред сед ни ца тог те ла,
из ја ви ла је да је Срп ска на -
пред на стран ка пре да ла ли сте
са 165 кан ди да та за свих 15
ме сних за је ди ца. Гру па гра ђа -
на „По крет Стар че во” кан ди -
до ва ла је 15 име на за ту ме сну
за јед ни цу, а гру па гра ђа на из
Ста рог Та ми ша је за из бор но -
вог са ста ва сво је ме сне за јед -
ни це пред ло жи ла че ти ри кан -
ди да та.

Ја ко вље ви ће ва је до да ла
ка ко је до на ве де ног да ту ма
под не та и ли ста с де вет име на
Гру пе гра ђа на „За наш Гло -
гоњ”, али она до за кљу че ња
овог бро ја „Пан чев ца” још ни -
је би ла по твр ђе на.

Д. Ву ка ши но вић



Со ци јал ни про грам
на до хват ру ке

За ин ва ли де ра да за по сле не
у пред у зе ћу „Спе ци јал на ста -
кла”, за ви сној фир ми Ин ду -
стри је ста кла Пан че во у сте -
ча ју, на зи ре се све тло на кра ју
ту не ла. Вла да Ср би је до не ла
је 25. фе бру а ра Од лу ку о из -
ме ни и до пу ни Од лу ке о
утвр ђи ва њу про гра ма за ре -
ша ва ње ви шка за по сле них у
по ступ ку при ва ти за ци је за
2015. и 2016. го ди ну, ко јом
је со ци јал ним про гра мом об -
у хва ти ла и за ви сна пред у зе -
ћа ко ја за по шља ва ју ин ва ли -
де ра да.

Ове фир ме прет ход но су
би ле из о ста вље не из по ступ -
ка при ва ти за ци је. Та ко се до -
го ди ло да ка да је Ста кла ра

оти шла у сте чај за то што ни -
је би ло за ин те ре со ва них ку -
па ца, пре ста ла су да ра де и
„Спе ци јал на ста кла ” као
фир ма тех но ло шки за ви сна
од ма тич ног пред у зе ћа.
Услед то га је три на е сто ро за -
по сле них, ме ђу ко ји ма има
те шко обо ле лих, оста ло без
при ма ња и ове ре них здрав -
стве них књи жи ца.

До бре Трај ко вић, ди рек -
тор тог пред у зе ћа, ре као је да
је На ци о нал на слу жба за за -
по шља ва ње у уто рак, 15.
мар та, одо бри ла пред лог со -
ци јал ног про гра ма за за по -
сле не и истог да на он је пре -
дат Ми ни стар ству при вре де
на са гла сност. Ако и та ин -
стан ца да по зи тив но ми шље -
ње, оста је да овај до ку мент
про ђе про це ду ру у Ми ни -
стар ству ра да. Уко ли ко та мо
не бу де при мед би, рад ни ци
„Спе ци јал них ста ка ла” мо ћи
ће да у до глед но вре ме до би -
ју от прем ни не и та ко ре ше
бар не ке ег зи стен ци јал не
про бле ме.

ЕКОНОМИЈА
Петак, 18. март 2016.
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Вукашиновић

Ви зу ел ним пре гле дом ози -
мих јеч мо ва утвр ђе но је да
се усе ви за ви сно од вре ме на
се тве и сор ти мен та на ла зе у
раз ли чи тим фа за ма вла та ња.
Пр во ко лен це се већ по ја ви -
ло и код ка сни је по се ја ног
јеч ма, а код оних ра ни је по -
се ја них се ви ди и дру го ко -
лен це (31–32 BBCH ска ле).
Ре ги стро ва ни су симп то ми
мре жа сте пе га во сти јеч ма
раз ли чи тог ин тен зи те та, а
про це нат за ра же них би ља ка
ва ри ра од пар це ле до пар це -
ле и кре ће се од 10 до чак
100 од сто.

Ову бо лест иза зи ва фи то -
па то ге на гљи ва Pyrenophora
teres. По чет ни симп то ми
мре жа сте пе га во сти јеч ма ја -
вља ју се на ли сто ви ма у ви ду
зе лен ка стих пе га, ко је се ка -
сни је уве ћа ва ју, из ду жу ју и
ме ња ју бо ју нај пре у бле до -
жу ту, а по том у цр ну. На кра ју
се уну тар цр них пе га по ја -
вљу ју ли ни је ко је су ме ђу соб но
по ве за не у ви ду мре же с хло -
ро тич ним оре о лом око ло. На
јеч му се ови симп то ми по ја -
вљу ју на ли сто ви ма, ли сним
ру кав ци ма и зр ни ма. На овај
на чин сма њу је се аси ми ла -
тив на по вр ши на би ља ка, а
са мим тим и при нос, ко ји
мо же опа сти и до 25 про це -
на та.

Про хлад но и вла жно вре -
ме по го ду ју раз во ју бо ле сти.
До за ра жа ва ња тек про кли ја -
лих би ља ка до ла зи при ни -
жим тем пе ра ту ра ма, а ин -
тен зив но ши ре ње па ра зи та

на ста је у вла жним и то пли -
јим вре мен ским усло ви ма.
Оп ти мал не тем пе ра ту ре за
на пре до ва ња мре жа сте пе га -
во сти јеч ма су од 18 до 24
сте пе на Цел зи ју са. За у ста -
вља њу бо ле сти по го ду ју ду ги
то пли и су шни пе ри о ди.

Глав ни из во ри ино ку лу ма
овог па ра зи та су за ра же ни
оста ци јеч ма и не ких тра ва,
ма да се гљи ва мо же пре но си -
ти и пре ко за ра же ног се ме на.

Пре по ру ка про из во ђа чи -
ма: ре дов ним оби ла ском
пар це ла тре ба утвр ди ти ни во
ши ре ња симп то ма мре жа сте

пе га во сти јеч ма. Та мо где се
биљ ке на ла зе у осе тљи вој фе -
но фа зи раз во ја (пр во ко лен -
це), а при су ство бо ле сти се
утвр ди на 10 про це на та би -
ља ка, нео п ход но је тре ти ра -
ти усе ве не ким од сле де ћих
фун ги ци да: Sphere (ак тив не
ма те ри је три флок си стро бин
и ци про ко на зол), у кон цен -
тра ци ји од по ла ли тра по
хек та ру; Falcon EC-460 (те -
бу ко на зол, три а ди ме нол и
спи рок са мин), са 0,6 ли та ра
по хек та ру; Amistar extra
(азок си стро бин и ци про ко -
на зол), у кон цен тра ци ји од
0,5 до 0,75 ли та ра по хек та -
ру; Acanto plus (пи ро кло -
стро бин и ци про ко на зол) –
0,6 ли та ра по хек та ру; Duett
ultra (епок си ко на зол и ти о -
фа нат-ме тил) – 0,4 до 0,6 ли -
та ра по хек та ру; Antre plus
(те бу ко на зол и ти о фа нат-ме -
тил), у кон цен тра ци ји до 1,5
ли та ра по хек та ру.

Мре жа ста пе га вост
јеч ма 

СОЛОМОНСКО РЕШЕЊЕ ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ

Договор уместо надметања

омо гу ћа ва ле гал ним при вред -
ни ци ма од ре ђе не по год но сти
при ли ком над зо ра, за раз ли ку
од не ле гал них, пре ма ко ји ма
се по сту па оштри је. 

Би ља на Де ја но вић, на чел -
ни ца Тр жи шне ин спек ци је у
Пан че ву, за ду же не за ју жни
Ба нат, ре кла је ка ко си ве еко -
но ми је нај ви ше има у за нат -
ству, јер гра ђа ни углав ном не -
ле гал не де лат но сти оба вља ју у
ста но ви ма, га ра жа ма и дру -
гим по моћ ним објек ти ма. Ме -
ђу њи ма пред ња че ко зме ти ча -

Ин спек то ри с ве ћим
овла шће њи ма, 
али ка сни ре фор ма
суд ства

Пред у зет ни ци тра же
све о бу хват ни ји 
при ступ про бле му

Пред став ни ци тр жи шне ин -
спек ци је и НА ЛЕД-а пред ста -
ви ли су у че твр так, 10. мар та, у
Ре ги о нал ној при вред ној ко мо -
ри Пан че во, На ци о нал ни ак -
ци о ни план за су зби ја ње си ве
еко но ми је то ком ове и на ред не
го ди не. Осно ва пла на је сре ди -
ном про шле го ди не усво јен За -
кон о ин спек циј ском над зо ру,
ко јим су ин спек то ри ма да та
овла шће ња да кон тро ли шу не -
ле гал не при вред ни ке и обез бе -
ђе на је бо ља са рад ња ме ђу раз -
ли чи тим ин спек циј ским слу -
жба ма.

До но ше ње овог про пи са
ини ци рао је НА ЛЕД, а Дра га -
на Илић, пред став ни ца те ор -
га ни за ци је, већ на по чет ку
пре зен та ци је ис та кла је да су
основ ни раз ло зи по сто ја ња си -
ве еко но ми је ви со ки на ме ти
при вре ди, си ро ма штво ста -
нов ни штва, на ви ка из де ве де -
се тих го ди на про шлог ве ка да
се све ку пу је на пи ја ци и ра ди
на цр но, ло ша ре гу ла ти ва и
не е фи ка сност ин спек ци је и
суд ства. Она је до да ла ка ко је
из ме на ма за ко на омо гу ће но
да ин спек то ри бу ду де ло твор -
ни ји, али да ће би ти по треб но
још го ди ну-дв е док се и суд -
ство не ре фор ми ше.

Или ће ва је ре кла да то ком
ак ци је „Го ди на пред у зет ни -
штва” др жа ва тре ба да до не се
под сти цај не ме ре за при вре ду,
ко ју же ли да уве де у ле гал не
то ко ве.

Го ран Ма цу ра, на чел ник
Оде ље ња за оп шти над зор Ре -
пу блич ке тр жи шне ин спек ци -
је, на гла сио је ка ко но ви за кон

БОР БА ПРО ТИВ НЕ ЛЕ ГАЛ НЕ ПРИ ВРЕ ДЕ

ТРЕ БА ЋЕ ЈОШ ВРЕ МЕ НА И ПРО ПИ СА

БО ЉИ ДА НИ ЗА „СПЕ ЦИ ЈАЛ НА СТА КЛА”

Др жа ва по пу сти ла

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Стојан Јевремовић, сарадник за за шти ту би ља

Држава пред избором између „сивила” и „мртвила”

Велика је срамота ово што се с
панчевачком Апотеком деша-
ва. Ова установа је преживела
векове, а доћи ће јој изгледа
главе партијско управљање и
кадровање у последњих десе-
так година. Могу само да до-
дам да ће мој глас на предсто-
јећим локалним изборима до-
бити она странка која предло-
жи целовит и учинковит про-
грам за спас и опоравак ове
апотекарске установе.

Није много, али буду ли и
други суграђани овако одлучи-
ли, локални одбори странака
мораће да се прихвате домаћег
задатка. Иако је пропуштено
драгоцено време, још није касно
да директни кривци за агонију
Апотеке понесу макар део мате-
ријалне, моралне и политичке
одговорности. За почетак нек

одборници Скупштине Панчева
који су поставили Бранку Ми-
лојевић на чело Апотеке на жи-
ро рачун те установе уплате це-
локупан износ својих одборнич-
ких додатака за протекле чети-
ри године. Тај пример нека сле-
де локални одбори странака, а
нарочито оних које су ведриле и
облачиле последњих десет го-
дина – ДС, ДСС, Нова Србија,
СНС, СПС, Јединствена Србија,
Г17 плус – УРС, Наранџасти и
други, уколико им је заиста ста-
ло до просперитета вољеног
града и отаџбине. Кад већ могу
да организују свакојаке добро-
творне акције, нек мало олак-
шају партијске касе у корист
Апотеке.

Да се не заборави, астроном-
ска дуговања нису настала преко
ноћи. Свака власт је поставља-

ла своје партијске директоре,
који су гомилали дугове, да би
он током руковођења Бранке
Милојевић достигао милијар-
ду динара! А „две Србије” које
су довеле директорке са стране
да нам покажу како се у име
Србије – Нове, Јединствене
или небеске свеједно, експре-
сно задовољавају приземни ин-
тереси и празни апотекарска
каса, треба да буду прве у из-
мирењу дуга. Хвале се како
имају изузетно способне пар-
тијске лидере. Да их видимо на
делу! Ако је Палма од вароши
Јагодине направио привредно
чудо, нек нас ослободи чудови-
шног дуга од милијарду дина-
ра и свог партијског кадра који
је закувао ову аферу.

Суноврат апотекарске уста-
нове само је драстичан при-

мер газдовања партијске др-
жаве локалним јавним преду-
зећима. Сећам се кад су своје-
времено странке с придевом
демократске помпезно наја-
вљивале да су спремне да пре-
узму кормило и одговорност за
нека панчевачка јавна кому-
нална предузећа. Дугови и ма-
рифетлуци су се множили, а
одговорности нигде.

Да резимирам – тако што ћу
се вратити на наслов текста.
Нек нас политичке партије у
граду не убеђују да им је Пан-
чево на срцу и да су за Пан-
чевце спремни све да учине.
Довољно је да врате дуг Апо-
теке и поставе ову установу
поново на ноге. Само делима
могу показати свој локалпа-
триотизам и способност.

Иван Зафировић

ПИСМО ЧИТАОЦА

Hic Rho dus, hic sal ta! (Овде је Родос, овде скочи)

Паори да се договоре,
поделе земљу 
и плате поравнање

Држава је нашла начин да
превазиђе проблем који је,
по свој прилици, сама ство-
рила из разлога који још ни-
су разјашњени са закупом
пољопривредног земљишта
за 2015. годину. Представни-
ци „Банатских паора” и још
неких удружења су с Мајом
Свирчевић Прекић, члани-
цом Градског већа Панчева,

у понедељак, 14. марта, били
примљени на разговор о тој
теми код министарке Снежа-
не Богосављевић Бошковић. 

Министарка им је пренела
одлуку Владе Србије донету
11. марта да се ствар разреши
тако што би се пољопривред-
ници без спровођења лицита-
ције међусобно договорили о
равноправној подели држав-
них ораница, а потом почели
пролећну сетву на њима.
Услов је да се земља у свакој
катастарској општини подели
међу регистрованим газдин-

ствима из тог села и да се до 1.
маја сви они пријаве надле-
жним органима. Потом ће
кроз вансудско поравнање
платити 190 евра по хектару,
што је мање од просечне виси-
не закупа у Панчеву, и тако ће
држава добити новац, а паори
прилику да зараде.

Они који не буду ушли у овај
договор излажу се опасности
да им се наплати казна у виси-
ни троструке цене закупа.

Маја Свирчевић Прекић је с
тим у среду, 16. марта, упозна-
ла панчевачке ратаре и дала

им рок од 24 сата да се у сво-
јим селима договоре о подели
расположивих ораница „на
равне части” и обавесте локал-
ну власт о томе. Ко се буде на-
шао на том списку, сматраће
се неком врстом легалног за-
купца, а сви остали ризикују
да добију високу казну. 

Биће занимљиво видети да
ли ће паори успети да постиг-
ну договор, а нарочито са они-
ма који су навикли да заку-
пљују веће површине или су
већ раније нелегално ушли у
њиве.

сан дра Ву ли на да ће др жа ва
ма лим не ле гал ним пред у зет -
ни ци ма да ти под сти цај за са -
мо за по шља ва ње и осло бо ди -
ти их по ре за на го ди ну да на
ка ко би по че ли ле гал но да по -
слу ју.

– Си стем мо ра да бу де
функ ци о нал ни ји, јер је нај -
лак ше за тво ри ти све што ра -
ди на цр но, али се про це њу -
је да је до 50 од сто пред у зет -
ни ка у тој зо ни. То је ар ми ја
љу ди ко ја жи ви од свог ра да
и за то се мо ра со ци јал но од -

да би оба ви ли свој по сао. Де -
ја но ви ће ва је ис та кла да ње не
ко ле ге не на сту па ју агре сив но
при ли ком кон тро ла, па нај че -
шће не при ја вље ни пред у зет -
ни ци пре ђу у ле гал но по сло -
ва ње. 

Лу ка Ву јо вић, пред сед ник
Оп штег удру же ња за на тли ја и
оста лих пред у зет ни ка Пан че -
ва, ин си сти рао је на то ме да
тре ба раз ли ко ва ти си ву еко но -
ми ју, са чи ње ну од ле гал них
пред у зет ни ка ко ји ан га жу ју
не при ја вље не рад ни ке, и „цр ну

зо ну”, у ко јој су не при ја вље ни
при вред ни ци. Он је на по ме -
нуо ка ко је ме ђу та квим за на -
тли ја ма нај ве ћи број „не срећ -
ни ка” ко ји из др жа ва ју сво је
по ро ди це, па би др жа ва мо ра -
ла да се оп хо ди пре ма њи ма
дру га чи је не го пре ма они ма
ко ји има ју озбиљ ни је фир ме.
Ка да је реч о ста рим за на ти ма,
Ву јо вић чак пред ла же да се та -
квим за на тли ја ма по мог не та -
ко што би до би ли бес плат не
ло ка ле и ре про ма те ри јал.

Ву јо вић је по здра вио пред и-
з бор ну на ја ву ми ни стра Алек -

го вор но при сту пи ти том
про бле му – оце нио је Ву јо -
вић.

Он је на вео и не ке кон крет -
не пред ло ге, као што је по вре -
ме но ан га жо ва ње рад ни ка у
уго сти тељ ству кад је реч о ве -
ћим про сла ва ма. Ре као је да
се то са да ра ди на цр но јер се
из бе га ва ком пли ко ва на про -
це ду ра при ја вљи ва ња та квих
рад ни ка. Пред ло жио је да се
они убу ду ће ан га жу ју пре ко
На ци о нал не слу жбе за за по -
шља ва ње, од че га би сви има -
ли ко ри сти. 

ри, фри зе ри, ау то-ме ха ни ча ри
и про из во ђа чи ко ла ча. По себ -
на ка те го ри ја су ау то-пре во -
зни ци ко ји се ба ве не ле гал ном
про да јом огре ва, а те шко их је
ухва ти ти јер се кре ћу по це лој
Ср би ји.

Го во ре ћи о при ме ри ма на ко -
је су ин спек то ри на и ла зи ли
при ли ком кон тро ле, она је на -
ве ла да му ште ри је ди вљих ау то-
-ме ха ни ча ра и дру гих за на -
тли ја че сто ла жно све до че у
ко рист сво јих мај сто ра ка ко
би их при кри ли, па ин спек то -
ри мо ра ју да бу ду до ви тљи ви



Град ски већ ник Дра ган Гру ји -
чић одр жао је про шле не де ље
са ста нак с пред став ни ци ма пан -
че вач ких здрав стве них цен та -
ра, Се кре та ри ја та за за шти ту
жи вот не сре ди не гра да Пан -
че ва и по кра јин ске ин спек ци -
је, на ко јем је би ло ре чи о то -

ко ви ма и трет ма ну ме ди цин -
ског от па да из кру га град ске
бол ни це. Утвр ђе но је да се си -
ту а ци ја по пра ви ла и да је на -
пра вљен ве ли ки по мак ка да је
реч о ре ша ва њу слу ча ја кр ше -
ња про пи са у упра вља њу ме -
ди цин ском от па дом у Бол ни -
ци, о че му је „Пан че вац” де -
таљ но пи сао у прет ход ним
бро је ви ма. Да под се ти мо, због
очи глед не ба ха то сти по је ди -
них здрав стве них рад ни ка ин -
фек тив ни ме ди цин ски от пад

за вр ша вао је на град ској де по -
ни ји, су прот но за кон ским од -
ред ба ма ко је ре гу ли шу ову
област.

Пре ма ре чи ма већ ни ка Гру -
ји чи ћа, још увек до ла зи до
спо ра дич них про пу ста, али су
они да ле ко ма њи не го про -
шлог ме се ца. Са да по не ка хи -
рур шка ка па, ру ка ви це или
не ис ко ри шће ни туп фе ри за -
вр ше у ко му нал ном от па ду.
Про це ду ра кон тро ле са др жа ја
цр них вре ћа у ко је се од ла же

ко му нал ни от пад из кру га
Бол ни це и да ље је на сна зи.
Та ко ће би ти и у на ред ном пе -
ри о ду. По кра јин ска ин спек -
ци ја ин си сти ра на то ме да Оп -
шта бол ни ца са чи ни ја сну
про це ду ру у слу ча ју да се не -
тре ти ран ме ди цин ски от пад
по но во на ђе на град ској де по -
ни ји. Ин спек ци ја се за ла же за
то да у та квим си ту а ци ја ма
Бол ни ца сно си тро шко ве ње -
го вог укла ња ња, тран спор та и
збри ња ва ња.

НИС НА „ДА НИ МА ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ”

КПГ – го ри во 
бу дућ но сти

НИС је на ово го ди шњим „Ме -
ђу на род ним да ни ма енер ге -
ти ке и ин ве сти ци ја”, одр жа -
ним 10. и 11. мар та у Но вом
Са ду, у окви ру па не ла „Тех -
но ло ги је бу дућ но сти у енер -
ге ти ци” пред ста вио пред но -
сти ко ри шће ња ком при мо -
ва ног природ ног га са. О еко -
ло шкој и еко ном ској ко ри -
сти тог енер ген та, као и о
до стиг ну ћи ма ове ком па ни -
је у про из вод њи и про да ји
ком при мо ва ног при род ног
га са, струч ној и на уч ној јав -
но сти го во рио је мр Ни ко ла
Лу бу рић, пред став ник нафт -
ног ги ган та из Сек то ра за
про да ју и тр го ви ну при род -
ним га сом НИС-а. Он је оце -
нио да је основ на пред ност
КПГ-а у ње го вој енер гет ској
од но сно ка ло риј ској вред -
но сти, ко ја је да ле ко ви ша у
по ре ђе њу са оста лим по гон -
ским го ри ви ма, али и у ок -
тан ском бро ју као ме ри лу
ква ли те та го ри ва.

– Во зи ла на при род ни гас
има ју бо љу старт ност и упра -
вљач ке пер фор ман се, али и
ду жи рад ни век мо то ра. При -
род ни ком при мо ва ни гас сма -
тра се нај е ко но мич ни јим ко -
мер ци јал ним го ри вом, а уште -
де, за ви сно од ти па во зи ла, иду
чак до 50 од сто – на вео је Лу -
бу рић у свом из ла га њу пр вог
да на ма ни фе ста ци је.

На уч не сту ди је по твр ђу ју
те зу да је ком при мо ва ни
при род ни гас го ри во бу дућ -
но сти, ка ко због сво јих еко -
ло шких ка рак те ри сти ка и
еко ном ске ис пла ти во сти, та -
ко и због од лич них пер фор -
ман си ко је пру жа во зи ли ма.
У скла ду с тим, НИС је пре
две го ди не увео овај енер гент
у свој ве ле про дај ни си стем, а
од сре ди не 2015. го ди не ру -
ско-срп ски нафт ни ги гант је
раз вио пр ву ве ли ку мре жу
бен зин ских ста ни ца у Ср би ји
ко ја је у сво ју по ну ду увр сти -
ла и ма ло про да ју овог га са.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 18. март 2016.
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У Елек тро тех нич кој шко ли
„Ни ко ла Те сла” је 10. мар та,
у ор га ни за ци ји пан че вач ког
огран ка Ма те ма тич ког дру -
штва „Ар хи ме дес”, одр жа но
је да на е сто так ми че ње „Ми -
сли ша” за уче ни ке пан че -
вач ких сред њих шко ла.
Сред њо школ ци од пр вог до
че твр тог раз ре да од ме ри ли
су сна ге ре ша ва ју ћи ма те ма -
тич ке про бле ме ло гич ко-
-ком би на тор ног ка рак те ра.

Та ко ђе, у мно гим основ -
ним шко ла ма у на шем гра ду
одр жа на су те сти ра ња за
основ це. Нај у спе шни ји мла -
ди ма те ма ти ча ри из бо ри ће
про лаз на ве ли ко ре пу блич -

ко фи на ле, ко је ће би ти одр -
жа но 17. апри ла у Бе о гра ду.

Реч је о тра ди ци о нал ној
ма ни фе ста ци ји по све ће ној
афир ма ци ји ове зна чај не
при род не на у ке, а ове го ди не
она је оку пи ла уче ни ке из
укуп но 640 основ них и сред -
њих шко ла у Ср би ји. Пре ко
50.000 уче ни ка ре ша ва ло je
ле пе за дат ке на по пу лар ном
на ци о нал ном ма те ма тич ком
так ми че њу. Ре зул та ти ће би -
ти по сла ти шко ла ма у ро ку
од ме сец да на, што је и пред -
ви ђе но про по зи ци ја ма, а
име на на гра ђе них и по хва -
ље них уче ни ка би ће об ја вље -
на на сај ту „Ар хи ме де са”.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ „МИ СЛИ ША 2016”

Афир ма ци ја
ма те ма ти ке

АКЦИЈA „САТ ЗА НА ШУ ПЛА НЕ ТУ”

Угаси светло!

Ру ко пис по стао 
„спо ред на ствар”

Тип ка ње по та ста ту ри
је са мо се лек ци ја
сло ва

Све до ци смо то га да је тех но -
ло ги ја пре у зе ла во де ћу уло гу у
свим обла сти ма дру штва, па
та ко и у обла сти на ста ве и
обра зо ва ња. Уче ни ци и на став -
ни ци, пре пла вље ни раз ли чи -
тим тех нич ко-тех но ло шким
по ма га ли ма, за по ста ви ли су
олов ке и па пир, па је та ко ру -
ко пис по стао „спо ред на ствар”.
Го то во да ни ко ви ше не обра ћа
па жњу на уред ност и тач ност
пи са ња сло ва. У ери ра чу на ра,
та бле та и мо бил них те ле фо на
све се сво ди на то да се не што
бр зо за пи ше и да је са др жај
оно га што је на пи са но ис пра -
ван и за до во ља ва ју ћи. Пи са ње
ру ком је мар ги на ли зо ва но као
не по треб но, као гу бље ње вре -
ме на и до сад на, бе сми сле на
рад ња.

Ме ђу тим, има оних ко ји не
ми сле та ко. У окви ру ово го ди -
шњих „Ми ки них да на”, у по -
не де љак, 14. мар та, на дан ро -
ђе ња по зна тог пан че вач ког
пе сни ка Ми ро сла ва Ан ти ћа, у
шко ли ко ја но си ње го во име
одр жа но је ве о ма за ни мљи во
так ми че ње. Ђа ци ОШ „Ми ро -
слав Ми ка Ан тић” над ме та ли
су се у ве шти ни ле пог пи са ња
ћи ри лич ким пи смом. Сам
тест је тра јао 30 ми ну та, у
фор ми дик та та, а чи та ни тек -
сто ви при ла го ђе ни су уз ра сти -
ма так ми ча ра.

Ко ми си ја ко ју си чи ни ли
На та ша Кла да рин, про фе сор
раз ред не на ста ве, Сне жа на
Здрав ко вић, на став ни ца ве ро -
на у ке, Гор да на Сто ја нов, кон -
зер ва тор-ре ста у ра тор и струч -
ни са рад ник На род ног му зе ја
у Пан че ву, Оли ви ја Сла до је -
вић, му зеј ски пе да гог, и Го ран

Бим ба шић, со ци о лог, на осно -
ву де сет кри те ри ју ма би ра ла
је нај леп ше ра до ве. Жи ри се
при ли ком ода би ра ле пог ру -
ко пи са осла њао на сле де ће
еле мен те: по крет, чи тљи вост,
ри там, до след ност.

На гра ђе ни уче ни ци
Ђа ци су ве о ма пре да но при сту -
пи ли те сти ра њу и, пре ма ре чи -
ма чла но ва ко ми си је, ни је би ло
ни ма ло ла ко ода бра ти по бед -
ни ке. У ка те го ри ји уче ни ка пр -
вог и дру гог раз ре да ру ко пис
Јо ва не Сто ја нов про гла шен је
за нај бо љи. Дру га је би ла На ђа
Ми хај ло вић, а тре ћа Миа Ва со -
је вић. Ка да је реч о тре ћем и
че твр том раз ре ду, пр ва је би ла
Ми ли ца Му нић, дру га Ми ли ца
Бо кан, а тре ће ме сто је осво ји -
ла Пе тра Рок нић. У ка те го ри ји
пе тог и ше стог раз ре да ћи ри -
лич ни ру ко пис Ане Сто ја но вић
про гла шен је за нај леп ши, док
је дру ги био Мар ко По ја тар, а
Ма ри ја Ми тро вић би ла је тре -
ћа. Пи са на сло ва Ана ста си је
Ни ко лић осво ји ла су нај ви ше
по е на у ка те го ри ји осма ка и

сед ма ка, дру го ме сто је за у зе ла
Јо ва на Бр кић, а тре ће Ива на
Гој со вић.

Уче сни ци чи ји су ра до ви
про гла ше ни за нај леп ше при -
год но су на гра ђе ни, а њи хо ви
ру ко пи си би ће ис так ну ти на
школ ском па ноу и на веб-
стра ни ци шко ле. За ову при -
ли ку је отво ре на и по себ на
стра ни ца на „Феј сбу ку”, по -
све ће на овом так ми че њу и
иде ји о очу ва њу ле пог ру ко пи -
са и ћи ри лич ког пи сма.

Ве шти на, а не се лек ци ја
Пре ма ре чи ма учи те љи це Не -
вен ке Пе тро вић, идеј ног твор -
ца, по кре та ча и ор га ни за то ра
овог за ни мљи вог так ми че ња,
пи са ње je ве о ма ва жно.

– Оно ни је са мо сред ство
спо ра зу ме ва ња, већ игра ве о ма
ва жну уло гу у фи зи о ло шком
раз во ју мо жда них функ ци ја.
Пи шу ћи, уче ни ци усме ра ва ју
па жњу на оно што пи шу, пам те
са др жај ко ји за пи су ју или ак -
тив но слу ша ју, пра те и во де ра -
чу на о про стор ној ор га ни за ци -
ји на па пи ру и ко ор ди ни ра ју

по кре ти ма ру ке и ока. Љу ди су
за бо ра ви ли да је пи са ње ве -
шти на фи не мо то ри ке об ли ко -
ва ња сло ва, а тип ка ње по та ста -
ту ри је са мо се лек ци ја сло ва.
Пи са ње је те мељ за да ље уче ње
и тре ба га под сти ца ти сва ко -
днев но, јер је ова спо соб ност
за и ста ва жна за ак ти ва ци ју мо -
зга, кон цен тра ци ју и ми шље -
ње. Ово так ми че ње је по ку шај
да се ђа ци афир ми шу, да се
код њих про бу ди же ља и по -
тре ба за ве жба њем ле пог, пре -
ци зног и чи тљи вог ру ко пи са –
ре кла је учи те љи ца Не вен ка
Пе тро вић и до да ла да ова ква
так ми че ња ни су ино ва ци ја. Зе -
мље у на шем окру же њу, Хр ват -
ска и Ре пу бли ка Срп ска, ор га -
ни зо ва ле су 2015. на ци о нал но
так ми че ње у ле пом пи са њу.

Пре ма ње ним ре чи ма, ово
нео бич но над ме та ње има пер -
спек ти ву и иде ја је да се оно
про ши ри, нај пре, на оп штин -
ски ни во, а да у до глед ној бу -
дућ но сти, спрам сред ста ва,
тех нич ких и ор га ни за ци о них
мо гућ но сти, по ста не др жав но
пр вен ство.

ОДР ЖА НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ОКВИ РУ „МИ КИ НИХ ДА НА”

ПИ СА ЊЕ ЈЕ ПО ТРЕ БА И УМЕ ЋЕ

Рукопис је огледало човека

У тек сту „Ме ди кал вејв кр ши
град ску од лу ку”, об ја вље ном у
„Пан чев цу” број 4651, 4. мар -
та, ау тор Зо ран Ста ни жан из -
нео је низ не у те ме ље них и не -
и сти ни тих оп ту жби на адре су
фир ме „Ме ди кал вејв”. На кон
пр вог ре ше ња Се кре та ри ја та
за за шти ту жи вот не сре ди не
гра да Пан че ва за 2014. го ди -
ну, ко јим се до зво ља ва трет -
ман ин фек тив ног от па да на
на зна че ној ло ка ци ји ис кљу чи -
во с те ри то ри је гра да Пан че ва,
сва ке на ред не го ди не Се кре -
та ри јат је про ду жа вао одо бре -
ње под дру га чи јим усло ви ма,
ко је ни је има ло по ме ну то те -
ри то ри јал но огра ни че ње.

Ре ше ње Ре пу блич ке ин спек -
ци је на ко је се по зи ва ау тор
тек ста, ко је је пот пи са ла ре пу -
блич ка ин спек тор ка Љи ља на

Га лић, од но си се не дво сми -
сле но на за бра ну ра да су прот -
но усло ви ма у из да тој до зво ли,
што зна чи да је опе ра те ру су -
ге ри са но да мо ра оба вља ти де -
лат ност трет ма на ин фек тив -
ног от па да у скла ду с ва же ћим
за ко ном. „Ме ди кал вејв” је од
до би ја ња до зво ле сво ју де лат -
ност оба вљао у скла ду с ва же -
ћим за кон ским и под за кон -
ским ак ти ма у обла сти упра -
вља ња от па дом уз стал ни над -
зор над ле жне ре пу блич ке ин -
спек ци је. На ве де ни до ка зи од
стра не по кра јин ске ин спек ци -
је у за пи сни ку од 5. но вем бра
2015. по ко ји ма је „Ме ди кал
вејв” унео опа сан от пад ми мо
за ко на су не и сти ни ти. „Ме ди -
кал вејв” је на ред ног да на
уло жио при мед бу на за пи -
сник и до ста вио нео бо ри ве

до ка зе По кра јин ској ин спек -
ци ји ко ји ма опо вр га ва из не те
не и сти не.

Град Пан че во је у „Ме ди кал
веј ву” пре по знао фир му ко ја
ће на нај бо љи мо гу ћи на чин
ре ши ти до та да не ре шив про -
блем уни шта ва ња опа сног ме -
ди цин ског и ве те ри нар ског
от па да. „Ме ди кал вејв” је сте -
као по ве ре ње ло кал не са мо -
у пра ве сво јим са ве сним ра дом
и по што ва њем за ко на, што је
ре зул ти ра ло про ду же њем одо -
бре ња за рад у прет ход не че -
ти ри го ди не. То ком це ло куп -
ног свог ра да на те ри то ри ји
Пан че ва оба ве шта ва ли смо
ло кал ну са мо у пра ву о из вр ше -
ним ин спек циј ским кон тро ла -
ма и до ста вља ли на увид све
по зи тив не за пи сни ке над ле -
жне ре пу блич ке ин спек ци је.

„Ме ди кал вејв” је јед на од
рет ких фир ми у Ср би ји ко ја
сво ју де лат ност оба вља ко ри -
шће њем уре ђа ја нај са вре ме ни -
је тех но ло ги је ко ја за до во ља ва
нај стро же про пи се ЕУ у овој
обла сти, у скла ду са стан дар -
дом УНИ 10384 1А. У ин те ре су
очу ва ња жи вот не сре ди не гра -
да Пан че ва „Ме ди кал вејв” сав
от пад на стао на кон трет ма на
ме ди цин ског и ве те ри нар ског
ин фек тив ног от па да ко нач но
збри ња ва на де по ни ја ма ван те -
ри то ри је гра да Пан че ва. Збри -
ња ва њем по ме ну тог от па да
„Ме ди кал вејв” сво јом про фе -
си о нал ном де лат но шћу не во -
ди ра чу на ис кљу чи во о за шти -
ти жи вот не сре ди не, већ нај ве -
ћу па жњу усме ра ва на здра вље
за по сле них и па ци је на та у
здрав стве ним уста но ва ма.

РЕ А ГО ВА ЊЕ НА ТЕКСТ ОБ ЈА ВЉЕН У „ПАН ЧЕВ ЦУ” БРОЈ 4651

„Ме ди кал вејв” по шту је од лу ке 
Град ске упра ве и за ко не

СЛУ ЧАЈ МЕ ДИ ЦИН СКОГ ОТ ПА ДА ИЗ БОЛ НИ ЦЕ

Си ту а ци ја се по пра ви ла

Нај ве ћа ме ђу на род на до бро -
вољ на ак ци ја „Сат за на шу
пла не ту”, у ор га ни за ци ји
Свет ског фон да за при ро ду,
ко ја тре ба да упо зо ри на ра -
си па ње при род них ре сур са и
кли мат ске про ме не, би ће
одр жа на 19. мар та. Тог да на
у 20.30 на је дан сат сим бо -
лич но ће би ти уга ше на ра -

све та у ви ше од 7.000 гра до -
ва ши ром све та.

Наш град ће и ове го ди не
би ти део свет ске по ро ди це.
Пре ма ре чи ма Се кре та ри ја та
за за шти ту жи вот не сре ди не,
мно га пан че вач ка пред у зе ћа
и јав не уста но ве по др жа ће
гло бал ну кам па њу јед но ча -
сов ним га ше њем ра све те.



На три би ни под на зи вом
„Са вре ме ни чо век и ве ра”,
одр жа ној у сре ду, 9. мар та, у
Град ској би бли о те ци, пред -
ста вље на је но во о сно ва на
ху ма ни тар на ор га ни за ци ја
„Све ти о ник”, ко ја је би ла и
ор га ни за тор тог ску па.

Осам де се так при сут них
има ло је при ли ку да од Ива не
Мо рар, ко ја је пред сед ни ца и
је дан од осни ва ча „Све ти о ни -
ка” (за јед но с Бран ки цом Ја ко -
вље вић и Бо ја ном Ста ни са -
вље вић), са зна да ће ова ор га -
ни за ци ја би ти по све ће на ху -
ма ни тар ном ра ду, еду ка ци ји и
омла ди ни и да ће на сто ја ти да
афир ми ше во лон те ри зам и да

ус по ста ви са рад њу са сред њим
шко ла ма.

Го сти три би не би ли су Де -
јан М. Си ме у но вић, пи сац и
бу ду ћи те о лог, ау тор књи ге
„Бу дил ник за кр ште не не зна -

бо шце”, ко ја је овом при ли -
ком и пред ста вље на, и Алек -
сан дар Са ша Ђур ђе вић, се -
кре тар Ва љев ске епар хи је, а
не ка да шњи фуд ба лер, ко ји је
го во рио о ра ду с мла ди ма и

про мо ви са њу вред но сти пра -
во сла вља, као и о свом жи во -
ту у Ве не цу е ли, где је, на кон
ви ше де це ниј ске па у зе, ус пео
да об но ви рад Срп ске пра во -
слав не цр кве.

Ива на Мо рар је ре кла и да
ор га ни за ци ја „Све ти о ник”
пла ни ра да у на ред ном пе ри о -
ду ор га ни зу је ху ма ни тар ни
кон церт, као и број на пре да ва -
ња и три би не, ме ђу ко ји ма су
оне о без бед но сти де це, о без -
бед ном ко ри шће њу ин тер не та
и о Ни ко ли Те сли, а оче ку је се
да ће се у окви ру не ког од
пред сто је ћих до га ђа ја пред -
ста ви ти и је дан мо нах из
Остро га.

ХРОНИКА
Петак, 18. март 2016.
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Пи та ње: Да ли се ло ше др -
жа ње код де це мо же по пра -
ви ти по ја се ви ма за ис пра -
вља ње ле ђа и ра ме на? Шта
би мо гло да по мог не ка да
фи зи кал на те ра пи ја и ве жбе
баш и не да ју ре зул та те?

Од го вор: Ка да го во ри мо о
ло шем др жа њу, нај че шће
ми сли мо на про бле ме у ве -
зи с кич ме ним сту бом, а
под тим се под ра зу ме ва ју
ско ли о за, ки фо за, алор до за
и дру ги ре ђи по ре ме ћа ји.

Ско ли о за пред ста вља боч -
но кри вље ње кич ме ног сту -
ба и спа да у нај че шће по ре -
ме ћа је кич ме ног сту ба код
де це и адо ле сце на та. У нај -
ве ћем бро ју слу ча је ва је
иди о пат ског по ре кла и пр -

во се ма ни фе сту је аси ме -
три јом ра ме на, из ра же ни -
јом јед ном ло па ти цом, аси -
ме три јом стру ка или по -
диг ну тим јед ним ку ком.
За ви сно од ја чи не де фор -
ми те та при ме њу ју се фи зи -
кал не про це ду ре (ки не зи -
те ра пи ја), за тим но ше ње
спе ци ја ли зо ва них ор то пед -
ских ор то за (ми де ра) и у
нај го рим слу ча је ви ма – ка -
да је угао кри ви не пре ко 45
сте пе ни – и хи рур шке про -
це ду ре.

Кон тро ле се ра де на че -
ти ри до шест ме се ци до
пот пу ног пре стан ка ко -
шта ног ра ста. Као пре вен -
ти ва и фак тор успо ра ва ња
са мог про це са са ве ту ју се
по ве ћа на фи зич ка ак тив -
ност и ба вље ње спо р том,
као што су пли ва ње, атле -
ти ка и слич но.

Од го ва ра: др Ненад Ковјанић,
ортопед

Ка ко ре ши ти про блем
ло шег др жа ња?

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

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

Петица од корисника

Где све шкрипи?

Програм се наставља
и ове године

Од маја до краја децембра
прошле године Покрајински
завод за социјалну заштиту ре-
ализовао је Програм монито-
ринга и евалуације квалитета
услуга социјалне заштите у
Граду Панчеву, а резултати тог
процеса представљени су јав-
ности у среду, 9. марта, у ма-
лој сали Градске управе, на
стручном скупу под називом
„Екстерни мониторинг и ева-
луација локалних услуга соци-
јалне заштите у граду Панчеву
— искуства и научене лекције".

Израду оваквог програма
стриктно налаже Закон о со-
цијалној заштити из 2011. го-
дине, а циљ тог специфичног
оцењивања јесте да корисници
услуга социјалне заштите до-
бију што квалитетнији трет-
ман, али и да се онима који
услуге пружају, као и самом
Граду, који их финансира,
пруже стручна подршка и пре-
поруке за то како да свој даљи
рад унапреде и побољшају.

Осврни се да би знао куда даље
Занимљиво је да овакву врсту
екстерног надзора, монито-
ринга и евалуације у области
социјалне заштите до сада ни-
је вршио нико у Србији. Према
речима Сузане Јовановић, чла-
нице Градског већа задужене
за рад, запошљавање и соци-
јалну политику, Покрајински
завод за социјалну заштиту,
који је за извршење овог посла
одабран путем градског кон-
курса, урадио је мониторинг

КВАЛИТЕТ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ПАНЧЕВУ

СТРУЧНА ПОДРШКА КАО ПУТОКАЗ

свих услуга што постоје у на-
шем граду, али је спровео и
низ обука и програма подршке
за запослене код пружалаца
услуга. Јовановићева је најави-
ла да ће се овај програм наста-
вити и током ове и наредних
година.

– Када локална заједница
опредељује одре ена средства,
веома је важно испратити ка-
ко се она улажу и да ли је од-
говорено на потребе грађана.
Град Панчево је јако лепо
препознао потребе корисника
услуга социјалне заштите, али
није суштина само у томе, већ
је потребно и унапређивати
квалитет тих услуга, као и ис-
питивати задовољство кори-
сника, због којих смо заправо
ту – нагласила је Татијана
Грнчарски, саветница за со-
цијалну заштиту из Покрајин-
ског завода.

Болне тачке
Њена колегиница из исте
установе Маја Думнић навела

је да је током прошле године
анализиран рад домова „Спо-
менак" и „Срце у Јабуци",
школе „Мара Мандић", Днев-
ног боравка „Невен", удруже-
ња „На пола пута", Центра за
социјални рад „Солидарност"
и Геронтолошког центра.

– Наше главне препоруке
колегама односе се на убрзава-
ње процеса припреме за доби-
јање дозволе за рад, будући да
је рок за подношење захтева
крај маја ове године, а да само
удружење „На пола пута" посе-
дује лиценцу за услугу стано-
вања уз подршку. Установили
смо да је већина стандарда
квалитета услуга испоштова-
на, те смо колегама указали на
то како убудуће могу побољ-
шати свој рад. Као свепрису-
тан проблем издвојио се недо-
вољан број стручног кадра. Ка-
ко се то редовно одражава на
сам квалитет услуга, сугериса-
ли смо надлежнима у локалној
самоуправи да размотре мо-

гућност ангажовања потреб-
них радника и волонтера, а
скренули смо пажњу и на то да
је постојећем кадру потребно
обезбедити релевантне обуке,
које су у непосредној вези с
конкретним услугама које они
пружају. Постоји и дугорочан,
хронични проблем неизвесно-
сти финансирања, те смо дали
препоруку да се преиспита мо-
гућност учешћа корисника у
трошковима појединих услуга
— рекла је Маја Думнић.

Она је додала и да све оцењи-
ване установе и удружења нај-
више могу бити поносни на ре-
зултате остварене у категорији
„задовољство услугом", где су
им сами корисници доделили
оцене од 4,20 до 5,00, али да то
ипак не треба да их уљуљка, јер
се само континуираним радом
на уклањању досад уочених не-
достатака и даљем развоју
услуга могу постићи задовоља-
вајући резултати у свим сег-
ментима.

Од 2006. године други четвр-
так у марту посвећен је обеле-
жавању Светског дана бубрега.
На иницијативу Међународ-
ног друштва за нефрологију и
Интернационалног удружења
„Фондација за бубрег", ово је
постао дан када се у више од
сто земаља широм света по-
крећу кампање с циљем поди-
зања свести о важности овог
органа, који има кључну улогу
у одржавању живота, и када се
јавност подсећа на то да су бо-
лести бубрега честе и опасне,
али и излечиве.

Овогодишњи Светски дан
бубрега обележен је у четвр-
так, 10. марта, под слоганом
„Болести бубрега код деце –
спречимо на време". Чињени-
ца је да обољења бубрега утичу
на милионе људи широм све-
та, укључујући и децу. Стога је
кампања замишљена тако да
се пре свега родитељи, стара-

тељи, млади пацијенти, доно-
сиоци одлука и јавност инфор-
мишу о важности откривања и
лечења болести у детињству,
како би се изградила здравија
будућа генерација.

Према подацима панчевач-
ког Завода за јавно здравље, у
2015. години је на територији
Јужнобанатског округа било
укупно 890 оболелих од боле-
сти бубрега, ме у којима је било
шесторо деце предшколског и
њих четрдесет четворо школ-
ског узраста. На територији на-
шег града прошле године је би-
ло укупно 360 оболелих, а тај
број обухвата и двадесеторо де-
це школског узраста.

Према речима прим. др
Љиљане Лазић, директорке
Завода за јавно здравље, без
обзира на године старости,
једноставне превентивне мере
могу да успоре напредовање
болести бубрега, спрече ком-

пликације и побољшају квали-
тет живота. У стадијуму тер-
миналне бубрежне инсуфици-
јенције (отказивања функције
бубрега) спроводи се дијализа
или се трансплантира бубрег.
Стога је неопходно више ин-
формисати гра ане о значају
донације органа, јер често овај
акт хуманости оболелој особи
може спасти живот.

– Болести бубрега могуће је
на време дијагностиковати. Ра-
ни знаци обољења могу се от-
крити прегледом узорка мо-
краће, крви и мерењем крвног
притиска. Симптоми хроничне
слабости бубрега развијају се
постепено и нису специфични.
Обично се осете тек када ниво
гломеруларне филтрације бу-
брега опадне на вредности ис-
под 15 мл/мин. То су: пореме-
ћаји мокрења, промене у саста-
ву мокраће, бол, оток и пови-
шен крвни притисак. У свако-

дневној клиничкој пракси циљ
је открити хроничну бубрежну
болест пре ових симптома и
применити превентивне мере –
истакла је др Љиљана Лазић.

Она је навела и осам злат-
них правила чије поштовање
доприноси смањењу ризика од
бубрежних болести или пак
успорава њихов развој: будите
физички активни, редовно
контролишите ниво шећера у
крви и крвни притисак, храни-
те се правилно и одржавајте
нормалну телесну тежину,
узимајте довољне количине
течности, престаните да пуши-
те, не узимајте лекове који ни-
су прописани рецептима и ре-
довно контролишите бубреге.

СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА

Сасецимо болест у корену

Страну припремила 
Драгана
Кожан

ТРИ БИ НА У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

„Све ти о ник” – но ва ху ма ни тар на ор га ни за ци ја

Дра ги мо ји, мо је пр во пи та -
ње упу ће но ва ма гла си: да ли
би сте по што ва ли не ко га ко
вас стал но ла же? Ако не ко
сва ко днев но сми сли но ву
лаж упу ће ну ва ма, да ли за -
слу жу је да бу де ува жа ван и
по што ван? Оче ку јем да сте
од го во ри ли са НЕ! Ка ко мо гу
и да по ста вим та кво пи та ње?

За што он да та ко упо р но
ла же те са ми се бе? Ка ко мо -
же мо из гра ди ти са мо по што -
ва ње ако стал но се бе за ва ра -
ва мо обе ћа њи ма да: пре ки -
да мо с пре те ра ним је лом,
пу ше њем, с му че њем се бе
не га тив но сти ма, с тр пље њем
не чи јих са мо во ља и ижи -
вља ва ња; ако стал но се би
обе ћа ва мо да по чи ње мо са:
ду жим шет ња ма, дру же њем

с при ја те љи ма, тра же њем
из ла за из бе сми сла...? Мо ра -
мо се се ти ти да по шту је мо
се бе и да ко нач но пре ста не -
мо да се би го во ри мо не и сти -
не, јер је то је ди ни на чин да
по ста ви мо гра ни це пре ма
спо ља, да се за шти ти мо од
све при сут них ата ка на на шу
це ло ви тост. Ово је ва жно за -
пам ти ти: са мо ја ко СА МО -
по што ва ње мо же да код дру -
ге осо бе иза зо ве по што ва ње
пре ма на ма.

На рав но да смо то ком
жи во та раз ви ли не ке на ви -
ке ко је нас оме та ју, спу та -
ва ју и ко јих же ли мо да се
ре ши мо. Пр ви ко рак у от -
кла ња њу сла бо сти је сте да
је осве сти мо, за пи ше мо и
при хва ти мо! Сва ка не си -
гур ност, аро гант ност, по ни -
зност, сти дљи вост, страх од
јав них на сту па... (до пи ши те
по же љи) про из и ла зи из ни -
ског са мо по што ва ња. Ако
не во ли мо и не це ни мо се -
бе, (не све сно) ша ље мо по -
ру ку ко јом до зво ља ва мо и
дру ги ма да нас ома ло ва же,
јав но кри ти ку ју или не при -
ме ћу ју. Крај ње је вре ме да
се кон цен три ше мо на на ше
до бре осо би не и да не ке
сла бо сти при хва ти мо, а не -
ке упор ним ра дом на се би –
ели ми ни ше мо!

(Само)поштовање –
шта то беше?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Корисни савети стигли из Покрајине

На Оде ље ње ор то пе ди је
пан че вач ке Оп ште бол ни це
ове не де ље је сти гао вре дан
уре ђај, ко ји ће ор то пед ским
хи рур зи ма умно го ме олак -
ша ти по сао. Реч је о но вој
аме рич кој са ги тал ној ко -
шта ној те сте ри, вред ној око
10.000 евра, ко ју је Бол ни ци
по кло ни ло пред у зе ће „Ort-
hoaid” из Бе о гра да.

– Ова те сте ра је ја ко бит -
на за опе ра ци је про те зе ку -
ка, а она ће нам омо гу ћи ти
и да ра ди мо про те зе ко ле на,
чим за то до би је мо до зво лу
Ре пу блич ког фон да за

здрав стве но оси гу ра ње. То
је ја ко до бра вест, јер са да
на ши па ци јен ти ви ше не ће
би ти упу ћи ва ни у дру ге уста -
но ве ра ди та квих ин тер вен -
ци ја. Не дав но је на Ор то пе -
ди ју сти гао и по крет ни ренд -
ген. На бав ка ове но ве опре ме
пред ста вља за и ста ве ли ки
по мак за на ше оде ље ње – 
ре као је др Не над Ко вја нић,
на чел ник Ор то пе ди је.

Ста ра те сте ра, ко ја се до
са да ко ри сти ла при ор то -
пед ским опе ра ци ја ма у Бол -
ни ци, ку пље на је пре чак
ше сна ест го ди на.

НО ВО СТИ У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

„По ја ча ње” 
на Ор то пе ди ји



НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Жи вот и жи во та ре ње

ХРОНИКА
Петак, 18. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не про пи сно пар ки ра ње
на Ко те жу 2

Ди вља де по ни ја 
у бли зи ни основ не шко ле
на Стре ли шту

Ме ђу при ту жба ма на ших су гра ђа на ко -
је су ових да на по сла те „Си сте му 48”,
ин тер нет пор та лу на ме ње ном за при ја -
вљи ва ње ко му нал них про бле ма, нај ви -
ше је оних ко је се од но се на уче ста ло
кр ше ње јав ног ре да, ко ше ње тра ве, одр -
жа ва ње и за шти ту зе ле них по вр ши на,
не про пи сно пар ки ра ње, као и на не са -
ве сне вла сни ке па са ко ји пу шта ју сво је
љу бим це на ули цу, или ка да их из ве ду
у шет њу, не чи сте за њи ма.

„При ја вљу јем да не ко у Ули ци ца -
ра Ла за ра ко па без мо је са гла сно сти.
Не ћу то да до зво лим и хо ћу да од мах
иза ђе те на те рен и ин тер ве ни ше те”,
пи ше у јед ној при ја ви.

Под но си лац дру ге при ту жбе, ко ји
жи ви у Цви ји ће вој ули ци на Стре ли -
шту, апе ло вао је на над ле жне да по -
се ку ста бло ли пе ко је сме та
ста на ри ма у ње го вој згра ди. Пре ма
ње го вим ре чи ма, не са мо да гра не
уда ра ју у про зо ре већ је про блем и то
што због др ве та не ма до вољ но све -
тло сти, па би за то би ло до бро ка да би
оно би ло по се че но.

Ових да на су „Си сте му 48” по сла те и
жал бе ко је се од но се на не про пи сно
пар ки ра ње. Наш су гра ђа нин ко ји жи -
ви на Ко те жу 2, у Ки кинд ској ули ци,
упо зо рио је на то да има до ста оних ко -
ји пар ки ра ју ау то мо би ле ис пред ула за
у згра де иа ко за то по сто је пар кин зи.

На ко је на чи не је мо гу ће уште де ти
но вац или ма кар сма њи ти ње го ву по -
тро шњу? У вре ме ну у ко ме жи ви мо,
ве ћи на гра ђа на при мо ра на је да на у -
чи ка ко уме ре но да тро ши пла те и
пен зи је и да по ку ша да уште ди у сва -
ком сег мен ту жи во та. По не кад су по -
треб на озбиљ на од ри ца ња, али не кад
је до вољ но ма ло стр пље ња, ис трај но -
сти и па жње у ку по ви ни и тро ше њу
ка ко би ме сеч ни при хо ди из гле да ли
мно го ве ћи.

БРА НИ СЛАВ КО ЗО МО РА, ку рир:
– Имам по тре бе да ште дим, та ко да

увек обра ћам па жњу на то где су ак -
ци је и где се ис пла ти ку пи ти на мир -
ни це. Та ко ђе, имам оби чај да бој лер
и веш-ма ши ну укљу чу јем у пе ри о ду
ка да је јеф ти на стру ја. Гар де ро бу нај -
че шће па за рим на ста ром бу вља ку.
По ред све га то га, ипак не мо гу да
оста вим не што нов ца на стра ну.

БО ЈАН НЕ ДО МАЧ КИ, адво кат:
– Ште дим, али пр вен стве но та ко

што во дим ра чу на о то ме ко ли ко нов -
ца тро шим и на шта. По не кад ку пу -

јем раз не ства ри ко је су на ак ци ји, то
јест на сни же њу, али ни је пре суд но.
Не баш стро го, во дим ра чу на и ка да
укљу чу јем апа ра те за до ма ћин ство. С
об зи ром на то да не мам фик сну пла -
ту, ни кад уна пред не знам да ли мо гу
да оста вим не што нов ца на стра ну.

ДО БРИН КА ЈАН КОВ, ку ва ри ца:
– Схва ти ла сам да ка да одем у ку -

по ви ну и ви дим про из во де ко ји су на
ак ци ји, ја по тро шим мно го ви ше нов -
ца и па за рим ви ше не го што је по -
треб но, та ко да то из бе га вам. Је два
са ста вљам крај с кра јем, имам тро је
де це и две уну ке, па чак и кућ не апа -
ра те укљу чу јем кад је јеф ти на стру ја.
За и ста не пам тим ка да сам се би не -
што но во ку пи ла.

ГОР ДА НА ПЕ РО ВА НО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Ја сам ште де ла и ле по жи ве ла он -
да ка да је то би ло мо гу ће, а да нас баш
сла бо. Ко ри стим ак ци је за пен зи о не -
ре, то јест сни же ње од 10 по сто, за ку -
по ви ну на мир ни ца. У ку ћи нас је
че тво ро, па ни је баш мо гу ће уште де -

ти на стру ји, али за то, на при мер, гар -
де ро бу кон стант но ку пу јем у се конд -
хен ду.

ДЕ ЈА НА ДЕ ЧОВ, стру ков ни еко но ми ста:
– На све на чи не по ку ша вам да

уште дим но вац. На при мер, нај че шће
во зим би цикл, уме сто да пла ћам
град ски пре воз или так си, кућ не апа -
ра те укљу чу јем кад је јеф ти на стру ја,
а гар де ро бу ку пу јем у се конд хен ду,
јер су це не пот пу но при хва тљи ве, а
мо гу ве о ма за ни мљи ве ства ри да се
про на ђу. Та ко ђе, на мир ни це у мар ке -
ти ма нај че шће ку пу јем кад су на ак -
ци ја ма.

БО ЈАН ГО ЛИЋ, пен зи о нер:
– С об зи ром на то да имам ма лу

пен зи ју, кад пла тим све да жби не, не
оста је ми мно го нов ца. За то нај че шће
ку пу јем про из во де ко ји су на сни же -
њу, и то са мо оно што ми је нео п ход -
но. Је два са ста вљам крај с кра јем, јер
ми мно го па ра од ла зи на ле ко ве, ко -
ји ни су јеф ти ни, а мо рам да их ку -
пим.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Г. ПЕРОВАНОВИЋД. ЈАНКОВ Д. ДЕЧОВ Б. ГОЛИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ШТЕ ДИ МО И КА КО?

Сна ла зи мо се на све на чи не

Б. НЕДОМАЧКИБ. КОЗОМОРА

АНА ЛИ ЗА ПРИ ТУ ЖБИ „СИ СТЕ МУ 48”

НА ШТА СЕ ЖА ЛЕ НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ

том ме сту због пр љав шти не че сто ску -
пља ју пси, а бу ду ћи да ту да про ла зе
де ца ко ја иду у обли жњу шко лу, над -
ле жни би што пре мо ра ли да ре а гу ју.

Ме ђу при ту жба ма по сла тим „Си -
сте му 48” има и оних ко је се од но се
на не са ве сне вла сни ке па са.

„По вре ме но из во ди мо де те у шет њу
и с об зи ром на то да је ма ло, во зи мо га
у ко ли ци ма. Че сто се де ша ва да на га зи -
мо на псе ћи из мет и сма тра мо да над -
ле жне слу жбе тре ба да по ве ду о то ме
ви ше ра чу на. Ко ли ко зна мо, за ко ном је
ре гу ли са но да вла сни ци па са мо ра ју да
чи сте иза сво јих љу би ма ца, али они за -
не ма ру ју ту оба ве зу. Под јед на ко нам
сме та и то што они че сто пу шта ју сво је
псе у шет њу без кор пе и по во ца. Мо ли -
мо вас да ре а гу је те, јер сма тра мо да је
то без о бра злук”, пи ше у овој жал би.

На сај ту „Си сте ма 48” мо же се про -
чи та ти и да ће с по чет ком про ле ћа
Ко му нал на по ли ци ја пред у зе ти све
што је у ње ној мо ћи ра ди ре ша ва ња
тог про бле ма. На ја вље но је да ће кон -
тро ле ко му нал них по ли ца ја ца би ти
по ја ча не, на ро чи то на оним ме сти ма
где има до ста де це.

Под се ћа мо, ко му нал ни про бле ми се
мо гу при ја ви ти сва ког рад ног да на „Си -
сте му 48”, на те ле фон 308-948, СМС-ом
на те ле фон 065/866-25-00, или на
имејл адре су sistem.48@pancevo.rs.

Они ко ји то же ле, свој про блем мо -
гу из ло жи ти и лич но де жур ном ко -
му нал ном ин спек то ру у Град ском
услу жном цен тру, рад ним да ни ма, на
шал те ру 10.

М. Глигорић

У про шлом бро ју на шег ли ста пи та ли
смо вас за што је пас чо ве ков нај бо љи
при ја тељ. „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 „Че ка ју -
ћи До гоа” Мар ка Мил са за два на ша
чи та о ца или чи та тељ ке ко ји су нај -
кре а тив ни је од го во ри ли на то пи та ње.

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

„Нај бо ље слу ша, ни кад не про тив -
ре чи.” 064/1792...

„Бог је ство рио пса да би по ка зао
ка ко се во ли чо век.” 060/6672...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на” на гра ди -
ће два ау то ра нај кре а тив ни јег од го во -
ра на пи та ње за шта су ро ђе ни, а шта
у ства ри ра де. Они ће осво ји ти по је -

дан при ме рак књи ге „По на шај се као
успе шни, раз ми шљај као успе шни”
Сти ва Хар ви ја.

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:

„Ро ђе ни сам стре лац, са мо ни ка ко
да са вла дам тех ни ку ода пи ња ња
стре ле у пра ву ме ту. Ни сам си гур на
да ли је про блем у ни ша ну или ме ту
ни сам до бро по ста ви ла.” 065/8999...

„Ро ђе на сам да жи вим, а ја у ства -
ри са мо жи во та рим.” 064/3856...

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.

Лак ши по сту пак
до ка зи ва ња и ве ће 
ка зне за не ле га лан 
так си пре воз

Са о бра ћај ни ин спек то ри ће убу ду -
ће има ти ве ћа овла шће ња, од но -
сно би ће им олак шан по сту пак
до ка зи ва ња не за ко ни тог пре во за
пут ни ка у так си са о бра ћа ју на те -
ри то ри ји Пан че ва. Град ско ве ће је
у че твр так, 10. мар та, усво ји ло но -
ву од лу ку о так си пре во зу, ко ја је
ускла ђе на са за ко ни ма о пре кр ша -
ји ма и ин спек циј ском над зо ру, па
ће ин спек то ри ра ди су зби ја ња не -
ле гал ног так си пре во за од ма ја
мо ћи да ле ги ти ми шу пут ни ке у во -
зи лу и дру ге све до ке ра ди обез бе -
ђи ва ња до ка за да је учи ње на ова
вр ста пре кр ша ја.

За пре кр ши о це су од ре ђе не фик -
сне ка зне, а не као до са да у ва ри -
ја бил ним из но си ма, што би
тре ба ло да обез бе ди да се де ло не
по на вља, или бар да се они ко ји се
ба ве не ле гал ним так си пре во зом
те же од лу че на та кав пре ступ. Так -
си сти пред у зет ни ци ће до би ти мо -
гућ ност да за по сле јед ног во за ча,

па ће сво је во зи ло мо ћи да ко ри сте
у две сме не. На тај на чин они ће
мо ћи да по ве ћа ју за ра ду уз знат но
ма ње ри зи ке по без бед ност са о бра -
ћа ја и пут ни ка не го са да, ка да ра -
де ду пле сме не да би за ра ди ли,
што до во ди до умо ра и па да кон -
цен тра ци је.

Већ ни ци су усво ји ли из ве штај о
ра ду Ко му нал не по ли ци је за 2015.
и план ра да за ову го ди ну. При о -
ри те ти овог ор га на из про шле го -
ди не ни су се ме ња ли, а то су
аси стен ци ја са о бра ћај ној ин спек -
ци ји у су зби ја њу не ле гал ног пре -
во за, кон тро ла рад ног вре ме на
ло ка ла, кон тро ла ван пи јач не про -
да је, санк ци о ни са ње пре кр ши ла ца
ко му нал ног ре да у са рад њи с гра -
ђа ни ма и пре вен тив не ак тив но сти
ка ко до та квих пре кр ша ја не би
до ла зи ло.

Ср ђан Ми ле тић, на чел ник Ко му -
нал не по ли ци је, ре као је ка ко је тај
ор ган до био но ву оба ве зу – да бри не
о спре ча ва њу пре ко мер не бу ке на
те ри то ри ји Пан че ва, што је до дат но
ис та кло по тре бу по пу ња ва ња ње го -
вог са ста ва до за ко ном од ре ђе ног
бро ја.

Д. В.

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКЕ ВЛА ДЕ

Ве ће над ле жно сти 
ин спек то ра

Да се од ре ђе ни ко му нал ни по сло ви
у гра ду не оба вља ју она ко ка ко би тре -
ба ло, све до чи жал ба ко ја се од но си на
Ба ва ни штан ски пут.

„Пут ко ји сте на си па ли гре ба ним
ас фал том је усред зи ме на не ким ме -
сти ма про пао и на кон то га су се отво -
ри ле ру пе. Да ли је у пла ну њи хо во
по пу ња ва ње или по нов но на си па ње
ас фал та?”, пи ше у овој при ту жби.

Она је про сле ђе на Ди рек ци ји за из -
град њу и уре ђе ње гра да, а то јав но
пред у зе ће је од го во ри ло да ће, чим се
про леп ша вре ме, би ти са чи њен план
за по прав ке ас фал та и да ће си гур но
на ред до ћи и Ба ва ни штан ски пут.

Не ре шен ко му нал ни про блем у на -
шем гра ду пред ста вља ју и ди вље де по -
ни је. Наш су гра ђа нин ко ји жи ви у
Ули ци Јо ва на Па вло ви ћа на Стре ли -
шту упо зо рио је на то да у јед ном ње -
ном де лу има до ста ђу бре та и ба че них
се кун дар них си ро ви на. Пре ма ње го -
вим ре чи ма, про блем је и то што се на Ми, ста на ри из ули ца Др Све ти сла -

ва Ка са пи но ви ћа 24 и Др Жар ка Фо -
га ра ша 37, го ди на ма смо има ли
ве ли ке про бле ме с ка на ли за ци јом.
Во да нам се сли ва ла у по дру ме, ни -
смо мо гли да их ко ри сти мо и уру -
ша ва ли су се те ме љи згра да у ко ји ма
жи ви мо.

Сто га смо се пре пет го ди на обра -
ти ли Јав ном ко му нал ном пред у зе ћу
„Во до вод и ка на ли за ци ја”. Ка да је
чуо о че му је реч, та да шњи ди рек тор
тог ЈКП-а Алек сан дар Ра ду ло вић
од лу чио је да нам по мог не, али од
то га ни је би ло ни шта јер је он сме -
њен.

Због про бле ма ко ји има мо, про -
шле го ди не смо се опет не ко ли ко пу -
та обра ти ли Ко му нал ној ин спек ци ји
и „Во до во ду”. Алек сан дар Ра ду ло -
вић, ко ји је у ме ђу вре ме ну по но во
иза бран за ди рек то ра тог јав ног ко -
му нал ног пред у зе ћа, опет је при стао
да нам по мог не и по че ли су ра до ви.
Овим пу тем же ли мо да за хва ли мо и
ње му и Ко му нал ној ин спек ци ји и
на да мо се да ће се убу ду ће бр же ре -
ша ва ти ко му нал ни про бле ми и у
дру гим де ло ви ма гра да.

Ста на ри ули ца Др Све ти сла ва 

Ка са пи но ви ћа и Др Жар ка Фо га ра ша

ПИ СМО ЧИ ТА ЛА ЦА

Ди рек тор и ин спек ци ја 
за по хва лу

За месец дана у Панчеву треба да поч-
не изградња новог затвора за 500 затво-
реника – најавио је прошле недеље
министар правде Никола Селаковић.

Тај објекат ће се зидати на Бавани-
штанском путу, на месту где се сада
налази затворска економија.

Изградња новог затвора ће се најве-
ћим делом (60 процената) финансира-
ти новцем из кредита који је Србији
одобрила Банка за развој Савета Европе,
у висини од 18 милиона евра, на дваде-
сет година. Остатак пара за ову инвести-
цију обезбедиће Република Србија.

Дејан Бакић, садашњи управник
Окружног затвора у Панчеву, изјавио је
крајем прошле године да дугогодишњи
проблем у раду тог објекта представља
то што су архитектонска решења у тој
згради прилагођена времену од пре 200
година, када је затвор сазидан.

Бакић је додао да поред мањих про-
сторија у затвору постоји и једна у ко-
јој је смештено 20–30 осуђеника, што
не одговара савременим стандардима.
Објаснио је да већих реконструкција
до сада није било, јер је и за најмање
улагање неопходна посебна процедура
с обзиром на то да је зграда у Његоше-
вој под окриљем Завода за заштиту
споменика културе. Иначе, она може
да прими само 100 затвореника.

На месту где ће бити изграђен за-
твор, биће постављена нова канализа-
циона мрежа. Новац за ту инвестицију
треба да буде обезбеђен из републич-
ког буџета.

Предвиђено је да се нови затвор прости-
ре на површини од девет и по хектара ида
његова изградња траје око две године.

Министарство правде је ових дана
оспорило критике неких европских и
међународних институција да Србија
не предузима довољно мера да би
растеретила затворе и смањила вели-
ки број осуђеника у њима.

Објављени су подаци да је управо
због тога један од приоритета у казне-
ној политици нашег правосуђа изри-
цање алтернативних санкција (кућни
притвор уз електронски надзор и рад
у друштвеном интересу).

Поред тога, међу мерама које се
примењују у нашој држави ради рас-
терећења затвора, јесу и амнестије и
условни отпусти, а паралелно с тим се
ради и на повећању смештајних капа-
цитета у затворима проширењем по-
стојећих објеката. Ситуација ће бити
још боља када се заврше нови затво-
ри у Панчеву и Крагујевцу (постојећи
у том граду се такође налази у цен-
тру), јер су обе зграде пројектоване за
укупно 900 осуђеника. М. Г.

МИНИСТАР ПРАВДЕ НАЈАВИО

Панчевачки затвор 
се сели из Његошеве



У Пан че ву ће иду ћег че тврт ка,
24. мар та, би ти обе ле же на се -
дам на е сто го ди шњи ца од НА -
ТО агре си је на Ју го сла ви ју,
1999. го ди не.

Под се ћа мо, у на па ди ма НА -
ТО ави ја ци је, ко ји су тра ја ли
78 да на и но ћи, по ги ну ло је
из ме ђу 1.200 и 2.500 ци ви ла и
вој ни ка, а око 5.000 је ра ње но.
Те шко су оште ће ни ин фра -
струк ту ра, при вред ни објек ти,
шко ле, здрав стве не уста но ве,
ме диј ске ку ће, ма на сти ри, цр -
кве и спо ме ни ци кул ту ре.
Ште та ко ју су чла ни це НА ТО-а
на не ле на шој др жа ви про це -
ње на је на 30 до 100 ми ли јар -
ди до ла ра.

Ме ђу пр вим ме та ма бом -
бар до ва ња би ло је и Пан че во.
У пр вим ми ну ти ма на кон по -
чет ка на па да на на шу зе мљу
га ђа на је Фа бри ка ави о на
„Утва”, а по го ђе не су и вој не
ба зе у око ли ни Ка ча ре ва и Ба -
нат ског Но вог Се ла. До го ди ло
се и не што што ни ко ни је мо -
гао оче ки ва ти – пр ви пут до
та да бом бар до ва не су пе тро -
хе миј ске фа бри ке, што је, уз
огром ну ма те ри јал ну ште ту,
има ло и не са гле ди ве еко ло -
шке по сле ди це.

То ком агре си је на на шу зе -
мљу Ра фи не ри ја је бом бар до -
ва на се дам пу та, а „Пе тро хе -
ми ја” и „Азо та ра” су по го ђе не
по два пу та. Уни штен је и ве ћи
део „Утве”. НА ТО ави ја ци ја
га ђа ла је Пан че во два де сет че -
ти ри пу та и ба ци ла на наш

град око 60 ра зор них бом би и
кр ста ре ћих ра ке та.

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

Агре со ри су пре кр ши ли све
ме ђу на род не нор ме и за ко не и
ка да су 15. апри ла бом бар до -
ва ли ре зер во а ре амо ни ја ка у
„Азо та ри” и ви нил-хло рид мо -
но ме ра у „Пе тро хе ми ји”. Ре -
зер во а ри амо ни ја ка, у ко ји ма
је би ло 9.000 то на те ма те ри је,
пре на па да НА ТО ави ја ци је су
ис пра жње ни, чи ме је спре че -
на еко ло шка ка та стро фа не са -
гле ди вих раз ме ра.

Ме ђу тим, на кон што су
бом бе па ле на „Пе тро хе ми ју”,

над гра дом је не ко ли ко да на
мо гао да се ви ди огро ман
облак цр ног ди ма, а у ва здух је
оти шла огром на ко ли чи на
кан це ро ге них хе ми ка ли ја.

По сле ди це НА ТО агре си је
на на шу зе мљу ни су от кло ње -
не ни да нас. У на шим ме ди ји -
ма не дав но је об ја вље на из ја ва
Бра ни сла ва Јо ва но ви ћа, ди -
рек то ра Цен тра за раз ми ни ра -
ње Ср би је, ко ји је упо зо рио да
на ви ше ме ста у на шој др жа ви
још увек има не ек спло ди ра -
них ра ке та и бом би ко је су ба -
че не то ком бом бар до ва ња на -
ше зе мље. Из ме ђу оста лог, и у
Ду на ву, бли зу Лу ке Пан че во.

ХРОНИКА
Петак, 18. март 2016.
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Док тор спе ци ја ли ста
на ВМА оп ту жен због
узи ма ња нов ца 
од па ци је на та

Слич них при ме ра 
би ло и у Пан че ву

Јед на пре су да ко ју је ових да на
до нео бе о град ски Апе ла ци о ни
суд под се ти ла је да ме ђу ле ка -
ри ма и ме ди цин ским осо бљем
има оних ко ји тра же но вац од
па ци је на та и та ко бру ка ју сво -
ју про фе си ју.

Б. Г., ле кар спе ци ја ли ста на
ВМА са чи ном ма јо ра, пра во -
сна жно је осу ђен на три го ди -
не за тво ра због то га што је на
кли ни ци на ко јој је за по слен
тра жио ми то па ци јен ти ма да
би би ли при мље ни на ВМА,
пре гле да ни и ле че ни у тој бол -
ни ци. Утвр ђе но је да им је тра -
жио но вац ско ро по ла го ди не,
као и то да му је „та ри фа” у не -
ко ли ко слу ча је ва би ла по пет
сто ти на евра!

„Раз ма тра ју ћи олак ша ва ју ће
окол но сти, пр во сте пе ни суд је
узео у об зир да је окри вље ни
при знао из вр ше ње кри вич ног
де ла. С дру ге стра не, у опре де -
љи ва њу за ви си ну ка зне под јед -
нак зна чај је при дат и оте жа ва -
ју ћим окол но сти ма. Окри вље ни
је од не ко ли ко љу ди тра жио но -
вац иа ко су они, ка ко је и сам
на вео, би ли те шки бо ле сни ци
чи ји жи во ти и здра вље су му
би ли по ве ре ни. Ти ме је све сно
ис ко ри шћа вао њи хов по ло жај
и не за вид не окол но сти у ко ји -
ма су би ли”, пи ше из ме ђу оста -
лог у обра зло же њу пре су де.

ТРА ГОМ ЈЕД НЕ ПРЕ СУ ДЕ

ЛЕ КА РИ КО ЈИ ТРА ЖЕ МИ ТО 
БРУ КА ЈУ ПРО ФЕ СИ ЈУ

До бро је што је овом ле ка ру
ко ји је ба цио ља гу на сво ју про -
фе си ју и ча сне љу де у њој пре -
су ђе но да на ред не три го ди не
не сме да оба вља свој по зив и
да му је на ре ђе но да вра ти сав
но вац ко ји је на име ми та до -
био. Ме ђу тим, ако ми то тра же
ле ка ри у по зна тој и углед ној
бол ни ци ка ква је ВМА, шта он -
да па ци јен ти мо гу оче ки ва ти у
ма њим бол ни ца ма и у ма њим
ме сти ма? У овом слу ча ју је по -
ра жа ва ју ће и то што је суд ски
про цес овом док то ру тра јао
шест го ди на и по ред то га што
је он, ка ко се на во ди у обра зло -
же њу пр во сте пе не пре су де,
сам при знао да је из вр шио
кри вич но де ло.

На жа лост, ми то се тра жи
од па ци је на та и у ле кар ским
ор ди на ци ја ма у Пан че ву.
Наш лист је кра јем ју на про -
шле го ди не об ја вио са оп ште -
ње По ли циј ске упра ве у на -
шем гра ду у ко јем је пи са ло
да су ин спек то ри по ли ци је
ухап си ли на рад ном ме сту
ме ди цин ску се стру ко ја је од
па ци је на та тра жи ла де сет хи -
ља да ди на ра да би им сре ди -
ла да бу ду пре гле да ни пре ко
ре да.

У по ли циј ском са оп ште њу
је пи са ло и да по сто је осно ви
сум ње да је она ти ме по чи ни -
ла кри вич на де ла тр го ви на
ути ца јем и зло у по тре ба слу -
жбе ног по ло жа ја.

Ка ко су по во дом ово га ре а -
го ва ли над ле жни у пан че вач -
ком пра во су ђу, ни је по зна то, а
ин фор ма ци ја о хап ше њу ме -
ди цин ске се стре ко ја је од ве -
де на у при твор са свог рад ног
ме ста, с ли си ца ма на ру ка ма,
ко ју смо об ја ви ли на сај ту на -
шег ли ста, би ла је по вод за ве -
ли ки број ко мен та ра.

У њи ма су до ми ни ра ле кри -
ти ке на ра чун до тич не ме ди -
цин ске се стре и дру гих ње них
ко ле га и ко ле ги ни ца ко ји не
пре за ју од то га да тра же ми то
од па ци је на та. Ме ђу ау то ри ма
ко мен та ра би ло је и оних што
су на ве ли сво ја не га тив на ис ку -
ства с ме ди цин ским рад ни ци -
ма ко ји су им тра жи ли но вац.

Наш су гра ђа нин Ду шан Ву -
јо вић по слао нам је пи смо у
ко јем за хва љу је по ли цај ци -
ма и ин спек то ри ма из По ли -
циј ске ста ни це „Југ” због то -
га што су про на шли ње гов
укра де ни би цикл.

„Пре не де љу да на ло по ви су
га од не ли с по сто ља за би ци -
кле у На род ној ба шти иа ко је
био за кљу чан. Ка ко сам чуо, у
по след ње вре ме су у гра ду
уче ста ле кра ђе би ци ка ла, па
за то ни сам га јио мно го на де и
оче ки вао по зи ти ван епи лог.
На сре ћу, по ли цај ци из ’Ју га’
су ме де ман то ва ли и ових да -
на при јат но из не на ди ли ка да
су ме по зва ли те ле фо ном да
би ме оба ве сти ли да су про на -
шли мој би цикл. За хва љу јем
им на то ме и ми слим да су за -

слу жи ли за хвал ност, јер су
по ка за ли да са ве сно и пре да -
но ра де свој по сао”, пи ше у
пи сму ко је је Ву јо вић до ста -
вио на шој ре дак ци ји.

Он је пред ло жио над ле -
жни ма у гра ду да по ста ве ви -
део-над зор по ред по сто ља за
би ци кле, јер би се ти ме спре -
чи ле кра ђе.

Или ја Зенг
(1929–2016)

На пу стио нас је Или ја
Зенг, је дан од пи о ни ра са -
вре ме не агро ном ске стру ке
и осни ва ча Ин сти ту та „Та -
миш”. У Пан че ву је за вр -
шио основ ну шко лу и ни жу
гим на зи ју, а у Зре ња ни ну је
све до 1947. го ди не ишао у
Сред њу по љо при вред ну
шко лу. На По љо при вред -
ном фа кул те ту у Зе му ну је
1955. ди пло ми рао на Гру -
пи за ра тар ство, а 1981. го -
ди не је ма ги стри рао.

Тро ме сеч ну сту дент ску
прак су оба вио је у Др жав -
ном ин сти ту ту за на уч на
ис тра жи ва ња у Ци ри ху, а
на ко ле џи ма у Ајо ви и Ми -
си си пи ју (САД) про шао је
сед мо ме сеч ну спе ци ја ли -
за ци ју.

Од 1956. па до 1988. го -
ди не го ди не оба вљао је ду -
жност ди рек то ра По љо -
при вред не ста ни це. Јед но
вре ме је био и по моћ ник
по кра јин ског се кре та ра у
По кра јин ском се кре та ри -
ја ту за по љо при вре ду и во -
до при вре ду.

У Ин сти ту ту „Та миш” је
1963. го ди не по ста вљен за
управ ни ка по го на за ра тар -
ство. Осим то га, у ви ше на -
вра та је био на функ ци ји
по моћ ни ка ге не рал ног ди -
рек то ра за област по љо -
при вре де. Пен зи о ни сан је
1990. го ди не.

Ау тор је од но сно ко а у -
тор осам на уч но струч них
ра до ва и уче ство вао је у
из ра ди ви ше ела бо ра та о
ор га ни за ци ји по љо при -
вред не слу жбе и ком би на -
та. Док је био у рад ном од -
но су, по се бан ин те рес је
по ка зи вао за ре ша ва ње
про бле ма ре ду ко ва не об -
ра де у про из вод њи ра тар -
ских усе ва, као и за ор га -
ни за ци ју по љо при вред не
слу жбе и уво ђе ње ино ва -
ци ја у пред у зе ћу.

Или ја Зенг је дао ве ли ки
до при нос сво јој стру ци
уче ству ју ћи у ра ду ор га на
упра вља ња и струч них ор -
га на По кра јин ске, Ре пу -
блич ке и Са ве зне при вред -
не ко мо ре и но во сад ског
Ин сти ту та за ра тар ство.

На гра ђи ван је и по хва -
љи ван ви ше пу та, а из ме ђу
оста лог, 1979. го ди не је до -
био Ок то бар ску на гра ду
гра да Пан че ва. На ма ко ји
смо га по зна ва ли оста ће у
ле пој успо ме ни и ни кад га
не ће мо за бо ра ви ти.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ЗА ХВАЛ НОСТ НА ШЕГ ЧИ ТА О ЦА

По ли ци ја про на шла
укра де ни би цикл

ИДУ ЋЕГ ЧЕ ТВРТ КА СЕ ДАМ НА Е СТО ГО ДИ ШЊИ ЦА НА ТО АГРЕ СИ ЈЕ

Да се ви ше ни кад не по но ви

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА У „УТВИ”

Удружење грађана „Српски ратни ветерани Панчево” обе-

лежиће и ове године годишњицу почетка бомбардовања на-

ше земље и НАТО агресије.

То удружење је позвало све своје чланове, као и заинтере-

соване грађане, чланове других борачких удружења у граду

и породица погинулих у ратовима који су вођени током деве-

десетих да 24. марта у 12 сати дођу у Фабрику авиона „Утва”.

Тамо ће после окупљања на улазу бити положени венци

на спомен-таблу која је постављена ради сећања на бомбар-

довање Панчева и страдале. Детаљније информације се мо-

гу добити на телефон 063/813-00-22.

IN MEMORIAM

„У Србији се још увек не зна
колико људи ради у приват-
ним агенцијама за обезбеђе-
ње. Претпоставља се да их је
најмање 40.000, а од 2013.
године, када је усвојен за-
кон којим је између осталог
предвиђено да они морају
да добију лиценце за рад,
кроз ту процедуру су про-
шле само две агенције, са
136 запослених. Иако је
крајњи рок за завршетак из-
давања лиценци померен на
1. јануар идуће године, те-
шко је очекивати да ће тај
посао бити завршен на вре-
ме. Последица тога је да је
рад тих агенција још увек
законски нерегулисан”, упо-
зорио је у својој студији
Центар за истраживачко но-
винарство Србије.

Новинари ЦИНС-а су по-
водом овог проблема разго-
варали с Младеном Куриба-
ком, нашим некадашњим су-

грађанином и једним од на-
челника у врху полиције.

Он је изјавио да не само да
је делатност агенција за при-
ватно обезбеђење законски
нерегулисана и неуређена
већ је проблем и то што у њи-
ма раде необучени људи ра-
зних професија који се ника-
да нису бавили тим послом,
а имају велика овлашћења. 

Због тога, како је додао,
није за чуђење то што се у но-
винама повремено појављују
наслови као што су: „Обезбе-
ђење претукло госта”, „Уби-
јен на улазу у сплав” итд.

Као потврду овога истра-
живачи ЦИНС-а су подсети-
ли на неколико крупних ин-
цидената у београдским ноћ-
ним клубовима или на ула-
зима у њих које су изазвали
припадници појединих бео-
градских агенција за обезбе-
ђење. Неки су завршени по-
вредама, а један убиством!

ЗАВРШЕНО ЗАНИМЉИВО ИСТРАЖИВАЊЕ

Агенције за обезбеђење
нерегулисане

Рафинерија је бомбардована више пута



Че сто хва та мо ра сне псе, ко ји углав ном ни су 
ми кро чи по ва ни, за то што њи хо ви вла сни ци та ко 
лак ше мо гу да их се ота ра се.

Ани ца Ко са ра, ше фи ца слу жбе „Зо о хи ги је на”

Културно-уметничко дру-
штво „Неолит” и Креативни
културни клуб из Старчева
приредиће вече народне и
традиционалне музике у пе-
так, 18. марта. У старчевач-
ком Дому културе, у про-

сторијама ККК-а, насту-
пиће Павле Убовић са сво-
јим оркестром. Овај мини-
концерт почиње у 21 сат, а
свакако је реч о догађају
који не би требало пропу-
стити. А. Ж.

На ви кли су До лов ци на ве тар.
Не кад му се ра ду ју, не кад баш
и не... Ипак, са да се на да ју да
ће им ве тар у на ред ним го ди -
на ма до не ти не што но во, што
ће мно го зна чи ти ка ко њи ма,
та ко и чи та вом окру же њу.

Град Пан че во би пре ко До -
ло ва, већ с је се ни ове го ди не,
мо гао да по ста не сре ди на у
ко јој ће се гра ди ти пр ви ве -
тро парк у овој око ли ни и је -
дан од пр вих у Ср би ји. О пла -
но ви ма и ди на ми ци про јек та
„Чи бук 1” при ча ли су пред -
став ни ци фир ме „Ве тро е лек -
тра не Бал ка на” у че твр так, 10.
мар та, у про сто ри ја ма до ло -
вач ке ме сне за јед ни це.

Про је кат „Чи бук 1” ак ту е -
лан је већ ви ше го ди на. Он
под ра зу ме ва из град њу ве тро -
пар ка од око 150 ме га ва ти у
ко јем би сна гу ве тра укро ти ло
и у елек трич ну енер ги ју пре -
тва ра ло 57 тур би на. Из вр ше не
су све нео п ход не при прем не
рад ње. На кон от ку па пар це ла
за по ста вља ње ве тро тур би на и
из град ње да ле ко во да, ура ђе -
них сту ди ја из во дљи во сти и
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и
при ба вља ња свих до зво ла сте -
кли су се усло ви за ре а ли за ци -
ју. Ипак, она још увек за ви си
од за ко на ко ји тек тре ба да се

до не се на ни воу др жа ве. Оче -
ку је се да ће се и то де си ти у
на ред ном пе ри о ду...

Та ко би већ у сеп тем бру те -
ку ће го ди не мо гло до ћи до
при прем них рад њи (окол ча -
ва ње и тра си ра ње) при ступ -
них пу те ва, као и њи хо ве из -
град ње, ко ја би тра ја ла до про -
ле ћа 2017. Пла ни ра но је да се
ура ди 60 ки ло ме та ра но ве
пут не мре же. Исто вре ме но ће
би ти по ста вље ни те ме љи за
тур би не и под зем ни ка бло ви,
а по че ће и из град ња да ле ко во -
да ко јим ће се ве тро парк спо -
ји ти с по сто је ћом елек тро мре -

жом. Од ма ја сле де ће го ди не
оче ку је се и по ста вља ње са мих
тур би на, а до кра ја 2017. ве -
тро парк би мо гао да бу де пу -
штен у рад.

Ве тро парк ће се у су шти ни
на ла зи ти у КО Мра мо рак,
од но сно у Оп шти ни Ко вин,
па ће та ло кал на за јед ни ца
има ти ве ли ке ко ри сти, ко ја
ће се огле да ти и кроз фи нан -
сиј ску до бит, али и у ра зним
дру гим сфе ра ма. Ипак, и До -
ло ву ће као ме сту чи ји се
атар на сла ња на по ме ну то
ве тро по ље и чи ји ме шта ни
има ју зе мљи ште упра во на

по те зу где ће ни ћи ве тро тур -
би не, но ви пу те ви и те ка ко
зна чи ти. Осим то га, већ не -
ко ли ко го ди на „Ве тро е лек -
тра не Бал ка на” фи нан си ра ју
и про јек те по др шке ло кал -
ним за јед ни ца ма, ме ђу ко ји -
ма је и До ло во. Удру же ња
гра ђа на и ин сти ту ци је мо гу
оче ки ва ти по др шку за не ко -
ли ко ин фра струк тур них про -
је ка та у укуп ној вред но сти од
шест хи ља да евра, што је та -
ко ђе ре че но на про шло не -
дељ ној пре зен та ци ји.

Би ло ка ко би ло, До ло во већ
има не ке ко ри сти од бу ду ћег
ве тро пар ка. Пар це ле ко је су
про да ли пре не ко ли ко го ди на
До лов ци још увек об ра ђу ју и
мо ћи ће то да ра де и на кон из -
град ње, а до би ли су од лич ну
сво ту нов ца у тре нут ку про да -
је. Се ло је та ко ђе већ ко ри сти -
ло по ме ну ти про грам по др -
шке ло кал ним за јед ни ца ма, а
с по чет ком из град ње До ло во
ће по ста ти по се ће ни је, па ће
сви у за јед ни ци, од ло кал них
ка фе џи ја до тр го ва ца и за на -
тли ја, има ти ко ри сти. Уз све
то, по сто ји и мо гућ ност за по -
шља ва ња ов да шњих љу ди
при ли ком из град ње, али и ка -
сни је то ком ра да ве тро пар ка.

Н. Р.

СЕЛО
Петак, 18. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Са мо у Омо љи ци 
за бе ле же но осам 
ује да у дру гој 
по ло ви ни фе бру а ра

„Зо о хи ги је на” 
ре дов но на те ре ну

У крат ком пе ри о ду ам бу лан та
у Омо љи ци ре ги стро ва ла је
осмо ро ује де них ме шта на, ме -
ђу ко ји ма је и јед но де те. На
на пу ште не псе, ко ји ту ма ра ју
ули ца ма и пре па да ју гра ђа не,
жа ле се и Бре стов ча ни, Стар -
чев ци, Ја бу ча ни...

Не бро је но пу та по ста вље но
је исто пи та ње: шта ура ди ти
ка ко би по пу ла ци ја па са лу та -
ли ца би ла кон тро ли са на?

По ред окол но сти по пут не -
до стат ка нов ца или не спро во -
ђе ња за ко на, у ве ћи ни слу ча је -
ва кри ва је нео д го вор ност вла -
сни ка, ко ји бри гу о љу бим ци ма
ола ко схва та ју, па су нај че шће
та кви пси ви нов ни ци не ми лих
сце на на ули ца ма, ко је се не -
рет ко за вр ша ва ју по вре да ма и
пре тр пље ним стра хом.

При хва ти ли ште пре те сно
Ше фи ца слу жбе „Зо о хи ги је на”
Ани ца Ко са ра на ве ла је да је
је дан од акут ни јих про бле ма у
се ли ма то што мно ги ми сле да
пас не мо ра све вре ме да бу де
у дво ри шту.

– При ли ком из ла ска на те -
рен ни је увек мо гу ће про на ћи
псе, ко ји не рет ко, чим нас опа -
зе, јед но став но уше та ју у дво -
ри ште, на кон че га смо не моћ -
ни да би ло шта ура ди мо. До га -
ђа се и то да нас мно ги за у ста ве
тра же ћи да им вра ти мо љу бим -
ца, а да по том он, не ким „чу -
дом”, по но во за вр ши на ули ци.
Ре дов но хва та мо ра сне псе, као
што су пинч, цр ни ла бра дор,
не мач ки ов чар, злат ни ре три -
вер, ста форд... Ве ћи ну њих вла -
сни ци ни су ми кро чи по ва ли,
ве ро ват но да би лак ше мо гли
да их се ота ра се ка да им до са -
де. У то ме ле жи кључ про бле -
ма. По ред то га, ва жно је спре -
чи ти пре те ра но раз мно жа ва ње
ку ја, јер ка да су у те ра њу, пра те
их чо по ри на дра же них муж ја -
ка, опа сних по љу де. При ре ша -

КА КО СЕ ИЗ БО РИ ТИ ПРО ТИВ ПРЕ КО МЕР НОГ БРО ЈА ПА СА НА УЛИ ЦА МА?

НЕО Д ГО ВОР НОСТ ВЛА СНИ КА 
НАЈ ВЕ ЋИ ПРО БЛЕМ

ва њу тог про бле ма јед на од нај -
е фи ка сни јих ме ра је сте ри ли -
за ци ја, на кон ко је пси по ста ју
мир ни ји и не оку пља ју се – на -
гла си ла је Ани ца Ко са ра.

Са мо Град ско при хва ти ли -
ште ку бу ри са сме штај ним ка -
па ци те ти ма и иа ко је пред ви -
ђе но да бу де ме ста за осам де -
сет жи во ти ња, углав ном их је
по сто два де сет, сто три де сет...

– Го ди шње ухва ти мо и до хи -
ља ду па са. Тру ди мо се да што
ви ше њих удо ми мо, али то ни је
увек мо гу ће. Сто га, на кон што га
по вра ти мо у жи вот, из ле чи мо,
ми кро чи пу је мо и сте ри ли ше мо,
ако ни је агре си ван, вра ћа мо га
на јав ну по вр ши ну. Што се се ла
ти че, го то во сва ко днев но има мо
из ла ске на те рен, а ре ци мо у фе -
бру а ру смо нај ви ше па са, ма хом
ра сних, при ве ли у по ме ну тој
Омо љи ци. У Бре стов цу тај број
из но си се дам од ра слих и три
ште не та, а у Но вом Се лу су ухва -
ће на два ште не та ви ше; у До ло -
ву и Стар че ву – по три пса, у Ја -
бу ци два... – на ве ла је ше фи ца
слу жбе „Зо о хи ги је на”.

Нео п ход но стр пље ње
На по ме не ра ди, ка да не ко
при ме ти ве ћу кон цен тра ци ју

ПРО ЈЕ КАТ „ЧИ БУК 1” ПО НО ВО АК ТУ Е ЛАН

Ве тар као бу дућ ност Ба на та
До лов ци су и ове го -
ди не ис по што ва ли
ста ри оби чај па ље ња
ва три на Бе ле по кла -
де. Та ко се у не де љу,
13. мар та, у ве чер њим
ча со ви ма, До ло во ша -
ре не ло од на ран џа стог
сја ја бук ти ња, али и од
ма ли ша на и оних ма -
ло ста ри јих ко ји су
ужи ва ли оку пље ни
око пла ме на.

Овај оби чај да ти ра
од дав ни на, а у ве зи је
с по чет ком ве ли ког
ус кр шњег по ста. Ва тре
се па ле на дан ко ји је у цр -
кве ном ка лен да ру обе ле жен
као Бе ле по кла де и увек па да
у не де љу, пред по че так ус кр -
шњег по ста. Ва тре на сим бо -
ли чан на чин тре ба да са го ре
све оно што је ло ше у љу ди -
ма, па да они, та ко про чи -
шће ни, уђу у да не по ста. Ра -
ни је је оби чај био ма сов ни ји,
ва тре су па ље не го то во ис -
пред сва ке ку ће. Да нас је мо -
жда ма ње за сту пљен, али још
увек жи ви.

По ред па ље ња ва три, за
по кла де се спре ма ју и кон зу -
ми ра ју кроф не, ба ре на ја ја и
шун ка, као ја ка и ка ло рич на
хра на ко ја ће у на ред ним да -

ни ма због по ста би ти за бра -
ње на. Та ко ђе је чест при зор
да оку пље не око ва тре раз га -
љу ју му зи ча ри, нај че шће
хар мо ни ка ши. Ле по вре ме у
овом пе ри о ду го ди не до при -
не ло је да ма сов ност оби ча ја
бу де ве ћа. У сва кој ули ци го -
ре ло је по не ко ли ко ва три,
нај че шће на рас кр сни ца ма,
око њих су се игра ла де ца, а
они ма ло ста ри ји су уз ча ши -
цу раз го во ра и до ма ћег ви на
и ра ки је ужи ва ли до сит них
са ти. Све то буд но је пра ти ла
па тро ла до ло вач ког До бро -
вољ ног ва тро га сног дру штва,
ко ја је ка ми о ном спрем ним
за ин тер вен ци ју па тро ли ра -
ла се лом. Н. Р.

СТА РИ ДО ЛО ВАЧ КИ ОБИ ЧА ЈИ

При пре ме 
за ве ли ки пост

кро чи по ва не, вак ци ни са не и
сте ри ли са не, а ако се у ро ку
од пет на ест да на не ја ви вла -
сник, би ће по ну ђе не на удо -
мља ва ње.

По сту пак ре гу ли са ња бро ја
па са на ули ца ма зах те ва вре -
ме, али по ма ци су, ипак, ви -
дљи ви. Илу зор но је оче ки ва ти
да од јед ном бу де уни ште на
це ла по пу ла ци ја, јер су и мно -
го бо га ти је зе мље тек на кон
де се так го ди на спро во ђе ња
слич ног про гра ма по сти гле
упа дљи ви ји ре зул тат.

Ј. Фи ли по вић

тих че тво ро но жа ца на јав ним
по вр ши на ма, нај бо ље је да
од мах по зо ве ло кал но ко му -
нал но пред у зе ће (или ме сну
за јед ни цу), ко је ће ин фор ма -
ци ју про сле ди ти над ле жни -
ма у окви ру ЈКП-а „Хи ги је -
на”. У нај кра ћем ро ку за по -
сле ни слу жбе „Зо о хи ги је на”
иза ћи ће на ли це ме ста, по -
хва та ти све псе на ко је на и ђу
и до ве сти их у Град ско при -
хва ти ли ште у Вла син ској
ули ци. Та мо ће жи во ти ње би -
ти ком плет но збри ну те –
очи шће не од па ра зи та, ми -

ПРИ ЈА ВИ ТИ АГРЕ СИВ НЕ КУЋ НЕ „ЉУ БИМ ЦЕ”

Уко ли ко је не ко ује ден, тре ба да код свог ле ка ра од ре ди те -
жи ну по вре де и да од мах на кон то га у „Зо о хи ги је ни” ис пу -
ни обра зац. Ве о ма је ва жно да ује де ни гра ђа ни да ју што
пре ци зни ји опис па са ко ји су их на па ли, ка ко ови не би би -
ли вра ће ни на јав ну по вр ши ну.

Док јед ни то не зна ју (или се пра ве да не зна ју), дру ги не
же ле да се за ме ра ју ком ши ја ма, по пут не ких осо ба ко је је
на пао њи хов „љу би мац”, већ им је лак ше да ту же Град.

О то ме од лу чу је град ска ко ми си ја, а са мо про шле го ди не
об ра ђе на су сто два де сет два слу ча ја, од че га је у ше зде сет
слу ча је ва при хва ће но ван суд ско по рав на ње. Ве ћи на тих по -
вре да спа да у ка те го ри ју ла ких.

У СТАРЧЕВУ, 18. МАРТА

Вече народне и 
традиционалне музике

У галерији Дома културе у
Банатском Новом Селу не-
давно је одржана изложба
слика младе Иване Гвозде-
нац. На званичном отварању
изложбе говорили су дирек-
тор Дома културе Сорин Бо-
љанац, академски сликар Пе-
тар Путић и Милица Лаки-
чин, Иванина васпитачица,
од којих се могло чути више о
сликарском развојном путу
ове талентоване девојке из
Банатског Новог Села. Ивана
је самоука сликарка, која је
по професији васпитачица,
тренутно на специјализацији.

Ово је њена прва самостална
ретроспектива слика рађених
у техници уље на платну, које
су највећим делом настале у
последњих годину дана. По-
сетиоци су уживали у моти-
вима колористичких пејзажа
и апстракцијама које Ивана
највише воли да представља.

Ауторка истиче захвал-
ност свима који су јој до сада
помагали у раду и били јој
подршка. Захваљујући томе
њене слике су нашле свој пут
до шире јавности и настави-
ће да плене пажњу љубитеља
уметности. М. Ј.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ИВАНЕ ГВОЗДЕНАЦ 

У свету пејзажа 
и апстракције



Пан че вац Ни ко ла Дра гаш,
илу стра тор и ка ри ка ту ри ста,
две не де ље је бо ра вио у Чи ка -
гу и том при ли ком је при ре -
дио ра ди о ни цу цр та ња за де цу
из ака де ми је (основ не шко ле)
„Све ти Са ва”. То ком три да на
пет на е сто ро де це уз ра ста од
се дам до пет на ест го ди на учи -
ло је ка ко да кре а тив но раз ми -
шља и цр та пор трет ну ка ри ка -
ту ру и стрип. На кон то га су
ин те ре со ва ње за Дра га ше ву
ра ди о ни цу по ка за ла и дру га
де ца, па је сли чан про грам ор -
га ни зо ван за још два де се то ро

ма ли ша на из дру гих чи ка -
шких шко ла.

Ка ко је об ја снио Дра гаш, по -
том су при ре ђе не из ло жба деч -

јих ра до ва и до на тор ска ве че ра
то ком ко је се са ку пљао но вац за
са ни ра ње и об но ву ма на сти ра
Пре све те Бо го ро ди це у Ин ди ја -
ни. Про да те су и три ње го ве ка -
ри ка ту ре, а сав но вац је оти шао
као по моћ ма на сти ру. Ни ко лу
Дра га ша је у Чи ка го по звао све -
ште ник Ра до ван Ја ко вље вић,
ко ји је же лео да наш су гра ђа -
нин сво је цр тач ко уме ће по де -
ли с де цом из тог гра да.

Уче нич ки пар ла мент Му зич ке
шко ле „Јо ван Бан дур” при ре -
дио је у пе так, 11. мар та, ху ма -
ни тар ни кон церт, а сред ства
при ку пље на том при ли ком
(реч је о 11.110 ди на ра) упу ће -
на су де ча ку и де вој чи ци из
Ка ча ре ва чи ји је са мо хра ни
отац не дав но на стра дао у са о -
бра ћај ној не сре ћи. Пре ма ре -
чи ма Ан ђе ле Бу вач из Уче -
нич ког пар ла мен та Му зич ке
шко ле, од мах по не сре ћи би ла
је по кре ну та ак ци ја при ку пља -
ња нов ца за њих дво је, а са да је
она, кроз ху ма ни тар ни кон -
церт, на ста вље на.

Од ње смо са зна ли и да ђач -
ки пар ла мент сва ке го ди не ор -
га ни зу је бар је дан кон церт ху -
ма ни тар ног ка рак те ра, а као и

обич но, ода зив ђа ка за на ступ
и овом при ли ком је био ве лик.

Ком по зи ци је Ба ха, Го бе ра,
Хајд на, Бар то ка, Рах ма њи но -
ва, Шо пе на и дру гих ком по зи -
то ра из ве ли су уче ни ци Сред -
ње му зич ке шко ле: Ол ги ца
Ми ло са вљев, Алек сан дра Спа -
сов ски, Ни на Ђо кић, Не над
Ми ћић, Ива на Ива нић, Је ле на
Јо ва но вић, Ана ста си ја Жив ко -
вић, Ву ка шин Го гош и Ан ђе ла
Бу вач. Би ло је то ве че ис пу ње -
но до бром енер ги јом.

Кон церт бен да „Stray Dogg”
би ће при ре ђен у су бо ту, 19.
мар та, од 21 сат, на сце ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва. Реч је
о бен ду ко ји пред во ди кан та у -
тор Ду шан Страј нић, а на стао
је 2011. го ди не. До да нас је из -
дао три ал бу ма – „Almost”, „Fi-
re’s Never Wrong” 2012. и по -

след њи ал бум „Come Along
Wind” 2015. го ди не. Са став је
сви рао на свим ве ћим фе сти -
ва ли ма у ре ги о ну и рас про дао
је кон цер те у „Аме ри ка ни” и
ве ли кој са ли До ма омла ди не

Бе о град, ма лу са лу „Ли син -
ског” (За греб), као и КИЦ „Бу -
до То мо вић” у Под го ри ци.

По ред Страј ни ћа, чла но ви
бен да су и Мар ко Иг ња то вић
(со ло ги та ра), Ана Јан ко вић
(ви о ли на, пра те ћи во кал),
Вла ди мир Ми ли ће вић (бас-
ги та ра) и наш су гра ђа нин Ре -

ља Илић (буб ње ви). Гост на
овом кон цер ту би ће бенд
„Иви ца”, ко ји чи не Иван Ка -
ча вен да (во кал, аку стич на ги -
та ра) и Алек сан дра Ан до нов -
ска (ел. ги та ра).

КУЛТУРА
Петак, 18. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Спа ја ње књи жев них
је зи ка два ју пи са ца
као вр хун ски до мет
но вог Жу ри ће вог 
ро ма на

Због че га је Ћо пић 
је дан од на ших 
нај о ми ље ни јих пи са ца

Ро ман Ву ле та Жу ри ћа „Ре пу -
бли ка Ћо пић”, у из да њу „Слу -
жбе ног гла сни ка”, осво јио је
кра јем 2015. го ди не на гра ду
„Злат ни сун цо крет” (по зна ти ја
као „Ви та ло ва на гра да”) и
ушао, уз још пет до ма ћих ро ма -
на, у нај у жи из бор за НИН-ову
на гра ду. Упр кос ус пе си ма, као
и чи ње ни ци да се у 2015. го ди -
ни обе ле жа ва ла сто го ди шњи -
ца од ро ђе ња Бран ка Ћо пи ћа,
до сад су об ја вље не са мо две
књи жев не кри ти ке о овом ро -
ма ну, од ко јих је јед ну на пи са -
ла на ша су гра ђан ка, про фе -
сор ка и књи жев на кри ти чар ка
Је ле на Ан ге лов ски, ко ја је у
че твр так, 10. мар та, раз го ва -
ра ла са Жу ри ћем у пу ној чи та -
о ни ци Град ске би бли о те ке.

Пре но што је за по чео ро ман о
Бран ку Ћо пи ћу, Ву ле Жу рић је
на пи сао се дам ра дио-дра ма о
срп ским пи сци ма. Ка ко је ре као,
умет ни ци као књи жев ни ли ко ви
отво ри ли су пред њим свет пун
раз ли чи тих ин ди ви ду а ла ца и за -
ни мљи вих суд би на. По чео је пи -
шу ћи ра дио-дра му о Бо ри Стан -
ко ви ћу, а по след ња у ни зу би ла
је она о Бран ку Ћо пи ћу.

ПРО МО ЦИ ЈА НО ВОГ РО МА НА ВУ ЛЕ ТА ЖУ РИ ЋА

ЋО ПИЋ – ВИ ШЕ ОД ТО ПЛЕ 
УВА ЛЕ ДЕ ТИЊ СТВА

Културни центар пет суб нед пон  уто сре чет

КУНГ ФУ ПАНДА (синхронизовано, 3Д) 16.00 16.00

БРАЋА ПО БАБИНЕ ЛИНИЈЕ
18.00
20.00

18.00
20.00

18.00
20.00

ЗОТРОПОЛИС – ГРАД ЖИВОТИЊА (3Д) 16.00

Културни телекс

Џеј ми Оли вер и ње го ве ко -
ле ге с ка на ла „Фуд тјуб” на -
пра ви ли су сјај не ми ни-
-ку ва ре, ко ји са др же ре -
цеп те за нај по пу лар ни ја и
нај ко ри сни ја је ла.

Ке ри јен Дан лоп би ла је
ме ђу Џеј ми је вим пр вим уче -
ни ци ма у ре сто ра ну „Фиф -
тин”. Ку ва ње је од та да ње на
про фе си ја, али и лич на па -
си ја, у ко јој ужи ва у свом по -
ро дич ном до му. Ње на страст
пре ма до бр ој, јед но став ној
хра ни при сту пач них це на
иси ја ва са сва ке стра не ове
прак тич не књи ге.

Овај сјај ни при руч ник са -
др жи 50 ре це па та за је ла ко -
ја ће у ва ма иза зва ти осе ћај
као да вас је не ко од ср ца за -
гр лио: ту су ре цеп ти за при -
јат ну ве че ру, јед но ста ван
до ру чак, ку ва ње на ве ли ко и
уз бу дљи ве по сла сти це.

Ке ри јен је од у век во ле ла
да екс пе ри мен ти ше у ку -
хи њи, а от ка ко је до би ла

де цу, пре о ри јен ти са ла се
на ку ва ње за по ро ди цу –
ни је же ле ла да их хра ни
го то вим је ли ма и ин ду -
стриј ском хра ном, већ она -
ко ка ко су њу хра ни ле мај -
ка и ба ка.

Чак и ако ми сли те да не
зна те да ку ва те, овај ку вар
ће вам от кри ти да то ни је
те шко на у чи ти. 

„По ро дич ни ку вар”
Ке ри јен Дан лоп

Два чи та о ца ко ји до сре де, 23. мар та, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Ко је је ло је нај леп ше на све ту и због че га?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „По ро дич ни ку вар” Ке -
ри јен Дан лоп. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Су бо та, 19. март, 21 сат, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
бен да „Stray Dogg”.

По не де љак, 21. март, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: уче ни ци
кла ви ра МШ „Јо ван Бан дур” обе ле жи ће ро ђен дан Јо ха на
Се ба сти ја на Ба ха.

Уто рак, 22. март, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт „Пут ка бел кан ту” сту де на та со ло пе ва ња ФМУ.

Сре да, 23. март, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: со ло пе ва чи
проф. Та тја не Сто јиљ ко вић при ре ди ће ус кр шњи кон церт.

Сре да, 23. март, 17 са ти, Клуб за од ра сла и ста ра ли ца у Ули -
ци Јо си фа Ма рин ко ви ћа 25: кон церт уче ни ка Му зич ке шко ле.

Пре да ва ња
Че твр так, 24. март, 21 сат, Шко ла цр та ња До ма омла ди не:
пре да ва ње о скулп ту ри у др ве ту одр жа ће Мар ко Цр но бр ња,
ва јар из Бе о гра да.

Про грам за де цу
Су бо та, 19. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: „По -
зо ри шни ма ти не су бо том” – пред ста ва за де цу „Ба ла да о
Ка ти ци Пр ља ви ци”.

Из ло жбе
По не де љак, 21. март, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: отва ра ње из ло жбе „Же на – пет ста во ва” Ма је Бе га но вић.

Уто рак, 22. март, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: отва ра -
ње из ло жбе фо то гра фи ја у окви ру Ме ђу на род ног фе сти ва -
ла под вод не фо то гра фи је и под вод ног фил ма.

Те мат ски про грам
Пе так, 18. март, 17 са ти, Клуб за од ра сла и ста ра ли ца у
Ули ци Јо си фа Ма рин ко ви ћа 25: књи жев но ве че при ре ди ће
Ра ди ца и Ми лан Ми ло ше вић.

Уто рак, 22. март, 13.30, На род ни му зеј: по во дом за вр шет ка
из ло жбе „Та шни це”, На род ни му зеј и уче ни ци дру гог раз ре -
да ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” при ре ди ће ре ви ју та шни ца
под на зи вом „Та шни це из ма ми ног и ба ки ног ор ма на”.

Че твр так, 24. март, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: пу то пи сни се ри јал – пре да ва ње „Упо знај сво ју при ро -
ду” при ре ди ће Пла ни нар ско-еко ло шки клуб „Со ко”.

Фил мо ви 
Уто рак, 22. март, 20 са ти, Из а бин ски про стор Кул тур ног цен -
тра: фил мо ви 12. ме ђу на род ног фе сти ва ла под вод ног фил ма.

Сре да, 23. март, 20 са ти, Из а бин ски про стор Кул тур ног цен -
тра: фил мо ви 12. ме ђу на род ног фе сти ва ла под вод ног фил ма.

Че твр так, 24. март, 20 са ти, Из а бин ски про стор Кул тур -
ног цен тра: фил мо ви 12. ме ђу на род ног фе сти ва ла под вод -
ног фил ма.

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

ци ја и ствар ност – об ја снио је
Жу рић.

Он сма тра да је Ћо пић остао
не про чи тан до да нас, те да он ни -
је са мо то пла ува ла на ше га де тињ -
ства, већ и мно го ви ше од то га.

Пу бли ка је том при ли ком са -
зна ла и да је ау тор нај пре хтео
да на пи ше кри ми ро ман, ко ји
би се ба вио узро ци ма Ћо пи ће -
вог са мо у би ства, ме ђу тим од у -
стао је од тог, лак шег пу та и
кон цен три сао се на Ћо пи ћев
текст, као улаз у ње гов жи вот.

Бе о град ска про мо ци ја ро -
ма на за ка за на је за пе так, 18.
март, и би ће при ре ђе на у Сту -
дент ском кул тур ном цен тру,
од 19 са ти.

– Сте ван Сре мац, Бра ни -
слав Ну шић и Бран ко Ћо пић
су на ши нај ин вен тив ни ји и
нај па мет ни ји пи сци и во ле их
чак и они ко ји ни је дан њи хов
ред ни су про чи та ли. То је за то
што ме ђу на ма по сто ји њи хо -
во пре да ње и њи хов је зик, не -
што по зна то. Њих тро ји ца чи -
не ча роб ни тро у гао на ше књи -
жев но сти, јер су сва тро ји ца
би ли хи пер мо дер ни – из ја вио
је Жу рић.

Је ле на Ан ге лов ски је при ме -
ти ла да вр хун ски до мет ро ма -
на „Ре пу бли ка Ћо пић” пред -
ста вља спа ја ње Ћо пи ће вог и
Жу ри ће вог књи жев ног је зи ка и
ства ра ње по себ не ду хов не би о -

КОН ЦЕРТ СА СТА ВА „STRAY DOGG”

Ме лан хо лич ни ин ди рок

КОН ЦЕРТ УЧЕ НИ КА МШ „ЈО ВАН БАН ДУР”

Ху ма ност и му зи ка

гра фи је Бран ка Ћо пи ћа. Тај
по сту пак је, пре ма ре чи ма ау -
то ра, под ра зу ме вао не са мо ба -
вље ње пи шче вом би о гра фи јом,
ко ја је сте ва жна, већ по нов но,
те мељ но иш чи та ва ње ње го вог
це ло куп ног де ла.

– На рав но, би ло је зна чај но
са зна ти ко је је го ди не по шао у
шко лу, ка да му је по ги ну ла се -
стра, ко је го ди не је об ја вље на
је ре тич ка при ча о ње му, ка да је
ње го ва мај ка на кон гре су АФЖ-а
ре кла: „Мој Бран ко не ла же” и
та ко да ље. Без то га се не мо же,
али све је то ма ње бит но, јер се
би ће це ле дра ме за пра во на ла -
зи у де ли ма. Код Ћо пи ћа се
при том мно го про жи ма ју фик -

Писање о уметницима аутору отворило свет пун занимљивих судбина

РА ДИ О НИ ЦА ЗА КА РИ КА ТУ РУ И СТРИП

Дра гаш у Чи ка гу
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

МОЈ избор МОЈ

По сле успе шног пр вен ца
„Ку ћа у Корн во лу” Лиз
Фен вик се у но вом ро ма ну
„Бек ство у Корн вол” из но -
ва по све ћу је том су ро вом и
див ном де лу Ен гле ске, али
с пот пу но дру га чи јим за -
пле том. Овог пу та је ле по -
та Корн во ла да та кроз очи
јед не Аме ри кан ке, а ње на
при по вест сва ка ко ни је
сва ки да шња.

Од ра сла као по слу шно
де те ко је у све му удо во ља -
ва зах тев ним ро ди те љи ма,
уд Во рен на са мом пра гу
цр кве, у вен ча ни ци, схва та
да јој жи вот кро је дру ги.
Но ше на сле пим на го ном,
уд се окре ће и бе жи, не са -
мо од вен ча ња већ од чи та -
вог до та да шњег жи во та,
оста вља ју ћи пред ол та ром
јед ног до бр ог чо ве ка, бе сну
мај ку и сва то ве ко ји ће је
ого ва ра ти нај ма ње це ле
на ред не го ди не.

Му че на гри жом са ве сти
и сти дом, али ре ше на да
ис тра је у сво јој пр вој по бу -
ни,   уд пу ту је у Ен гле ску и

сти же у Пен га рок, оро ну лу
пле мић ку ку ћу на вр ху ли -
ти це у Корн во лу, где при -
хва та по сао да ка та ло ги зу је
огром ну би бли о те ку по ро -
ди це Тре ви ли он. За   уд је
та ку ћа до бро до шло уто чи -
ште: пу на је исто ри је и тај -
ни, али ка да бу де при спео
њен но ви вла сник Три стан
Тре ви ли он, по ста ће ја сно
да Пен га рок ни је баш сва -
ком при ра стао за ср це...

„Бек ство у Корн вол" 

Лиз Фен вик

Дра га на Сто јић

ПРЕД СТА ВА „Воз” у „Зве -
зда ра те а тру” јед на је од
оних ко је мо ра те по гле да ти
бар два пут у жи во ту, јер по -
ста вља пи та ња о су шта стве -
но сти чо ве ко вог по сто ја ња.
Пред ста ва ко ју тре ба гле да -
ти у раз ли чи тим жи вот ним
окол но сти ма, раз до бљи ма и
рас по ло же њи ма. Не са мо
што овај фи ло зоф ски текст
Кор ма ка Ма ка р ти ја ан га жу -
је сва ког гле да о ца да се за -
пи та о све вре ме ној те ми ве -
ре већ је ту и ма е страл на
глу ма на ших ве ли ких умет -
ни ка Во је Бра јо ви ћа и Сер -
ге ја Три фу но ви ћа. На пу -
шта ју ћи са лу, пу бли ка ћу ти,
не чу ју се ко мен та ри, смех,
уз да си или кри ти ке, већ сва -
ко по на о соб оста је за ми -
шљен, по ку ша ва ју ћи да од -
го во ри на пи та ња на ко ја су
нас на ве ли Цр ни и Бе ли.

ПРЕД СТА ВА ЗА МЛА ДЕ:
Као мај ка де ве то го ди шње
де вој чи це пре по ру чи ла бих
пред ста ву Омла дин ског по -
зо ри шта „Да дов” „Секс за
по чет ни ке”, у ре жи ји на шег
су гра ђа ни на Вла да на Ђур -
ко ви ћа. Овај ко мад се на за -
ни мљив на чин ба ви еду ка -
ци јом мла дих и од го ва ра на
пи та ња ко ја за ни ма ју ти неј -
џе ре, а мо жда не ма ју ко га
да пи та ју.

ПО Е МА Сте ва на Ра ич ко ви -
ћа „За пи си о Цр ном Вла ди -
ми ру” је књи жев но де ло ко -
ме се нај че шће вра ћам. Као
ме ди цин ски рад ник не пре -
ста но се сре ћем с бо ле сним
љу ди ма ко ји са мо раз ми -
шља ју о бо ле сти, не ма ју сна -
ге да се би раз ве дре ми сли,
не моћ ни се де у че ка о ни ци и
пре би ра ју по ана ли за ма и

па пи ри ма. Ова по е ма пред -
ста вља тра га ње за реч ју ко ја
је ле ко ви та. Вла ди мир Пу -
рић, Ром ко ји је био за јед но с
пе сни ком у де се то кре вет ној
со би, за тра жио је од Ра ич ко -
ви ћа да на пи ше пе сму о ње -
му. Пе сма уме сто пи лу ла –
же ља је свих нас ко ји ра ди мо
у здрав стве ним уста но ва ма.

ИЗ ЛО ЖБА: Пре по ру чи ла бих
и из ло жбу „Пу пин – од фи -
зич ке до ду хов не ре ал но сти”
у Исто риј ском му зе ју Ср би је.
Она пра ти Пу пи нов пут од
де тињ ства пре ко шко ло ва ња
до на уч ног ра да и при ка зу је
ко ли ки је ње гов до при нос на -
у ци, кул ту ри и на ци о нал ној
по ли ти ци. Ова по став ка
пред ста вља це ло куп но ства -
ра лач ко де ло слав ног на уч -
ни ка. Апли ка ци ја „Пу пин”
ко ју мо же те има ти на свом
те ле фо ну или та бле ту омо гу -
ћу је још бо ље ис ку ство, а упо -
зна ва ње с ра дом идвор ског
на уч ни ка још је лак ше и ин -
те ре сант ни је.

Дра го ми је што се наш
град мо же по хва ли ти му ра -
лом с ли ком Ми хај ла Пу пи -
на, ко ји је на стао на ини ци ја -
ти ву Ре ги о нал ног цен тра за
та лен те „Ми хај ло Пу пин”.

Пе сме уме сто пи лу ла

За раз ли ку од 
Апа ти на, гра да
скулп ту ре, ов де 
се умет нич ка де ла
уни шта ва ју и кра ду

Суд би на де ла 
Мр ђа на Ба ји ћа, 
Мла де на Ма рин ко ва,
Ко сте Бог да но ви ћа...

Из ло жба фо то гра фи ја под на -
зи вом „Са вре ме на скулп ту ра
у Апа ти ну / Сим по зи јум
скулп ту ре ’Ме ан дер’ / Исто -
риј ска чи ње ни ца и бренд гра -
да” исто ри чар ке умет но сти
Рад ми ле Сав чић, ко ја је отво -
ре на у че твр так, 10. мар та, у
фо а јеу Кул тур ног цен тра, би -
ла је од ли чан по вод да се уђе
у при чу о умет нич кој скулп -
ту ри у на шем гра ду. То је по -
себ но ин те ре сант но ка да се
има у ви ду да се ак ту ел ни Би -
је на ле умет но сти у Пан че ву
раз вио из не ка да шњег Би је на -
ла ју го сло вен ске скулп ту ре.

Кре ни мо од Апа ти на. Ка ко се
за хва љу ју ћи ра ду Рад ми ле Сав -
чић мо гло са зна ти, Сим по зи јум
скулп ту ре „Ме ан дер” у том гра -
ду се одр жа ва већ 22 го ди не. За -
хва љу ју ћи ње му до сад је на ста -
ло пре ко 100 скулп ту ра ко је се
на ла зе на отво ре ном и још то -
ли ко њих га ле риј ског фор ма та,
чи ји су ау то ри умет ни ци из Ср -
би је и ино стран ства. Од 1994.
го ди не на о ва мо број скулп ту ра
се по ве ћа вао и оне су осва ја ле
про сто ре гра да, та ко да да нас
чи не бренд Апа ти на. Ули це, тр -
го ви, на се ља и пар ко ви у том
ме сту по ста ли су не што по пут
ма лих из ло жби на отво ре ном.

– Са вре ме на скулп ту ра би ла
је у екс пан зи ји осам де се тих
го ди на, и то кроз ма ни фе ста -
ци је као што су „Terra” у Ки -
кин ди, „Ба кар” у Бо ру, „Бе ли
вен чац” у Аран ђе лов цу, сим -
по зи јум у Апа ти ну, па и Би је -
на ле ју го сло вен ске скулп ту ре
у Пан че ву. И та да је би ло фи -
нан сиј ских по те шко ћа, али
љу ди из Апа ти на су ус пе ли да
из гу ра ју при чу до кра ја и да
учи не да на кон ко ло ни је по је -
ди не скулп ту ре оста ну у са -
мом гра ду – об ја сни ла је Ива -
на Мар кез Фи ли по вић, уред -
ни ца ли ков ног про гра ма Га ле -
ри је са вре ме не умет но сти.

Као што је по зна то, пр ва Би -
је нал на из ло жба ју го сло вен ске
скулп ту ре у Пан че ву отво ре на

је 1981. го ди не и скулп ту ра је
би ла у ње ном фо ку су све до
2000. го ди не. Не ке од скулп ту -
ра на ста лих у том пе ри о ду би ло
је мо гу ће ви де ти пре две го ди -
не на Би је на лу умет но сти у
Пан че ву, ко ји се ба вио исто ри -
јом те ма ни фе ста ци је.

– У де поу Га ле ри је са вре ме -
не умет но сти чу ва мо ма њи
део скулп ту ра. Не ке од њих су
оште ће не док су би ле на отво -
ре ном, а нај че шћи узрок уни -
шта ва ња би ле су кра ђе с ци -
љем при ку пља ња се кун дар них
си ро ви на – об ја сни ла је на ша
са го вор ни ца.

За ни мљи во је то што су по је -
ди на де ла оште ће на уну тар ма -
га цин ских про сто ра од но сно де -
поа у ко ји ма су „чу ва не” (да кле,

ОД НОС ПРЕ МА СКУЛП ТУ РИ – У АПА ТИ НУ И ПАН ЧЕ ВУ

КАД ВАН ДА ЛИ ЗАМПО СТА НЕ НАШ „БРЕНД”

У дво ра ни „Апо ло” у сре ду,
16. мар та, при ка зан је ни ско -
бу џет ни екс пе ри мен тал ни
филм „Ду би на два”, у ре жи ји
на шег су гра ђа ни на Ог ње на
Гла во ни ћа, ко ји је свет ску
пре ми је ру имао у ја ну а ру на
46. Бер ли на ле фо ру му. Реч је
о до ку мен тар ном оства ре њу
са еле мен ти ма три ле ра, ко је је
на чи ње но син те зом све до чан -
ста ва и сни ма ка ме ста где су
се де си ли зло чи ни пре се дам -
на ест го ди на.

Ка ко је об ја снио Гла во нић,
„Ду би на два” ни је до ку мен тар -
на вер зи ја игра ног фил ма „Те -
рет”, на ко јем тре нут но ра ди.
Ме ђу тим, за хва љу ју ћи вре ме ну
и ра ду утро ше ном за кре и ра ње
„Те ре та” он је до шао до мно го

но вих са зна ња, иде ја и при ча,
ко је је, да не би пр ља ле и оме -
та ле глав ну нит и струк ту ру бу -
ду ћег игра ног фил ма, та ло жио
и од ла гао са стра не, за не ке но -
ве, дру га чи је по ку ша је.

– Мо же се ре ћи да је филм
„Ду би на два” на стао из ар ти -
ку ла ци је упра во тих но вих са -
зна ња и иде ја ко је се ни су
укла па ле у при чу ни ти у фор -
му „Те ре та”. Бу ду ћи да рад на
том игра ном фил му тра је го -
ди на ма, а да ње го ва екс пе ри -
мен тал но-до ку мен тар на фор -
ма ни је би ла нов ча но зах тев -
на, ре шио сам да на пра вим
не што но во и не пла ни ра но, а
опет у уској ве зи с „Те ре том”.
Иа ко стил ски и жан ров ски
раз ли чи ти, ми слим да се та

два фил ма на до пу њу ју, те -
мат ски и у то ну, и функ ци о -
ни са ће, на дам се, као дип тих
– об ја снио је ре ди тељ.

„Ду би на два” ба ви се от кри -
ва њем ма сов не гроб ни це у бе -
о град ском пред гра ђу Ба тај ни -
ца (што је обе ло да ње но 2001.
го ди не), са ви ше од 700 људ -
ских те ла ко ја су то ком НА ТО
бом бар до ва ња Ср би је 1999.
го ди не ис ко па ва на из при мар -
них ма сов них гроб ни ца на Ко -
со ву и пре во же на хлад ња ча ма
на тај не ло ка ци је у Ср би ји.

„Да нас, 15 го ди на ка сни је,
упр кос чи ње ни ци да се нај ве -
ћа ма сов на гроб ни ца на ла зи ла
не да ле ко од са мог цен тра Бе о -
гра да, и да је ме ђу те ли ма
про на ђе но и се дам де сет пе то -

ро де це – на том ме сту не ма
ни ка квог обе леж ја ни ти спо -
ме ни ка, а ско ро ни ко да нас у
Ср би ји и не зна за овај слу чај
ни ти при чу иза ње га. Она је и
да ље јав на тај на”, на ве де но је
у опи су фил ма.

У по ку ша ју да от кри је, ра -
све тли и да глас овим при ча -
ма, и да ље за ко па ним у ти ши -
ну, „Ду би на два” се ме ди та -
тив ним и хип но ти шу ћим сти -
лом обра ћа ди рект но до жи -
вља ји ма, ма шти и осе ћа њи ма
гле да ла ца.

На кон про јек ци је о фил му
су го во ри ли Вла ди мир Ми ла -
ди но вић, Сан дра Ор ло вић и
Ог њен Гла во нић, а Алек сан -
дра Се ку лић је би ла мо де ра -
тор ка.

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ПРЕ МИ ЈЕ РА ФИЛ МА „ДУ БИ НА ДВА”

Ма сов на гроб ни ца о ко јој се ћу ти

Два чи та о ца ко ји до сре де, 23. мар та, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње „Ко је ме сто је за вас пре пу но ле по те?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Бек ство у Корн вол”
Лиз Фен вик. 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 Свечаној сали Народног му-
зеја у уторак, 15. марта, отво-
рена је изложба Музеја Војво-
дине „Ала смо се наодмара-
ли...”, која посетиоцима, на
атрактиван начин,  приказује
омиљена места на којима су се
Војвођани одмарали крајем
19. и почетком 20. века. Ау-
торке изложбе др Агнеш Озер
и Милкица Поповић су уз бо-
гату музејско-архивску грађу
и предмете из приватних ко-
лекција испричале занимљиву
причу о летовањима на Ја-
дранском мору, зимовањима
на планинама и боравцима у
бањама, на рекама и језерима.

– Историја слободног вре-
мена и уопште социјална
историја неправедно је зане-
маривана и предност се увек
давала политичкој и војној
историји. Мој циљ је био да
осветлимо једну тему која је
таворила и о којој сви поне-

што знамо, а у ствари се тиме
нико није озбиљније бавио –
казала је Милкица Поповић.

Прве трагове о туризму у
Војводини она је пронашла
међу новинским огласима из
друге половине 19. века и по-
казало се да су тада људи нај-
чешће одлазили у бање по
Европи и у Србији. У то време
Врњачка Бања је била права
топ-дестинација, с већим бро-

јем ноћења него у било ком
одмаралишту на Јадрану.

У 19. и почетком 20. века
одласци на одмор били су
привилегија богатих.

„Најчешће се ишло на излете
у природу, као и на обале река и
језера, које су биле веома попу-
ларна купалишта. Престижно
је било једном годишње проме-
нити климу, отићи у неку свет-
ску или оближњу бању, али и на

планински свеж ваздух. Проме-
на здравствених схватања о мо-
ру као лечилишту утицала је на
све бројније одласке на летова-
ња, нарочито између два свет-
ска рата”, наводи се у каталогу
који прати изложбу.

Ситуација се променила на-
кон Другог светског рата, по
доношењу одредбе о плаће-
ном годишњем одмору.

– Тада је држава морала да
едукује становништво како
да проводи годишњи одмор,
да се тих дана заиста одмара,
а не да иде да ради – додала
је Поповићева.

Др Агнеш Озер се посебно
посветила историјском развоју
омиљеног новосадског купали-
шта на Дунаву – Штранда. Ка-
ко је рекла, технички опис и
опремљеност Штранда датира-
ју још из 1911. године.

Изложба ће бити отворена
до 14. априла.

ИЗЛОЖБА О ИСТОРИЈИ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА

Ала смо се наодмарали

не на ули ци). Је дан од та квих
при ме ра је и скулп ту ра Мр ђа на
Ба ји ћа „Ки се о ник”. Њу је Кул -
тур ни цен тар Пан че ва, од но сно
Град Пан че во, сво је вре ме но от -
ку пио, али су је, док је ча ми ла у
Цр ве ном ма га ци ну, не по зна ти
по чи ни о ци уни шти ли.

Ве ћи на скулп ту ра се са да
чу ва у де поу из ме ђу Га ле ри је
са вре ме не умет но сти и Му -
зич ке шко ле.

– Мно ге скулп ту ре су вра ће -
не ау то ри ма, а оне ко је ни су,
ов де су јер је про бле ма ти чан
њи хов тран спорт или су њи хо -
ви ау то ри пре ми ну ли. Све у
све му, не мо же мо их из ла га ти
због не ре ше них имо вин ских
од но са – ре кла је Ива на Мар -
кез Фи ли по вић.

Она је под се ти ла на ин ста -
ла ци ју Ко сте Бог да но ви ћа ко -
ја је би ла мон ти ра на на згра ду
„Апо ла” по во дом Би је на ла
скулп ту ре у Пан че ву. При ли -
ком ре кон струк ци је тог објек -
та на мен ски ра ђе на скулп ту ра
је ски ну та с фа са де и тре нут -
но се на ла зи у де поу Га ле ри је.
До сад ни ко из До ма омла ди не
ни је по ка зао ини ци ја ти ву да
она бу де вра ће на на ста ро ме -
сто. Ме ђу уни ште ним скулп -
ту ра ма су и Бу кви ћев „Ми ки
Ма ус” и рад Мла де на Ма рин -
ко ва код хо те ла „Та миш” и
укра де на је скулп ту ра мет ка
Је ли це Ра до ва но вић и Де ја на
Ан ђел ко ви ћа... Бу ду ћи да су
Пан чев ци по ста ли по зна ти по
ван да ли зми ма над спо ме ни -
ци ма, ва јар Мар ко Цр но бр ња
је пре из ла га ња др ве них
скулп ту ра у на шем гра ду оси -
гу рао сво је де ло, та ко да је по -
сле пан че вач ког из ла га ња ус -
пео на на пла ти ште ту ко ја је –
на рав но – на чи ње на.

Оно што је остало од Бајићевог „Кисеоника”



Вр шчан ка Је ле на Го рич ки
пред ста ви ће се из ло жбом ра -
до ва „Сли ке ко је мо же те не -
ма ти” у че твр так, 17. мар та,
од 19 са ти, у Га ле ри ји Ба те
Ми ха и ло ви ћа у Пан че ву.

Ка ко је об ја сни ла Је ле на
Гу га, исто ри чар ка умет но -
сти, Је ле на Го рич ки је 2012.
го ди не за по че ла ис тра жи ва -
ње из ко јег је из ву кла те зу да

је „пик сел јед на ко пиг мент”.
Та да је по че ла да кре и ра се -
ри ју ди ги тал них пред ло жа ка
за сли ке на ста ле у „Фо то шо -
пу”, ко је у да љем ра ду пре но -
си у по ље ре ал не сли ке. Из -
ла гач ки кон цепт је био та кав
да су за јед но из ла га ни ди ги-
пред ло жак и ре ал на сли ка у
ре ал ном про сто ру.

„Са да до ла зи до ин вер зи је
по ступ ка, ре ал на сли ка, ко ја
је у ме ђу вре ме ну ’на пу сти ла’
свој фи зич ки об лик, ула зи у

по ље ди ги тал ног, вир ту ел ног
окру же ња и на ста вља да ег -
зи сти ра у ’но вом об ли ку’.
Чи тав про је кат ’ма ни пу ли -
ше’ те о ри јом не ви дљи ве гра -
ни це из ме ђу вир ту ел не ре ал -
но сти (ВР) и ствар ног све та и
ис пи ту је мо гућ но сти ВР-а у
кон тек сту са вре ме ног сли -
кар ства”, об ја сни ла је Је ле на
Гу га.

Је ле на Го рич ки је ди пло -
ми ра ла на Ака де ми ји умет -
но сти у Но вом Са ду, од сек
сли кар ство, у кла си про фе со -
ра Ми ла на Бла ну ше. До сад је
има ла ви ше са мо стал них из -
ло жби и уче ство ва ла је у
број ним умет нич ким про јек -
ти ма. Пан чев ци су има ли
при ли ку да се де ли мич но
упо зна ју с ње ним ства ра ла -
штвом на из ло жби при ре ђе -
ној у окви ру фе сти ва ла „Хај -
де да ви ри мо”. Д. М.

ЈУЖНИ БАНАТ
Петак, 18. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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мо мен тал но пред сед ник СО
Вр шац. Али ђа во је од нео ша -
лу, то ви ше не мо же да се тр -
пи и гле да, пре те ра но је.

• Због че га је до шло до по ни -
шта ва ња ва ше кан ди да ту ре?

– Не мо гу то да об ја сним,
ра ди се о му ља њу, по ку ша ју
кра ђе. Оно што је ја сно је сте
да ни ко од по ме ну тих ни је
обра ћао пре ви ше па жње на
нас све док ни смо до не ли нај -
ве ћи број пот пи са у исто ри ји
вр шач ког пар ла мен та ри зма –
1.660. Та да је на ста ла гу жва.
Илу стра ци је ра ди, еспе е сов ци
су, ка да су им по ни шти ли ду -
пли ра не пот пи се, мо ра ли да
их ску пља ју по но во, ВРЕР ни је
са ста вио це лу ли сту, а СНС,
ма ши не ри ја, имао је не што
ма ње пот пи са од нас. Шљи ви -
ће ва еки па је схва ти ла да смо
нај ја чи, па је Дан гу бић ство рио
оп штин ску из бор ну ко ми си ју
ко ју је мо гао да кон тро ли ше.
Ма ни пу ла ци ја. Ка да гле да те
за ко не, он да је све по пе-есу,
али ка да по гле да те фак тич ко
ста ње, ви ди те да СПС има ве -
ћи ну чла но ва из бор не ко ми си -
је: де ју ре је океј, а де фак то је
фар са.

• Шта се кон крет но до го ди -
ло у ве зи с ва шом ли стом?

– Ли сту, с це лом бес пре кор -
ном до ку мен та ци јом, пре да ли
смо ко ми си ји. По че ли су про -
бле ми: гле да ни су нам за ре зи,
али у ре ду – чла но ви ко ми си је
су из ми шља ли раз ло ге за од -
би ја ње, а ми смо по хит ном
по ступ ку од го ва ра ли ар гу мен -

Рас пи са ни су из бо ри за вр шач -
ку скуп шти ну и по че ле су, ка -
ко то по ли ти ча ри во ле да ка -
жу, пред из бор не рад ње. До бри
по зна ва о ци при ли ка у том гра -
ду на ја вљу ју да ће по сле овог
ло кал ног из бор ног ци клу са
ства ри би ти знат но дру га чи је
не го до са да, те да ће до са да -
шња гар ни ту ра вла сти, у ко јој
су се ме ња ли дре со ви, али не и
игра чи, мо ра ти да усту пи ме -
сто дру ги ма.

Раз ло га за ту тврд њу је ви ше,
а као оп ште ме сто, ко је ни ко
не пре ска че док је обра зла же,
је сте чи ње ни ца да Љу би сав
Шљи вић (про чи та ти текст
„’Шљи ва’ на оку гра да”, „Пан -
че вац” број 4653) и гру па ње -
го вих еспе е со ва ца из Вр шца
већ го ди на ма ни по ко ју це ну
не же ле да ис пу сте кон тро лу
над јав ним ко му нал ним пред -
у зе ћем „Дру ги ок то бар”, по на -
шим са го вор ни ци ма, из во ром
нов ца, фи нан си ра ња СПС-а и
мо ћи. С тим се оста ли ло кал ни
по ли ти ча ри не ми ре...

У су бо ту уве че у Вр шцу се до -
го ди ло не што што одав но у
Ср би ји ни је ви ђе но: гра ђан ски
про тест! И то ка кав: пре ко сто
ау то мо би ла окру жи ло је згра -
ду СО Вр шац. Љу ди су уз си ре -
не, пи штаљ ке и гла сне по ви ке
про те сто ва ли јер је Оп штин -
ска из бор на ко ми си ја од би ла
ли сту ГГ „За бо љи Вр шац” за
од бор ни ке. Ово је по вод за
раз го вор с Бра ни сла вом Ма -
ти ћем, овла шће ним ли цем ове
гру пе гра ђа на.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ква је по ли -
тич ка си ту а ци ја у Вр шцу? Је
ли код вас све ста бил но?

БРА НИ СЛАВ МА ТИЋ: Си -
ту а ци ја се при лич но ме ња,
баш са да. Уче сни ци у по ли -
тич ком жи во ту су исти, го ди -
на ма. И ми као гру па гра ђа на
„За бо љи Вр шац” при сут ни
смо у ло кал ном пар ла мен ту;
има мо три од бор ни ка од 45
укуп но. Оп шти ну во ди гру па
гра ђа на ВРЕР, кор по ра циј ска
тво ре ви на ко ју је, из ме ђу
оста лих, ства рао и Љу би сав
Шљи вић, пр ви чо век СПС-а,
ко ји има кон ти ну и тет у вла -
сти још од до ба ко му ни зма, а
на сту па као опо зи ци ја. Сјај на
при ча. Су шти на ових из бо ра
је сте Шљи ви ће ва бор ба за
ЈКП „Дру ги ок то бар” и кон -
тро лу ве ли ког ка пи та ла, све
оста ло је фар са. Да би то ура -
дио, ула зи у раз не ди ло ве.
Глав ни иде о лог пр ља вих ра -
бо та је Бра на Дан гу бић, ко га
је Шљи вић пре ба цио у ВРЕР
из СПС-а. Они сто је и иза од -
би ја ња на ше ли сте. Аморф ни,
не у хва тљи ви мо де ли вла да ња
Шљи ви ћев су спе ци ја ли тет.
По ма же ту и Јо ви ца Зар ку ла,

МА ТИЋ: ПРАВ НО НА СИ ЉЕ НА ДЕ ЛУ!
ПОЛИТИКА: ВРШАЦ

ИЗ ЛА ЖЕ ЈЕ ЛЕ НА ГО РИЧ КИ ИЗ ВР ШЦА

Пик сел јед на ко пиг мент

По што смо про шле сре де у по по днев -
ним са ти ма при ми ли не за до вољ ну гру -
пу гра ђа на ко ја је из не ла низ те шких
оп ту жби на ра чун Љу би са ва Шљи ви ћа,
по ку ша ли смо да пу тем фик сног те ле фо -
на, је ди ног ко ји смо има ли, сту пи мо у
кон такт с њим. Би ло је, исти на, оче ки -
ва но да се ни ко не ће ја ви ти, јер је реч о
пред у зе ћу ко је не ра ди у ве чер њим са -
ти ма. За то смо текст „’Шљи ва’ на оку
гра да”, у цајт но ту због тер ми на штам пе,
пу сти ли без ко мен та ра дру ге стра не.

Сма тра ли смо и да ће до овог бро ја,
да кле то ком се дам да на, озби љан по -
ли ти чар по пут Шљи ви ћа ре а го ва ти та -
ко што ће нас по зва ти или пу сти ти
имејл с де ман ти ји ма. Ка ко је Бра ни -
слав Ма тић, наш са го вор ник у овом
бро ју, по но вио оно што смо чу ли прет -
ход не не де ље и по што је апо стро фи рао
Шљи ви ћа као чо ве ка ко ји ма ни пу ли ше
Оп штин ском из бор ном ко ми си јом, по -
тру ди ли смо се да успоставимо и ди -
рек тан кон такт с њим, од но сно да

на ба ви мо ње гов при ват ни број мо бил -
ног те ле фо на.

По зва ли смо га, пред ста ви ли се, об -
ја сни ли му да га Вр шча ни дру гу не де љу
за ре дом из два ја ју
као по кре та ча за -
ку ли сних по ли -
тич ких рад њи,

као и да је озна чен као ма ни пу ла тор у
пред из бор ним ак тив но сти ма. За мо ли ли
смо га за ко мен тар пре ко те ле фо на и
пре до чи ли му мо гућ ност да се ви ди мо,
јер же ли мо да по шту је мо пра ви ла но ви -
нар ског за на та. Он је пр во ре као да је
реч о „ха ран ги”, да му је „ја сно да се
раз го вор сни ма”, иа ко то ни је био слу -
чај, и по том до дао:

– Оп штин ску из бор ну ко ми си ју је име -
но ва ла СО Вр шац и ја с њом не мам ни -
ка кве ве зе. Ви дим шта ра ди те: „сре ди ли
сте” Пан че во, па је са да на ред до шао
Вр шац. Ако об ја ви те још не што где се ја
по ми њем, ту жи ћу вас, ово је линч. А
мо гу и да вра тим истом ме ром. У ко -
ли ма сам, жу рим на са ста нак.
По ку ша ли смо да му об ја сни мо да не

зна мо о ко ме и че му го во ри кад ка же
„сре ди ли сте”, да га зо ве мо из про фе -
си о нал них раз ло га, ка ко би смо чу ли
дру гу стра ну, а он да смо схва ти ли да је
с дру ге стра не мук. Шљи вић је спу стио
слу ша ли цу.

ти ма и до ку мен та ци јом. Ипак,
упут стви ма су де ро ги ра ли за -
кон и до не ли су ре ше ње о од -
би ја њу ли сте. Дво је је би ло за
при хва та ње ли сте, че тво ро
про тив и, што је нај сме шни је,
ше сто ро је би ло уз др жа но?! То
је струч но те ло, ни је по ли тич -
ко, не мо же те ви у струч ном
те лу да бу де те уз др жа ни; ако
да је те оце ну ис прав но сти
не ког прав ног ак та или ва -
лид но сти до ку мен та ци је, не
мо же те да ка же те: „Не умем
то да оце ним”. Па, он да иза -
ђи из ко ми си је да на тво је
ме сто до ђе не ко ко зна. Уз др -
жа ни су пре гла са ли љу де са
ста вом сво јим уз др жа ва њем.
Али то је ма ска, очи то је да су
ин стру и са ни. И та ко је ство -
ре на ат мос фе ра дер би ја: ми
про тив свих. То на ма и од го -
ва ра пред из бо ре, јер у та -
квим си ту а ци ја ма обич но је -
дан уче сник до би је по ло ви ну,
а дру ги дру гу по ло ви ну.

• Али до из бо ра тре ба и да
стиг не те...

– Та ко је. Ни смо при ста ли
на то да бу де мо пр ви љу ди у
исто ри ји ви ше стра нач ја у Вр -
шцу ко ји ма је за бра ње но да бу -
ду би ра ни. Од лу ку о од би ја њу
на ше ло кал не ли сте до не ли су
на осно ву за ко на ко ји се од но -
си на из бор на род них по сла -
ни ка. Ра ди се о прав ном на си -
љу, па смо раз го ва ра ли са
адво ка том ко ји је и члан Ре пу -
блич ке из бор не ко ми си је. Он
нам је ре као да је ово зре ло за
по кре та ње кри вич них при ја ва

због угро жа ва ња рав но прав но -
сти и дис кри ми на ци је. На рав -
но, од нео сам већ жал бу у
Управ ни суд и при ло жио до ку -
мен та ци ју, што је по на ло гу су -
да мо ра ла да ура ди и Оп штин -
ска из бор на ко ми си ја. Суд има
оба ве зу да до не се од лу ку за
нај ви ше 48 са ти, а мо же да
при хва ти или од ба ци жал бу.
Ако је од ба ци, то је ко нач но, а
ако је при хва ти, по сто је две
мо гућ но сти: пр во – да вра ти
пред мет из бор ној ко ми си ји на
од лу чи ва ње, а дру го – да због
крат ких ро ко ва сам суд пре и -
на чи пр во бит ну од лу ку ко ми -
си је. У прак си се нај че шће де -
ша ва ово дру го, а ми оче ку је мо
да ће та ко би ти и у на шем слу -
ча ју.

• Ка ко је до шло до гра ђан -
ског про те ста?

– Ка да сам про шле су бо те
на наш сајт ста вио ин фор ма -
ци ју да идем да пре у змем ре -
ше ње о од би ја њу, за 31 ми нут
гра ђа ни су ау то мо би ли ма оп -
ко ли ли згра ду Скуп шти не оп -
шти не! За кр чи ли су че ти ри
цен трал не ули це. Пи штаљ ке,
тру бе, дла но ви, гла со ви... Од -
мах сам ја вио по ли ци ји да се
гра ђа ни спон та но оку пља ју.
Вр ло ко рект но је ре а го ва ла.
Те ле ви зи ја Н1 је би ла ту, дао
сам из ја ву и по том за мо лио
љу де да се мир но ра зи ђу, што
су гра ђа ни и учи ни ли.

• Срећ но на из бо ри ма.
– Са мо не ка бу де она ко ка ко

гра ђа ни же ле.

С. Трај ко вић

На осно ву по ка за те ља ге о -
граф ске ра ши ре но сти, у Ју -
жно ба нат ском окру гу ре ги -
стро ва на је сто па ин ци ден -
ци је обо ље ња слич них гри пу
на ни воу уо би ча је ном за ва -
не пи де миј ски пе ри од – сто ји
у са оп ште њу пан че вач ког За -
во да за јав но здра вље из да -
том у че твр так, 10. мар та.

Ка ко ка жу у За во ду, у од -
но су на пе ри од од 29. фе бру -
а ра до 6. мар та тренд ин ци -
ден ци је обо ље ња слич них
гри пу је про шле не де ље био у
по ра сту у оп шти на ма Пан че -
во и Ко вин, док је у оста лим
оп шти на ма Ју жно ба нат ског
окру га остао на истом ни воу
по сма тра ња, али је и да ље да -
ле ко ис под пра га сред њег ин -
тен зи те та ви ру са. Ана ли зом
По пу ла ци о ног над зо ра при -
ја ва обо ље ња слич них гри пу
за 2015/2016. го ди ну, од 1.
ок то бра про шле до 6. мар та
те ку ће го ди не број при ја вље -
них на те ри то ри ји це лог ју -
жног Ба на та из но си 1.491,
што је за 58 про це на та ма ње
не го у истом пе ри о ду по сма -
тра ња у се зо ни 2014/15, ка да
је из но сио 3.567.

Кад је реч о ви ру со ло шкој
си ту а ци ји, од по чет ка над зо -
ра, на те ри то ри ји Ју жно ба -
нат ског окру га из три узор ка
(два бол нич ка – из Оп ште
бол ни це Пан че во и Оп ште
бол ни це Вр шац и је дан сен -

ти нел ни из До ма здра вља
Пан че во) по твр ђе на је ин -
фек ци ја ви ру сом гри па ти па
А Х1Н1, и то код јед ног па -
ци јен та из сен ти нел ног над -
зо ра пан че вач ког До ма здра -
вља. Ла бо ра то риј ску по твр ду
ин фек ци је дао је Цен тар за
ви ру со ло ги ју Оде ље ња за ин -
флу ен цу и дру ге ин фек ци је
Ин сти ту та за јав но здра вље
Вој во ди не.

За вод за јав но здра вље под -
се ћа да се у слу ча ју по ја ве
симп то ма гри па (тем пе ра ту -
ра пре ко 38 сте пе ни Цел зи ју -
са, су ви ка шаљ, оте жа но ди -
са ње и бо ло ви у ми ши ћи ма и
згло бо ви ма) тре ба ја ви ти иза -
бра ном ле ка ру, оба ве зно од -
ле жа ти, узи ма ти до ста теч но -
сти (су пе, не га зи ра ни со ко ви,
ли му на да, ча је ви...) и че сто
про ве тра ва ти про сто ри ју, а
ле ко ве ко ри сти ти ис кљу чи во
по са ве ту ле ка ра.

За ра за ви ру сом гри па мо -
же се пре ве ни ра ти вак ци на -
ци јом, а ва ља под се ти ти и на
оп ште ме ре пре вен ци је: по -
криј те уста и нос ма ра ми цом
ка да ки ја те и ка шље те, а упо -
тре бље ну ма ра ми цу од мах
ба ци те у кан ту за от пат ке,
ре дов но пе ри те ру ке те ку ћом
во дом и са пу ном, из бе га вај те
ру ко ва ње, гр ље ње и љу бље ње
ако ки ја те и ка шље те и ве -
три те про стор у ко јем бо ра -
ви те. Д. К.
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АУ ТО МО БИЛ ЈЕ КАО И СО БА
Уну тра шњост ау то мо би ла
од но сно се ди шта и та па ци -
рун зи зах те ва ју одр жа ва ње
и чи шће ње, као и те пи си и
на ме штај у стам бе ном про -
сто ру. Уло га та па ци рун га је
да нам пу то ва ње учи ни при -
јат ни јим, али уко ли ко се за -
пу сти, мо же га учи ни ти ве о -
ма не при јат ним.

Тка ни не на се ди шти ма,
сун ђе ри и те пих на по ду во -
зи ла при ку пља ју ве ли ку ко -
ли чи ну бла та, пра ши не, бак -
те ри ја, гљи ви ца и дру гих
ми кро ор га ни за ма и че сти ца
ко је мо гу ути ца ти на здра -
вље чо ве ка. Не што од то га се

уно си у уну тра шњост во зи ла
пу тем обу ће, оде ће, ства ри
ко је пре во зи мо или пак пу -
тем вен ти ла ци о ног си сте ма
ако он ни је чи шћен или уко -
ли ко на ње му ни је ре дов но
ме њан фил тер.

Ре дов но уси са ва ње ка бин -
ског про сто ра је сва ка ко до -
бра пре вен ци ја, али ни је и
до вољ но. Ре ше ње је у ду бин -
ском пра њу те пи ха и та па ци -
рун га, ко је би тре ба ло ра ди -
ти бар је дан пут го ди шње. На

услу зи су вам сер ви си за пра -
ње во зи ла ко ји у сво јој по ну -
ди има ју ту вр сту услу ге.
При ли ком из бо ра јед ног од
њих нај бо ље је рас пи та ти се
на ко ји на чин они пе ру тка -
ни не у ау то мо би лу, јер ни су
сви опре мље ни ма ши на ма уз
по моћ ко јих ће тај по сао би -
ти ква ли тет но ура ђен.

Ак це нат је на от кла ња њу
во де и вла ге из те пи ха и тка -
ни на на кон трет ма на. Де ша -
ва се да на кон пра ња во да
оста не у се ди шти ма и тка -
ни ни и они се су ше и по не -
ко ли ко да на. Услед то га ће -
те се де ти на мо крим се ди -

шти ма, а не по жељ не че сти -
це и ми кро ор га ни зми не ће
би ти укло ње ни – оста ће у
во ди. Уз то, ствар се мо же
по гор ша ти, јер је вла жна
сре ди на ве о ма по год на за
раз вој бу ђи.

Но ви ји ау то мо би ли су сва -
ка ко си гур ни ји од во зи ла
ко ја су пра вље на ра ни јих
го ди на. Си сте ми ак тив не и
па сив не без бед но сти, као и
са ма кон струк ци ја мо дер -
них че тво ро точ ка ша по ја ча -
ва ју осе ћај си гур но сти њи -
хо вих вла сни ка, што нај ве -
ро ват ни је до при но си то ме
да се они ви ше опу сте у са о -
бра ћа ју. Мо жда баш због то -
га мно го ве ћи број но ви јих
ау то мо би ла уче ству је у са о -
бра ћај ним не зго да ма у од -
но су на ста ри ја во зи ла.

Пре до но ше ња за ко на о за -
бра ни во жње под деј ством
ал ко хо ла мо дел „ка ди лак
ел до ра до” из 1957. го ди не у
одељ ку за ру ка ви це имао је
ми ни-ба р с ме тал ним ча ша -
ма ко је су по мо ћу маг не та
ста ја ле на сво јим ме сти ма
то ком во жње. По ред „ком -
пле та за по слу жи ва ње”, у по -
ме ну тој пре гра ди се на ла зио
и жен ски сет за улеп ша ва ње.

Уко ли ко сте во зач у Дан -
ској, има те и не ке чуд не
оба ве зе ко је су про пи са не
за ко ном. У слу ча ју да коњ -
ска за пре га про ла зи по ред
ва шег ау то мо би ла, а у том
мо мен ту се коњ уз не ми ри и

упла ши, мо ра те за у ста ви ти
во зи ло ако је то по треб но и
пре кри ти га.

Ва зду шни ја сту ци су опре -
ма ко ја је сва ка ко до бро до -
шла у сва ком ау то мо би лу,
иа ко у ма лом про цен ту мо гу
да бу ду и фа тал ни. Пр ви за -
бе ле же ни че о ни су дар два ју
ау то мо би ла ко ји су има ли
ва зду шне ја сту ке до го дио се
1990. го ди не, а оба во за ча су
из сво јих ау то мо би ла иза -
шла без ика квих по вре да.

Фа бри ка ау то мо би ла „Форд”
је за по ли ра ње но вих во зи ла
ко ри сти ла пер је но ја. Сма -
тра ло се да оно укла ња ви шак
ста тич ког елек три ци те та са
ау то мо би ла.

Брус Ли је до да нас остао је дан
од нај ве ћих мај сто ра бо ри лач -
ких ве шти на, али ни је био
вешт баш у све му. Ње го ви
при ја те љу су у мно гим ин тер -
вју и ма на кон ње го ве смр ти го -
во ри ли да је био ве о ма лош
во зач и због то га их је че сто
мо лио да га они во зе. По да так
да је не при ко сно ве ни бо рац
ло ше во зио про из и ла зи мо -
жда из чи ње ни це ко ја је та ко -
ђе ма ло по зна та ши рој јав но -
сти: био је крат ко вид.

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

„ПО СЛУ ЖЕ ЊЕ” У „ЕЛ ДО РА ДУ”

- - - - - ГАРАЖА - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Си стем о ко ме 
се ма ло зна

Ме ха нич ко увла че ње
во ла на

Кра јем осам де се тих и по чет -
ком де ве де се тих го ди на про -
из во ђа чи ау то мо би ла су ма -
сов но при бе га ва ли мар ке тин -
шком три ку ко ји је под сти цао
про да ју. На зад ња ста кла во -
зи ла ле пље не су на леп ни це
ко је су би ле ве о ма уоч љи ве с
ци љем да по тен ци јал ним
куп ци ма пре до че пер фор ман -
се или опре му ау то мо би ла.
Та ко су се на ста кли ма ау то -
мо би ла тих го ди на че сто на -
ла зи ли нат пи си: ГТИ, „спе ци -
јал на се ри ја”, АБС...

Пет на ест го ди на раз во ја
Ве ћи на је ре кла ми ра ла ино ва -
тив не тех но ло ги је и ак тив ну
за шти ту, као што су си стем
про тив бло ка де коч ни ца или
ва зду шни ја сту ци, са да већ
стан дард ни у го то во свим ау то -
мо би ли ма да на шњи це. У ре кла -
ми ра њу и при ме ни ино ва ци ја
пред ња чио је, на рав но, „Мер це -
дес”, ко ји је то ком осам де се тих
раз вио тех но ло ги ју ва зду шних
ја сту ка са иде јом да при ли ком
че о ног су да ра за шти ти во за ча
од удар ца у упра вљач. Ве ћи на
ком па ни ја је сле ди ла овај при -
мер, али не и „Ау ди”...

„ПРО КОН ТЕН” ПРО ТИВ ВА ЗДУ ШНИХ ЈА СТУ КА

Све до 1994. го ди не на екс -
клу зив ни јим мо де ли ма „Ау ди -
ја” ни сте мо гли да ви ди те на -
леп ни цу „ква тро” или „про кон
тен” – ма ло по знат и при лич но
ком пли ко ван си стем ко ји је
про из во ђач из Ин гол шта та ко -
ри стио уме сто ва зду шних ја -
сту ка. Не ки би по ми сли ли да
је ко ри шће њем тог ви да за -
шти те во за ча при ли ком су да ра
„Ау ди” тех но ло шки ка скао за
оста лим про из во ђа чи ма, али
за пра во ни је та ко. Све је по че -
ло 1970. го ди не, ка да је та ком -
па ни ја на пра ви ла пр ви по ли -
гон за креш-те сто ве же ле ћи да
ис пи ту је кон струк ци је сво јих
ау то мо би ла и ти ме до при не се

си гур но сти пут ни ка. Ве ли ки
број ин же ње ра био је фо ку си -
ран на сту ди ју фрон тал ног су -
да ра и по сле ди це на пут ни ке
при ли ком та кве са о бра ћај не
не сре ће.

Ме ђу по ме ну тим струч ња -
ци ма био је и Ел мар Вол мер,
ве ро ват но кључ на осо ба ко ја
је од го вор на за раз вој си сте ма
„про кон тен”. Струч ња ци из
„Ау ди ја” су сма тра ли да во за -
чи при ли ком фрон тал ног су -
да ра за до би ју по вре де углав -
ном од во ла на. Док су дру ги
ра ди ли на то ме да на пра ве ба -
ри је ру из ме ђу во ла на и во за ча
у ви ду ја сту ка, Вол мер и ње го -
ви са рад ни ци же ле ли су да
„скло не” упра вљач.

Че лич не сај ле ве за не за мо тор
Украт ко, при ли ком су да ра во -
лан се увла чио на до ле, док су
се си гур но сни по ја се ви за те -
за ли, чи ме се спре ча ва ло да
во зач и су во зач уда ре о кон -
трол ну та блу во зи ла. Си стем
је био са чи њен од ве о ма ја ких
че лич них ка бло ва ко ји су би -
ли ве за ни за осо ви ну во ла на,
мо тор и по ја се ве.

С об зи ром на то да је „Ау ди”
мон ти рао мо то ре у сво ја во зи -
ла уз ду жно и што бли же пред -
њем бра ни ку, „про кон тен” је
функ ци о ни сао бо ље не го што
се оче ки ва ло. Ка да ау то мо бил

уда ри у не што, мо тор је пр ви
део во зи ла ко ји тр пи по сле ди -
це уда ра, а пре пре ка на ко ју је
ау то мо бил на и шао по гу ра ће
га ка ка би ни. Че лич ни ка бло -
ви ко ји су ве за ни за зад њи део
мо то ра по вла че во лан на до ле
и за те жу по ја се ве. У зва нич ну
упо тре бу „про кон тен” је ушао
1986. на кон мно го го ди на те -
сти ра ња и ис пи ти ва ња, јер је
Вол мар же лео да бу де сто про -
цент но си гу ран у ње го ву ефи -
ка сност и по у зда ност. Сли чан
си стем за шти те ни је ви ђен до
та да, али ни на кон па тен ти ра -
ња Вол ме ро вог изу ма.

„Про кон тен” је угра ђи ван у
мо де ле 100, 200, В8, као и у
по је ди не „ау ди је” 80 и 90. По -
след њи ау то мо би ли фа бри ке
„Ау ди” ко ји су по се до ва ли
овај вид пре вен ци је по вре да
на пра вље ни су то ком 1994.
„Про кон тен” се по ка зао као
по у здан, али је био при лич но
те жак, а раз вој ва зду шних ја -
сту ка је на пре до вао па су они
то ком вре ме на по ста ли по у -
зда ни ји. Ипак, тех но ло ги ја и
да ље на пре ду је, као и раз вој
ја ких а ла ких ма те ри ја ла,
што би мо жда на ве ло ин же -
ње ре из „Ау ди ја” да по но во
раз мо тре упо тре бу си сте ма
слич ног „про кон те ну”, на
шта ком па ни ја из Ин гол шта -
та и да ље по ла же пра во.
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АУТО-КОД кључеви, из-
рада кључева, кључ сер-
вис. Светог Саве 14.
065/282-88-28. (215749)

ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТЛ,
1991. годиште, бензин,
гас. 064/380-55-79.
(216058)

КОМБИ рено трафик,
теретни, 700 евра, исте-
кла регистрација, испра-
ван. 063/879-03-55.
(4653)

ЈУГО корал ин 1.1, 2006,
атестиран плин, гаражи-
ран, регистрован.
064/142-55-93. (216060)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, алу фелне.
064/856-60-65. (216068)

ПРОДАЈЕМ пежо 206,
1.9 ДИ, 2000. годиште,
хитно, повољно.
063/319-772. (216354

ФИЈАТ стило, 1.9 ЈТД,
2005, троје врата, реги-
строван, у одличном
стању. Цена по догово-
ру, хитно. 063/329-075.
(216149)

КОМБИ фолксваген
2002, путнички, 8 + 1
као нов, купљен овде.
063/436-863. (216123)

ФИЈАТ пунто 2002,1.2,
16 В, металик сиви, алу
фелне, одличан, вла-
сник. 069/504-55-93.
(2126155)

ШКОДА фабија амби-
јент 1.4, 2008, прешао
82.000 км, власник, ре-
гистрован годину.
064/130-36-02. (216405)

ФИЈАТ брава 1.2, 6 В,
2001, петора врата, кли-
ма, 174.000 км, у екстра
стању. 064/130-36-02.
(216405)

РЕНО твинго, 1.2, 2003,
клима, кожа, панорама
кров, атестиран плин.
064/130-36-02. (216405)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2007,
троје врата, атестиран
плин, 77.000 км, власник.
064/130-36-02. (216405)

РЕНО кангу, 1.2, 16 В,
2002. годиште, путнич-
ки, на име купца, одли-
чан. 064/327-60-52.
216392)

ПРОДАЈЕМ заставу 10,
2008. годиште, клима,
централна, итд, власник.
065/848-58-66.
(216354).

ОПЕЛ зафира 2001. го-
диште, у добром стању,
седам седишта, дизел.
063/823-29-61. (215293)

ФОЛКСВАГЕН поло,
1996. годиште, цена
1.050 евра. 063/863-85-
94. (216163)

ПРОДАЈЕМ комби за-
става ривал 2004, пови-
шен, продужен, повољ-
но. 060/028-14-80.
(216273)

ПРОДАЈЕМ БМВ 316,
2002, 1.8, одличан, очу-
ван. 060/028-14-80.
(216272

РИО караван, 2002, фа-
бричко стање, клима,
1.950, замена. 065/809-
11-83. (216231)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
форд сијеру у одличном
стању, регистрован.
064/154-25-82, хитно.
(216450)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 2007,
петора врата, црвен, од-
личан, 1.850 евра.
064/321-77-99. (4653)

ОПЕЛ астра 9, 1.2, 2000,
3В, 5 Б, регистрован, од-
личан, 1.450. 064/321-
77-99. (46539

ПРОДАЈЕМ заставу 10,
2007. годиште, реги-
строван до новембра,
власник. 060/375-77-11.

СЕАТ алтеа ХЛ, 2008,
1.9 ТДИ, први власник,
купљен нов у Србији,
одлична опрема. 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ТОМОС аутоматик,
1986, 200 евра; 1988,
300 евра, фабричко ста-
ње, регистровани.
064/171-22-13. (216243)

НИСАН примера, кара-
ван, 1997. годиште,
управо регистрован, од-
личан мотор. 065/333-
55-25. (216465)

КУПУЈЕМ томос ауто-
матике, исправне, неис-
правне, не старије од
1987. 064/171-22-13.
(216243)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80
до 1.000 евра. 062/193-
36-05. (216200)

ОТКУПЉУЈЕМ аутомо-
биле, камионе, тракто-
ре, долазим на ваш по-
зив, катализаторе, про-
даја делова. 069/203-
00-44. (215791)

ВРШИМ откуп свих вр-
ста аутомобила, комби
возила, камиона, ката-
лизатора, продаја дело-
ва и мотора од 80 до
3.000 евра. 068/423-95-
60. (215791)

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

СТАЛНИ откуп свих вр-
ста возила, катализато-
ра, алата, пољопривред-
не механизације. Про-
даја делова, мотора,
комби возило Т-2 дизел.
063/782-82-69, 066/409-
991. (215791)

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила до 3.000 евра. Пла-
ћам најбоље. 065/809-
11-83. (216231)

ПРОДАЈЕМ трактор,
плуг, сетвоспремач,
шпартач, сејалицу, пр-
скалицу и шпедитер.
060/660-79-60. (215967)

ПРОДАЈЕМ мотокулти-
ватор ИМТ 504, са плу-
гом. 251-68-44.
(216207)

КИНО филмове 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно пре-
снимавам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(216095)

ТВ СЕРВИС „Плус”, по-
правак телевизора, мо-
нитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(216304)

ТВ половни, разних ве-
личина, замрзивач горе-
ње, са фиокама. 348-
975, 066/348-975.
(216181)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (216214)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај. 065/592-78-75.
(215925)

СВИЊСКЕ полутке, пра-
сићи, јефтино, јелке за
цеђење пилића.
065/614-74-40, 633-250.
(215700)

ПРОДАЈЕМ преосталу
нову циглу, мали фор-
мат. Сечем, цепам дрва.
064/271-56-57. (215596)

ПРОДАЈЕМ шест коза с
јарићима, може и заме-
на, продаја два магар-
ца. 064/121-43-65.,
(216043)

ПРОДАЈЕМ салонит
плоче, 20 комада, греде
3 м (10 х 10), гаражна
врата. 062/972-66-35. 

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, достава,
монтажа, гаранција, 110
евра. 062/170-43-
10.(216072)

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

ПРОДАЈЕМ 210 беле
фасадне цигле, 30 мета-
ра подних плочица.
064/221-36-12. (216099)

ПРОДАЈЕМ ловачку пу-
шку и карабин лицима
са дозволом. 063/537-
003. (216114)

ПРОДАЈЕМ дебелу сви-
њу, око 200 кг, Влади-
мировац. 064/271-54-
29. (2161189

ПРОДАЈЕМ мангулицув
црну, 6 коза и јариће и
мале мангулице. Може
и замена. 063/835-76-
22. (216103)

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

КИРБИ нов, шерпе рост-
фрај нове, трпезаријски
сто, столице, фотеље те-
расне, сто, столице.
064/955-51-85. (216130)

СВИЊЕ за клање на
продају. 064/958-35-76,
263-44-09. (216288)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарниту-
ру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, витри-
ну, комоду, сто + четири
столице, спаваћу собу
комплет, комплет кухи-
њу, дечја колица, теле-
визоре, ел. шпорет, ТА
пећи, пећ на дрва, ма-
шину за веш, суђе, тепи-
хе, половне ауто-гуме,
бицикле, разно.
063/107-78-66. (ф) 

ПРАСИЋИ, детелина,
слама и прекрупач на
продају. Петефијефа
113. Тел. 323-123.
(2161949

АЛУМИНИЈУМСКЕ огра-
де за степеништа и те-
расе, ПВЦ и АЛУ стола-
рија. 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 половне па-
лете, дрвене, 250 дина-
ра, комад, власник.
063/235-175. (216062)

МОТОРНА тестера ху-
сварна 357 ХП профи,
300 евра. 065/557-81-42. 

УСТУПАМ фиксни теле-
фонски број. 063/354-
520. (216261)

ПРОДАЈЕМ дрвену бу-
рад од 44 и 92 л.
063/354-520. (216261)

ТОПОЛОТНЕ пумпе(70
– 400 м2), најекономич-
нији вид грејања.,
062/118-26-81. (216260)

МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 060/444-55-03. 

216266)

ПРОДАЈЕМ кухињске
елементе, судоперу, ел.
шпорет. Тел. 064/255-
62-32. (216230)

ПРОДАЈЕМ квалитетне
лепе столице, вишена-
менске. 061/110-98-10.
(216245)

ФРИЖИДЕРИ, замрзи-
вачи, веш-машине, су-
до-машине, половно, га-
ранција. 063/775-59-08.
(216310)

ПРОДАЈЕМ кучиће мал-
тезера, старе 45 дана.
061/308-68-64. (216309)

ВЕШ-МАШИНА, микро-
таласна, фрижидер, су-
допера с радним висе-
ћим, двосед, регал, ко-
моде, ормани, писаћи
столови, звучне кјутије 2
х 120 вати, шиваћа ба-
гат, теписи.  Тел.
063/861-82-66. (216312

ВИЛАГЕР бензинска ко-
силица у гаранцији 150
евра, задњи лонац пе-
жоа 307, 20 евра, мо-
билни ХТЦ и ЛГ.
066/804-46-38. (216318)

БРИКЕТ висококалори-
чан, еколошки огрев од
храста и букве, прео-
стале количине.
061/296-91-67. (и

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,
половне делове. Мића,
013/346-790, 064/129-
73-60. (216е355)

НА ПРОДАЈУ краљица
пећи, 16 струњача за
фитнес, 1 нова блажуј-
ка. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (216360)

НА ПРОДАЈУ калдрма,
коцка. Чистим таване,
подруме и дворишта, са
својим превозом.
064/503-31-35. (216385)

ТВ са постољем, елек-
трични шпорет, кауч,
брачни лежај, кухињски
елементи, столице са
наслоном. 064/245-22-
77. (216468)

ПРОДАЈЕМ пећ за ЦГ,
дакон, половна, 32
кв.Тел. 062/826-13-20,
633-396. (216445)

ПРЕОСТАЛЕ количине
пелета, продајем. Тел.
063/774-24-84. (216435)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци, свиње. Могућ-
ност клања, печења и
доставе. 060/037-11-96,
064/290-50-29. (216380)

ПРОДАЈЕМ комбинова-
ни фрижидер. 063/879-
51-40. (216383)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, кухиња 10.000
динара. 371-568,
063/773-45-97. (216397)

ПРОДАЈЕМ букова дрва,
багремове сеченице.
„Топлина”, 063/364-310. 

ЦИРКУЛАР са фрејзе-
ром, столарски, тросед,
двосед, фотеља, супер
очувани. 062/840-88-
27. (216414)

ПРАСИЋИ, 200 динара,
свињске полутке, може
и целе свиње, слама 300
бала. 064/303-28-68,
Мића. (216464)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17Петак, 18. март 2016.

ПРОДАЈЕМ бибер цреп
и ломљени мермер за
мозаик. 060/375-77-11.
(216465)

РАСРПОДАЈА половног
намештаја, Д. Туцовића
84. 060/375-77-11.
(216465)

ПИЛИЋИ, уређени и
живи на продају, кућна
достава. 065/410-97-34.
(216464)

ПРОДАЈЕМ кухиње,
шанк + барске столице,
ормане, столове, столи-
це, тепихе, регале, ко-
моде, витрине, угаону
гарнитуру, француски

лежај, ципеларник, сан-
дук за постељину, тро-
сед, фиокар. 064/155-
38-13. (216460)

БЕТОНСКЕ стубове 15
комада од 2,60 м, жицу
за ограду 34 м и мотор-
ну бензинску пумпу, три
цола. 066/357-870.
(215877)

ОТКУП старог гвожђа,
фрижидера, замрзива-
ча, акумулатора и оста-
лог отпада. 064/158-44-
10, 063/101-11-47.
(216025)

КУПУЈЕМ очувани поло-
ван намештај, покућ-
ство, плинске боце,
шпорете и остало.
066/900-79-04. (216059)

КУПУЈЕМО старо гво-
жђе, фрижидере, веш-
машине, алуминијум и
остали отпад. 064/158-
44-10, 063/101-11-47. 

КУПУЈЕМ фрижидер на
плин и ТВ на 12 волти.
065/963-23-39. (216404)

КУПУЈЕМ очувани дрве-
ни прозор 100 х 100,
продајем 120 х 115.
063/734-82-31. (216395)

КУПУЈЕМ очуване сто-
лице, столове, ћилиме,
слике, лустере, угаоне
кухињске клупе.
063/760-52-31. (216333)

КУПУЈЕМ очуване ис-
правне фрижидере, за-
мрзиваче, веш-машине,
електричне комбинова-
не шпорете. Тел.
063/861-82-66. (216312)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (216198)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине,
веш-машине, фрижиде-
ре, замрзиваче, електро-
моторе, акумулаторе,
старе каблове. 060/521-
93-40. (216202)

КУПУЈЕМ сатове, ис-
правне, неисправне упа-
љаче, пенкала, стрипо-
ве, ситне антиквитете.
063/804-57-99. (216248)

ОТКУПЉУЈЕМ медаље,
ордење, стари новац,
пенкала и сатове ручне,
џепне, зидне. 064/867-
48-11. (216238)

КУПУЈЕМ старе стрипо-
ве, албуме са сличица-
ма, играчке, пез фигу-
рице, сатове, пенкала,

упаљаче, војне ствари,
ситне антиквитете, фо-
то-апарате. 064/187-56-
80. (216351)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, са-
тове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(216363)

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

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

КУЋА на продају, Срби-
јанска 55, и издајем ло-
кал, Војвођанска 85,
Панчево. 064/651-16-
22. (214749)

КАЧАРЕВО, кућа нова,
усељива, недовршена
200 м2, 5 ари плаца.
063/218-860. (215931)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари, Новосе-
љански пут, повољно,
могућ сваки договор.
066/385-289. (216020)

ПЛАЦ 10 ари хитно,
продајем, власник, 1/1,
Ул. Козарачка. Тел.
063/741-21-10. (215864)

ПРОДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву у близини центра.
063/706-50-05. (215788)

ПРОДАЈЕМ кућу на ста-
рој Миси (два дворишна
стана). Тел. 063/472-
433, 063/440-447.
(215144)

КУЋА на продају, 112
м2, 1/1, плац 8.5 ари. Л.
Толстоја 38. 064/290-
49-89. (2157039)

ПЛАЦ у Црепаји, 25 ари
и стара кућа, повољно.
063/240-784. (215695)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, замена.
063/307-674. (215601)

ПЛАЦ на продају.
064/813-00-21. (215644)

ВОЈЛОВИЦА, кућа на
продају, 80 м2, плац 6.5
ари. 013/341-435.
(215636)

ЗА ИНВЕСТИТОРЕ и из-
вођаче радова на зида-
њу зграда, колективног
становања на распола-
гању је кућа у Панчеву,
на 18 ари плаца.
060/418-42-37. (4653)

КУЋА на продају у Омо-
љици, код парка и шко-
ле. 063/197-70-73.
(216052)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари,
Девојачки бунар.
063/249-682. (216054)

ПАНЧЕВО, Козарачка,
нова, кућа 138 м2, бру-
то, власник 1/1., одмах
усељив, комфорна, од-
лична локација, одмах
усељива. 063/637-673.
(216049)

ХАЛА зидана, 90 м2, са
5 ари плаца, на Јабуч-
ком путу, 25.000 евра.
069/213-97-37. (216067)

ЈАБУЧКИ пут, грађевин-
ски плац, 4 ара.
069/213-97-37. (216067)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омо-
љици. 065/438-69-30.
(216087)

У СКОРЕНОВЦУ кућа на
продају, 120 м2, са
окућницом, цена по до-
говору.  Тел. 764-370.
(216092)

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

КУЋА спратна, 180 м2,
грејање, власник, може
замена. 341-217.
(216057)

ПРОДАЈЕМ кућу у До-
лову са 29 ари плаца.
371-274, 064/176-88-52.
(216066)

КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, 49.000
евра, може замена.
061/685-88-03. (216154)

ДВА ПЛАЦА, Новосе-
љански пут, сваки 13
ари, 5.500 евра и 13.000
евра. 061/685-88-03.
(216154)

КУЋА на продају, Котеж
2, Панчево, Краљевач-
ка. 063/537-003.
(216114)

ПРОДАЈЕМ у центру
Панчева стару кућу за
рушење, сва инфра-
структура. 060/353-99-
10. (216120)

ПРОДАЈЕМ примерну
кућу са помоћном згра-
дом, укупно 400 квадра-
та. Кућа је топлотно и
звучно одлично изоло-
вана, са јефтиним цен-
тралним грејањем, то-
плотном пумпом. Погод-
на је за ординацију, ау-
то-радионицу, тениску
школу, итд. 350.000
евра. Ул. Браће Јовано-
вић 90. Тел. 063/102-43-
77, од 8 до 14 сати.
(216121)

КУЋА, стара Миса, Ко-
зарачка, старија градња,
реновирана, укњижена,
58 м2 + додатне просто-
рије, 4 ара плаца,
38.000 евра. Тел.
063/735-73-39. (216108)

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

ДВОРИШНИ стан, улич-
на страна, погодан за
локале,60 м2, Димитри-
ја Туцовића, 45.000
евра, центар. 060/164-
45-75, 013/345-272.
(216126)

КУЋА, Крњача, Београд,
90 м2, 10 ари, два стана,
помоћни објекти, прода-
ја/замена. 064/955-51-85. 

ПРОДАЈЕМ кућу у Пан-
чеву, преко пута Народ-
не баште, старија кућа,
плац 6,5 ари, идеално за
градњу. 617-212,
062/891-26-68. (216146)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште,
гаража, башта, укњи-
жен. 064/938-41-99.
(216136)

ПЛАЦ 7 ари, власник,
код Козарачке старе,
повољно. 061/246-40-
42, 013/263-82-64.
(216140)

ПРОДАЈЕМ 18 ари ба-
ште са викендицом.
063/865-80-06. (216145)

МЕЊАМ кућу новију у
Омољици, за стан у
Панчеву. Тел. 617-212,
062/891-26-68. (46146)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омо-
љици. 065/438-69-30.
(216087)

ПРОДАЈЕМ плац, Пели-
стерска улица бр. 5, 3
ара, цена 11.000 евра.
Могућа замена за ауто-
мобил. 
062/634-008. 
(216148)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
у Лапу, трећа дуж од
Надела. 064/113-47-76.
(216265)

ПРОДАЈЕМ плац на Ба-
ваништанском путу 15,5
ари, повољно. 
060/028-14-80.
(216212)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, 130 м2,
повољно. 060/028-14-
80. (216212)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 100 м2, 16,5
ари плаца, близу цен-
тра. 060/028-14-80.
(216212)

НА ПРОДАЈУ кућа у До-
лову. 258-37-86,
066/334-085. (216249)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
две мање куће за мањи
стан. 064/986-21-
74.(216250)

ПЛАЦ, Баваништански
пут, до пута, ограђен, 7
ари, 14.000 евра, дого-
вор. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

КУЋА, нова Миса, три
етаже, локал, 55.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-7-50. (216242)

НОВА МИСА, кућа но-
вија, 200 м2, локал, до-
говор. (188), „Una Dal li”,
064/255-7-50. (216242)

ПРОДАЈЕМ плац од 6
ари, са кућом, повољ-
но.Танаска Рајића.
063/215-844. (216222)

ПРОДАЈЕМ кућу 180 м2,
у Панчеву са три стам-
бене јединице + 3,2 ара
плаца, 1/1, на Марити,
Ул. Јове Максина, вла-
сник. Тел. 063/740-22-
41. (216229)

ДВА ланца земље, Лап,
трећа дуж и плац Бава-
ништански пут, 12 ари,
до пута. 064/867-48-11.
(216238)

МАКСИМГА ГОРКОГ,
салонски тип куће,
75.000, договор. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216276)

БЛИЗУ ЦЕНТРА, кућа на
4 ара, 48.000, на 2,6
ара, 41.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216276)

ЗЛАТИБОР, кућа на 3
ара, 42.000 и плац 4
ара, 12.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(216276)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2, 4
ара, 48.000; 80 м2, 5
ари, 55.000. (394),  „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(216277)

ДОЊИ град, 90 м2 + 55
м2, две засебне једини-
це, 3 ара, 49.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(216277)

ВОЈЛОВИЦА, 100 м2,
14,5 ари, усељива,
22.000. (394),  „Гоца”,
063/899-77-00. (216277)

ВЕЛИКИ избор кућа у
Панчеву и околним се-
лима. (394),  „Гоца”,
063/899-77-00. (216277)

ПЛАЦ 4 ара, на продају,
код „Тмушића”, нова
Миса. 064/959-42-79.
(216291)

ДЕО куће, почетак Стре-
лишта, укњижено, заме-
на. 064/952-19-80.
(216285)

КУЋА, лепа, с ајнфором,
комфорна 130 м2, греја-
ње, близу центра. 258-
06-47. (216300)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру града, повољно.
Вреди погледати.
063/756-06-04. (216276)

ПРОДАЈЕМ кућу на но-
вој Миси, без посредни-
ка, код школе. 063/824-
63-51, 373-154.
(216184)

ДАЈЕМ кућу за плодоу-
живање у Омољици.
064/479-73-09. (216185)

ПРОДАЈЕМ кућу са два
улаза, стари Тамиш,
власник, повољно.
064/143-01-78. (216215)

КУЋА на Баваништан-
ском путу 83 м2, помоћ-
ни објекат 54 м2. Повољ-
но. 065/561-01-50. 

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2, могућ
сваки договор. 064/902-
28-80. (216172)

ПОВОЉНО, кућа Доњи
Град, 2,6 ара, 120 м2,
35.000, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

КУЋА, Змај Јовина, пе-
шачка зона, 180 квадра-
та, 100.000 евра.
060/034-31-11. (216316)

ХИТНО продајем усељи-
ву кућу у Банатском
Брестовцу. Тел.
013/626-691, 065/628-
48-33, 064/470-97-06.
(216324)

БАВАНИШТАНСКИ, но-
ва двособна, 67 м2, 5
ари, 34.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.

ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари,
реновирана, 18.000, до-
говор. (49), „Мустанг”,
062/226-901.

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. 
(216322)

ЊИВА на продају, 18
ари, на уласку Старче-
ва, код „Рафаело пум-
пе”. 063/836-58-27.
(216334)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута.
063/836-23-83. (216347)

ВОЈЛОВИЦА, 60 м2, 3.5
ара, само 10.000 евра.
063/836-23-83. (216347)

КУЋА с два локала, код
Турске главе, 161 м2, 2
ара, 65.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)

КУЋА, нова, Тесла, 140
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)

КУЋА, нова, Тесла, 140
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)

СТАРА МИСА, кућа но-
вија, 330 м2, 6 ари,
70.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (216337)

САМОШ, кућа 100 м2,
10 ари, 9.000; Црепаја,
135 м2, 16 ари, 45.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(216337)

ГОРЊИ ГРАД, Книћани-
нова 33, кућа за инве-
ститоре, 180 м2, 5 ари,
45.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (216337)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на истом
плацу, легализовано.
013/232-21-30, 063/162-
50-00. (216360)

7. ЈУЛИ, трособна, 129
м2, 3 ара, 36.000.
(398), „Кров”,  060/683-
10-64. (216354)

БЛИЗИНА центра, од-
лична кућа, 183 м2, 3.7
ара, 77.000. (398),
„Кров”,  060/683-10-64.
(216354)

СТАРА МИСА, 100 м2,
троипособна, 5,3 ара,
34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (216354)

КОТЕЖ МИЛОРАДО-
ВИЋ, прелепа кућа 270
м2, 2.5 ара, 125.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (216354)

ХИТНО, кућа Долово,
15.500, договор, после
15 сати. Тел. 061/134-
37-08. (216458)

ПРОДАЈЕМ воћњак, ба-
шту крај Надела, 28 ари.
Тел. 063/771-18-49.
(216448)

МАРГИТА, солидна ку-
ћа, 110 м2, на 5 ари пла-
ца, договор. 063/720-
55-66. 

МИСА, продајем пот-
кровље 100 м2, са свим
прикључцима, власница.
065/333-55-25. (216456)

ПРОДАЈЕМ 14 ари гра-
ђевинског земљишта, на
старој Миси, 16.000
евра. 063/771-18-49.
(216448)

ПЛАЦ 8 ари, 40 х 20 м,
Новосељански пут б.б,
8.500 евра. 064/808-72-
50. (216434)

МИСА, 85 м2, 5 ари,
32.000, договор. (071),
„Самиго”, 062/886-56-
09. (216221)

ПРОДАЈЕМ кућу са дво-
риштем и гаражом, мо-
же и замена, цена
70.000. 061/266-46-45.
(216394)

КУЋА у центру, 112 м2,
3 ара плаца, може заме-
на, власник, 1/1. Тел.
065/310-02-76. (216389)

ЈАБУЧКИ, објекат 600
м2, 8,4 ара, струја, вода,
плин, повољно. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (216462)

ОМОЉИЦА, укњижена,
нова, 16.000, Дебељача,
нова, прелепа, 26.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (216462)

ШИРИ центар, две куће,
само 50.000, Војловица
88, 7,8, само 29.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (216462)

КУЋА, 50 м2, са воћња-
ком, на 9 ари плаца,
Панчево. 065/410-97-
34. (216464)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, намештен,
27.000. (324),„Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(215803)

ТЕСЛА, двособни, 57 м2,
30.000; 43 м2, 25.000.
(324),„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (215803)

ТЕСЛА, стан 45 + Т,
II/IV, без лифта; 1.5 ТА,
укњижен, промењене
струјне и водоводне ин-
сталације, усељив, про-
дајем. 063/826-97-09.
(253), „Економик”,
063/826-97-09. (214690)

ТЕСЛА, трособан, IV
спрат, без лифта, ЦГ,
сређен, усељив. 331-
079. (214743)

КОД БОЛНИЦЕ прода-
јем три мање гарсоње-
ре, све 18.000 евра.
062/361-676. (214359)

ПРОДАЈЕ се стан 84 м2,
И. Курјачког 6-а,
50.000. 314-353,
062/841-34-05. (214969)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан стан, Вељка Влахо-
вића 12, укњижен, вла-
сник, ЦГ, V спрат, усе-
љив одмах, 43.500.
063/164-61-52. (215083)

ОДМАХ усељив, тросо-
бан стан, 78 м2, два мо-
кра чвора, Стрелиште,
може замена за кућу.
064/340-26-43. (215309)

СТАН у центру, двосо-
бан, 55 м2, II спрат. Тел.
064/528-32-10. (215515)

ТЕСЛА, IV/4,  без лифта,
ЦГ, двособан, 53 м2 +
тераса, (замена само-
стална усељива кућа,
шири центар). 066/954-
33-05. (215155)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 пословног про-
стора, центар, 35.000.
064/186-50-87. (215187)

НОВ стан, 65 м2, гаража
14 м2, Ул. Таковска.
063/342-220, 063/701-
19-77. (215950)

ТЕСЛА, двоипособни,
двостран, ЦГ, 72 м2, II
спрат. 069/176-08-57.
(215848)

ПРОДАЈЕМ стан 55 м2,
у новој згради, без по-
средника. 064/222-96-
01. (215776)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан 80 м2, близу
„Авива”, власник,
35.000, договор.
064/323-91-93. (215693)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, I спрат, без улагања,
власник, 32.000, дого-
вор. Тел. 060/861-83-06.
(215693)

ЦЕНТАР, продаја нових
усељивих станова и ло-
кала, 630-850 евра са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(215748)

СТАН 101 м2, Карађор-
ђева 15, I спрат.
063/334-430. (215601)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двоипособан стан, Стре-
лиште, 65 м2, VII, ЦГ,
власник. 063/761-76-87.
(2156118)

ХИТНО продајем стан,
Тесла, 78 м2, I спрат, ЦГ,
власник. 063/235-175.
(216062)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86  м2. Тел.
064/267-71-74. (216075)

ТИП СТАНКО, двосо-
бан, 48 м2, 28.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(216117)

КОТЕЖ , двособни, 49
м2, 30.000; 65 м2,
35.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(216117)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ЦЕНТАР, двособан, 56
м2, ТА, 29.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(216117)

НОВА МИСА, 15.000, 40
м2, 55 м2, договор.
063/377-835. (216106)

ПРОДАЈЕМ стан, строги
центар, В. Караџића 6,
код Гимназије, 58 м2.
064/651-17-78. (216123)

ДВОРИШНИ трособни
део куће, Војловица,
продајем/мењам, за ма-
њи дворишни. 061/288-
20-19. (216129)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 62 м2.
064/170-57-10, 065/824-
39-44. (216131)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан
на Стрелишту, 43 м2, ТА,
изузетно економичан.
304-788. (216134)

ПРОДАЈЕМ стан, 40 м2,
нова Миса, зграда, ре-
новиран, 17.500 евра.
064/668-97-77. (216143)

СТРОГИ центар, једнои-
пособан, двострано ор-
јентисан, II, ЦГ, клима,
подрум. Власник.
063/871-77-13. (215582)

КОТЕЖ 2, двособан, 44
м2, комплет сређен,
21.000 евра. 061/685-
88-03. (2161549

ПРОДАЈЕМ стан, Стре-
лиште, 53 м2, VII спрат,
23.000 евра. 063/868-
02-06. (216170)

НОВ стан, 53 м2, икњи-
жен, Мајке Југовића 13.
060/661-05-79. (216153)

ПРОДАЈЕМ стан преко
пута „Авив парка”, дво-
собан, договор.
064/317-36-31, 063/721-
42-86. (216179)

ДВОСОБАН, ТА, 52 м2,
реновиран, Тип Станко,
25.000 евра. (470),  „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
38 + 4 м2, 24.000 евра.
(470),  „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, I спрат,
ТА, Тип Станко, ПВЦ
столарија, клима,
22.000 евра, за Котеж 2.
(470),  „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ДВОИПОСОБАН, Котеж
2, 65 + 5 м2, 38.000 евра.
(470),  „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЦЕНТАР, дворишни, 40
м2, башта, 20.000 евра.
(470),  „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
квалитетна градња, 68 +
6 м2, 44.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

СОДАРА, Доситеја Об-
радовића 56 м2 + тера-
са, V, ЦГ, сређен. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (2156242)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(2156242)

КОТЕЖ 2, једнособан,
44 м2, ЦГ, 26.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (2156242)

КОТЕЖ 1, 75 м2, V, ЦГ,
сређен, 45.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (2156242)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(2156242)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
тераса 6 м2, гаража.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. 

НЕКРЕТНИНЕ продаја,
једноиопсобан стан, но-
ва Миса, центар 34 м2,
20.500 евра. Тел.
062/166-15-21. (216240)

СТРОГИ центар, прода-
јем стан на трећем
спрату, поткровље, 51
м2. 063/852-21-34.
(216232)

ТЕСЛА, 52 м2, IV спрат,
24.500, договор, вла-
сник. 061/132-11-18.
(216258)

ПРОДАЈЕМ намештен
стан, 57 м2, у б ору,
лифт и ЦГ, 19.400
евра. 063/354-520.,
(216261)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у строгом центру
града, два нивоа, 97 м2.
063/141-19-04. 
(216267)

ШИРИ центар, тросо-
бан, 68, I, TA,  терасе,
гаража, 32.000.
060/760-04-32. (216269)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, строги центар, ТА,
I, власник. 062/388-130.
(216246)

ЦЕНТАР, двособан, IX
спрат изнад СДК, 56 м2.
063/164–88-64.
(216256)

ЦЕНТАР, 45 м2, једнои-
пособан, V спрат.
063/825-83-25. (216256)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, 53 м2. Тел. 064/290-
46-55. (216212)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ЈЕДНОСОБАН, Стрели-
ште, 35 + 5 м2, I, TA,
15.500. Марина Држића
7.  066/952-42-19. (16217)

КОПАОНИК, стан 36, 60
и плац 2 ара, темељи,
струја, вода, канализа-
ција. 064/143-52-98.
(2161`92)

ЦЕНТАР, зграда етажи-
рана 16, 141, 152, 170
м2, цела, појединачно.
061/531-29-00. (216192)

СОДАРА, трособан стан,
I спрат, 74 м2, ЦГ, вла-
сник. Тел. 064/616-47-
67. (216193)

КОТЕЖ 1, IV спрат, пре-
ко 60 м2, трособан, ЦГ,
39.000. Тел. 063/803-14-
86. (216201)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ 50
м2, IV, TA, повољно.
063/598-820, 013/361-
339. (216302)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 78
м2, 37.000; 26 м2, I,
17.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216226)

ТЕСЛА, 55 м2, IV, ТА,
24.000; 62 м2, I,  27.500.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)

СОДАРА, 83 м2, I,
41.500, 74 м2, IV,
45.000; 84 м2, V, 48.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)

СОДАРА, 61 м2, ВП,
35.000; 55 м2, 28.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)

СТРОГИ центар, I, 55 +
6, 42.000; Котеж 2, 57
м2,30.000.  (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)

САЛОНСКИ, 114 м2,
67.000 и 86 м2, 41.500.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)

СОДАРА, Доситејева,
троипособан, 83 м2,
58.000, центар, Кара-
ђорђева, 83 м2, VI,
63.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216226)

ЗЕЛЕНГОРА, ВП, 55 м2,
сређен, 27.500. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)

БЛИЗУ центра, повољно
дворишни стан, Самач-
ки, гарсоњера, 12.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216226)

ДВОРИШНИ, 100 м2,
20.000; 60 м2, 18.000, 42
м2, 14.500. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(216277)

ЦЕНТАР, улични стан,
100 м2, 35.000; Ослобо-
ђења, 55 м2, 25.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (216277)

ЦЕНТАР, 110 м2, трои-
пособан, 65.000, I, ЕГ;
64 м2, двоипособан,
40.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216277)

ЦЕНТАР, 45 м2, двосо-
бан, 23.000; 52 м2, дво-
собан, сређен, ЕГ,
35.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216277)

КОТЕЖ 2, 38 м2, 22.000;
63 м2, двособан, комфо-
ран, двостран, леп, хит-
но, 36.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(216277)

КОТЕЖ 1, 42 м2, једнои-
пособан, 27.000; 50 м2,
двособан, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(216277)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 70 м2, трособан,
43.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216277)

МИСА, 38 м2, једноипо-
собан, нов, 19.500; 45
м2, двособан, 25.000;
трособан, 30.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(216277)

СТРЕЛИШТЕ, 32 м2, јед-
нособан, 18.500; 38 м2,
II, ЦГ, 23.500.(394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(216277)

СТРЕЛИШТЕ, стан 62
м2, потпуно сређен, вла-
сник. 066/004-787.
(216284)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу, вла-
сник, без посредника.
065/681-32-17. (216294)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без по-
средника. Тел. 063/867-
58-19. (216295)

ПРОДАЈЕМ намештен
стан, 57 м2, у Бору, лифт
и ЦГ, 19.400 евра.
063/354-520. (216221)

СТАН на продају, Котеж
1, 57 м2, власник.
060/314-19-98. (216335)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 61
м2, 33.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (216337)

ТЕСЛА, једноипособан,
ЦГ, 42 м2, 25.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
57 м2, 30.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (216337)

КОТЕЖ 2, четворосо-
бан, 92 м2, 65.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(216337)

ЦЕНТАР, двособан, пре-
леп, 57 м2, 40.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(216337)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
ЦГ, 24,5 м2, 17.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(216337)

ДВОИПОСОБАН, леп,
сређен, зграда, призе-
мље, двориште, повољ-
но, може и замена за
мањи. 063/750-66-85. 

ТЕСЛА, двособан, I, 54
м2, ТА, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. 

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

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.

СОДАРА, одличан двои-
пособан, 67 м2, V,
33.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.

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

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901,
013/331-341.

СТРОГИ центар, добра
градња, дворишни, 15
м2, 9.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.

ДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж, за доживотно из-
државање, само 4.800
евра и месечна помоћ.
061/324-40-85. (216352)

ПЕНЗИОНЕРИ! Нуди се
доживотно издржавање
по најповољнијим усло-
вима. Ваше месечне ра-
чуне плаћамо ми.
061/324-40-85. (216352)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Котежу 1, хитно,
25.000 евра. 066/937-
00-13. (216354

СОДАРА, продајем већи
двособан стан, повољ-
но. 066/937-00-13.
(216354

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, 51 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(216358)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, ЦГ,
двособан, 22.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (216358)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 55 м2, II ЦГ, 36.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(216358)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, ЦГ, лифт, 26.500.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(216358)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
64 м2, IV, ЦГ, одличан,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(216358)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 44, II, договор,
улично, Цара Лазара 35,
11.000; Стрелиште, 8
ари, 190, новија кућа,
72.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (216367)

ТЕСЛА, трособан, 105, I,
62.000; двособан, ТА,
ВП, 53, 26.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(216367)

ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 35.5о0. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (216361)

КОТЕЖ 1, једнособан,
41 м2, IV, ЦГ, 22.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(216361)

ТЕСЛА, двособан, V, 62
м2, ЦГ, ПВЦ, 37.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(216361)

ТИП Станко, двособан,
I, 52 м2, TA, реновиран,
25.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (216361)

КОТЕЖ 2, троипособан,
VII, 74 м2, ЦГ, 47.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(216361)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
ВПР, ЕГ, 44 м2, 23.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(216361)

СОДАРА, трособан, I,
67 м2, ЕГ, реновиран,
41.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (216361)

КОТЕЖ 2, 60 м2, IV, ЦГ,
31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951,

(216358)

ШИРИ центар, новија
градња, 90 м2, четворо-
собан, I, ЦГ, 65.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(216358)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, V,
ЦГ, усељив, 28.500.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(216358)

ТЕСЛА, 47 м2, III, ТА,
23.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(216358)

КОТЕЖ 2, 70 м2, двои-
пособан, III, ЦГ, 40.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (216358)

ЦЕНТАР, 55 м2, II, ЦГ,
усељив, 36.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (216358)

ТЕСЛА, лепа гарсоњерa,
25 м2, III, ТА, 17.000.
(398), „Кров”. 060/683-
10-64. (216354)

ЦЕНТАР, робна кућа,
двоипособан, V, 43.000.
(398), „Кров”. 060/683-
10-64. (216354)

ЦЕНТАР, салонски дво-
ришни, 81 м2, трособан,
сређен, 33.000. (398),
„Кров”. 060/683-10-64.
(216354)

ПРОДАЈЕМ стан на Ко-
тежу 2, 84 м2, шести
спрат. 065/398-98-99.
(216369)

НОВОГРАДЊА, троипо-
собан стан, 53.000 евра,
са ПДВ-ом. 062/443-
367. (216429)

НОВИ СВЕТ, други
спрат, поткровље, у си-
вој фази, 95 м2, 2 х 48
м2, струја, вода, пар-
кинг, 36.000 евра.
060/765-66-60. (216436)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
Ослобођења, сређен.
064/218-15-72. (216423)

КОТЕЖ 2, I, ЦГ, 70 м2 +
две терасе, трособан,
укњижен, 2 МЧ, вла-
сник. 064/458-29-74.
(216417)

СОДАРА, Д. Обрадови-
ћа, 56 м2, IX, 39.000.
(071), „Самиго”,
062/886-56-09. (216421)

НОВОГРАДЊА,
Стрeлиште, 51 м2, I,
38.500, (071), „Самиго”,
062/886-56-09. (216421)

КОТЕЖ 2, 51 м2, I,
31.000, договор. (071),
„Самиго”, 062/886-56-
09. (216421)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
20 м2, новоградња, при-
земље, укњижен, 15.300
евра. 064/200-00-37.
(216420)

СТАН, двоипособан, 57
м2, ЕГ, Ул. М. Гупца,
35.000 евра. 063/819-
81-83, 063/210-998.
(216396)

ДВА стана у центру
Панчева за кућу у цен-
тру. 064/856-60-19.
(216411)

ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
две терасе, подрум, IV
спрат, 31.000 евра.
064/158-94-28. (216407)

ТРОСОБАН, Котеж 1, 65
м2, новоградња, III
спрат, укњижен, 700
евра/м2. 064/200-00-37.
(216420)

ТРОСОБАН стан, 83 м2,
у центру код Гимназије.
063/466-347. (216469)

КОТЕЖ 1, IV спрат, без
лифта, 53 м2, двособан.
063/814-45-05.(216459)

ТЕСЛА,трособан, IV, са-
мо 32.500; Маргита,
нов, 64 м2, лукс, 40.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (216462)

САМАЧКИ, гарсоњера,
I, 13.500, Маргита, јед-
нособан, нов, само
18.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216462)

СОДАРА, новоградња,
одлични станови, по-
вољно, дворишни 30 м
до улице, 13.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (216462)

МИСА, двоипособан, 40
м2, само 19.500; Тесла,
I, нов, лукс, 38.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (216462)р

КУПУЈЕМ стан до
20.000, дајем ауто
(3.000), остало кеш.
064/134-06-30. (215127)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (216423)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у строгом центру. Наме-
штен, реновиран, двори-
шни. 063/313-005.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан са ка-
бловском телевизијом,
интернетом, грејањем,
близу „Авив парка”. На-
сеље Стрелиште. Кон-
такт тел 013/400-090,
069/320-51-41, 069/320-
51-42. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на Те-
сли. 064/200-42-67.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ два дворишна
намештена једнособна
стана, комфор, Стрели-
ште. 362-406, 064/218-
83-45.  (214761)

СОДАРА, стан за изда-
вање. 064/925-98-14.
(215100)

ИЗДАЈЕМ стан, Стрели-
ште, трособан, ЦГ.
060/034-13-61. (215496)

НАМЕШТЕН стан сам-
цу-самици, Браће Јова-
новић 33-д. 063/163-19-
90. (215160)

ИЗДАЈЕМ кућу. 616-024.
(215250)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Стрелишту, четврти
спрат, има лифт. Тел.
063/351-766. (215940)

СТАН, Котеж 1, 60 м2,
IV спрат, лифт, испред
Економске школе.
063/163-52-05. (215376)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
48 м2 + 6 м2, тераса, од-
мах усељив, Котеж.
(470), „Дива”,  345-534,
064/246-05-71. (и)

ИЗДАЈЕМ два дворишна
намештена једноипо-
собна стана, Стрелиште,
комплетно. 362-406,
064/218-83-45. (215641)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан у центру, намештен
, са или без гараже.
064/857-87-28. (216045)

ИЗДАЈЕМ празан стан
на Тесли, 39 м2, ЦГ.
064/967-28-91, 617-815.
(216047)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан у згради, теле-
фон, ЦГ грејање.
060/030-11-62.
(2162909

НАМЕШТЕНА гарсоње-
ра за самца или самицу,
депозит обавезан.
064/866-21-13. (216279)

ИЗДАЈЕМ мањи стан.
Тел. 013/355-815,
062/887-17-55. (216292)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у кући,
ТА,  кабловска, Стрели-
ште. 064/503-75-57.
(216296)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, ин-
тернет, паркинг, повољ-
но, одмах усељиво.
065/691-88-23. (216298)

НАМЕШТЕН трособан
стан, Котеж 1, ЦГ, кли-
ма, телефон. 063/803-
14-86, 064/255-86-79.
(216201)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, дворишни,
нова Миса. 373-237.
(216205)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, повољно, на
краћи и дужи период.
063/839-56-81. (216206)

СТАРИЈОЈ женској осо-
би издајем мањи стан у
лепом дворишту, са по-
себним улазом, уграђе-
на је кухиња, без кућних
апаратa. Опширније на
тел. 064/137-48-67.
(2161869

ИЗДАЈЕМ самцу собу у
центру града. Повољно.
Тел. 062/377-345.
(216187)

ГАРСОЊЕРА, на дуже
време, Котеж 1, први
спрат. 064/866-23-75,
064/004-57-08. (216157)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан на Стрелишту и
двособан на Содари.
064/878-02-07. (216115)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан у центру
Стрелишта на III спрату.
Тел. 064/124-48-15.
(216116) 

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, нова Ми-
са, ТА, клима, каблов-
ска. 064/231-23-59. 

НАМЕШТЕН дворишни
стан за две особе, изда-
јем. 013/333-517,
064/160-46-39. (216088)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у центру, 64 м2, VI
спрат, ЦГ, лифт.
063/104-40-54. (216137)

ИЗДАЈЕМ стан 40 м2,
ЦГ, телефон, интернет,
клима, ново. 013/313-
576, 062/965-95-07.
(216260)

ОЗБИЉНОЈ породици
потребна кућа за стано-
вање, предност Стрели-
ште. 065/411-27-23.
(216263)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен или намештен дво-
собан стан, 55 м2, Сода-
ра, интернет, ЦГ, ка-
бловска. 065/451-29-15,
Стефан. (216272)

ИЗДАЈЕМ мању наме-
штену кућу брачном па-
ру или самицама.
064/968-21-74. (216250)

СТРОГИ центар 40 м2,
празан, једнособан, 110
евра. (097), „Перфект”,
064/385-31-15. 

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, ново.
062/207-004. (216242)

РЕНОВИРАН једносо-
бан, централно, клима,
кабловска, намештен,
шири центар, 80 евра.
063/809-34-18. (216463)

ГАРСОЊЕРА, стан,
зграда, први спрат, засе-
бан улаз, близина
Спортског центра.
064/436-85-26. (216449)

СТАНОВИ, издавање,
бесплатно собу, кухињу,
купатило, издајем ста-
нарки у Иванову.
064/372-94-71. (216438)

ИЗДАЈЕМ стан, двосо-
бан у Моше Пијаде 74,
празан. 061/164-07-38.
(216447)

ИЗДАЈЕМ намештен,
двособан стан, 64 м2, у
строгом центру.
061/621-32-18. (215454

СОДАРА, двособан
стан, 56 м2, за издавање.
064/925-98-14. (216422)

ИЗДАЈЕМ стан код Хо-
тела „Тамиш”, искључи-
во самицама, или уче-
ницима.  064/351-15-52. 

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у кући на Стрелишту.
062/114-63-73. (216428)

ИЗДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву за становање.
063/830-14-55. (216433)

ИЗДАЈЕМ стан, Јадран-
ска бр. 46. 373-201.
(216412)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Стрели-
ште. Тел. 311-071.
(216413)

ИЗДАЈЕМ кућу на Ново-
сељанском путу.
069/348-09-99. (216403)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
у новој кући, може и
део стана. 064/130-36-
02. (216405)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комплетно намештен
стан, кућа, ЦГ, центар.
065/344-85-77. (216386)

ЈЕДНОИПСООБАН стан,
Војвођански булевар
50/20, на дуже, ненаме-
штен, струја, вода, гре-
јање, телефон, клима.
377-529. (216384)

ИЗДАЈЕМ стан, наме-
штен. 063/802-42-20.
(216378)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, ТА греја-
ње, у центру. 064/224-
16-66. (216314)

ИЗДАЈЕМ двособан по-
лунамештен стан у Зе-
ленгори. 063/609-006,
013/367-025. (216317)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан, код Стомато-
лошког. 065/527-85-22.
(216321)

ГАРСОЊЕРУ, већу, но-
вије намештену, близу
центра, издајем.
065/870-27-00. (216377)

ИЗДАЈЕМ полунамеште-
ну гарсоњеру код Водне
заједнице. Тел. 063/826-
97-67. (216378)

ОД 1. априла издајем
двособан намештен стан
на Стрелишту., Тел.
060/654-22-22, 347-817.
(216382)

ИЗДАЈЕМ намештен ма-
њи мањи стан, ужи цен-
тар. 063/810-92-39. 

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, одмах
усељив. 064/313-89-95.
(216344)

ИЗДАЈЕМ собу са упо-
требом купатила и кухи-
ње. 321-408. (216338)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту. 064/970-80-68. 

ПОВОЉНО продајам
локал у Бан. Карловцу.
063/367-750. (СМС)

ЛОКАЛ у центру, близу
Максија, 18 м2, излог,
клима, изолован, повољ-
но. Гратис први месец
за младе предузетнике.
063/752-04-00. (214692)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, 20 м2. Тел. 063/694-
860. (215571)

ИЗДАЈЕМ леп локал у
Тржном центру „Тру-
бач”. 064/370-79-47.
(212620)

ИЗДАЈЕМ локал 15 м2,
преко пута Диспанзера.
064/231-07-33. (215745)

ХИТНО издајем, повољ-
но, локал, 18 м2, Тржни
центар „Динамо”, нова
градња, 50 евра, плаћа-
ње унапред. Искључиво
услужне делатности, на
дуже време. 064/262-
54-65. (215743)

ИЗДАЈЕМ локал у Син-
ђелићевој бр. 35, 40 +
10 м2. 064/217-48-
56.(216053)

ИЗДАЈЕМ локал, код пи-
јаце, стабилни телефон,
могуће све намене.
060/351-03-56. (216357)

ПОСЛОВНИ простор са
магацином на продају,
Новосељански пут. По-
вољно. 062/105-20-12.
(216329)

КУЋУ издајем, шири
центар, 150 м2, послов-
но-стамбене намене.
062/347-667. (2163119

ХИТНО продајем киоск
у центру, повољно.
066/377-351. (216305)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ
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ИЗДАЈЕ се вулканизер-
ска радња, опремљена,
у раду. 066/908-66-58.
(216301)

НОВИ локали 36 или 70
м2, за канцеларију или
ординацију издајем,
комфоран, I зона.
063/751-07-79. (216280)

ЛОКАЛ на продају, ТЦ
„Трубач”,  22 м2. Тел.
063/751-07-79. (212280)

ПРОДАЈЕМ локал 20 м2,
у Браће Јовановића, у
раду двадесет година.
(216272)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, центар.
Р. Путника 2-а, паркинг,
80 евра. 063/341-871.
(216270)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, 53 м2, прва зона.
Тел. 065/527-51-90.
(2162529

ПЛАЦ са локацијском
дозволом на новој Ми-
си. 064/260-05-34.
(216281)

ИЗДАЈЕМ локал 50 м2,
Ул. Милоша Обренови-
ћа, преко пута градске
Болнице. 063/824-50-38.
216241)

ИЗДАВАЊЕ, центар, ло-
кал 24 м2, 210, 220 м2.
061/531-29-00. (216192)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, 18 + 6 м2. 061/531-
29-00. (216192)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 450, 800,1.650 м2,
висина 4 м. 061/531-29-
00. (216192)

ПРОДАЈЕМ пословну
зграду, 1.700 м2, 2 км од
центра поред пута.
061/531-29-00. (216192)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локале од 39 и 81 м2, у
центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (216075)

ИЗДАЈЕМ нов леп локал
у близини пијаце и три
школе. 063/217-130.
(216167)

ПРОДАЈЕМ локал 70 м2,
новија градња, Цара Ду-
шана 36. 064/387-93-05.
(216142)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, за све делатности.
Тел. 065/527-51-90.
(216252)

ПОСЛОВНА зграда са
магацином, комплетно
опремљена, екстра ло-
кација, повољно.
062/162-53-21. (216329)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина, повољно.
063/853-93-29. (216358)

ПОТРЕБНА фризерка с
искуством, за рад у са-
лону на новој Миси.
060/634-71-76.(215439)

ПОТРЕБНИ продавци на
терену. 062/825-27-25.
(215984)

ПОТРЕБНА радница у
кафе билијару, Панчево,
Книћанинова 37.
062/227-771. (216452)

ПОТРЕБНА радница за
рад у месари. 063/362-
427. (216455)

ПОТРЕБАН радник на
стоваришту са Ц и Е и
моугћност рада виљу-
шкаром. 063/496-811,
069/123-42-78. (ф)

РЕСТОРАНУ „Po co-Lo -
co” потребан радник у
продаји и шанкер. Тел.
064/874-03-01,
(2162299)

АУТО-СЕРВИСУ потреб-
ни радници са знањем
варења, фарбања и вул-
канизер. 066/908-66-58.
(216301)

КОМБИ превоз терета,
селидбе, најповољније.
069/260-00-40.
(2162739

КОШЕЊЕ и крчење, се-
чење дрвећа, вађење па-
њева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (216183)

ЧАСОВИ: математика,
физика, припрема за
пријемни.,Тел. 064/651-
17-51. (216193)

РЕСТОРАНУ „Fa mily
Gar den” потребан кувар
са искуством. Пријаве
на телефон 013/378-240
од 9 до 13 сати.,
(216323)

ПОТРЕБНА продавачи-
ца. Јавити се лично, Све-
тог Саве 84-а. (216306)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и ро-
штиљу. 063/897-55-04.
(216262)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребне рад-
нице за кухињу и ро-
штиљ. 063/834-88-10.
(216262)

ПОТРЕБАН мушки фри-
зер с искуством.
064/160-38-98. 

(216521)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове, га-
ранција. 060/691-01-13. 

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, раз-
водних табли, индикато-
ра, инсталација.
064/310-44-88, Мића.
(214715)

ЧАСОВИ. Основе елек-
тротехнике, професор
са искуством. 062/801-
97-58. (215427)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, поправка и лакира-
ње паркета. 064/341-79-
60, 065/341-79-60.
(215431)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика часо-
ви. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (215362)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством,
уградња свих врста под-
них и зидних плочица.
064/128-38-49. (215436)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, ка-
бина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(214682)

КЕРАМИЧАР, Далибор,
познати мајстор с дуго-
годишњим искуством.
063/191-69-75. (215915)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
адаптирање, реновира-
ње кровова, стиропор
фасаде, кречење, по-
вољно. 063/865-80-49.
(215673)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(2156689

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево - даље,
цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843.
(215384)

СПРЕМАМ станове, ло-
кале, пословне просто-
ре, 350 динара сат, пре-
поруке. 064/887-18-83.  

МАЈКА са троје деце чу-
вала би нечији стан, ку-
ћу. Одржавала би и пла-
ћала рачуне. 065/206-
44-64. (216403)

ПРЕВОЗИМ мањим ки-
пером повољно песак,
шљунак, сејанац, ризла,
одвозимо шут. 064/354-
69-94. (216152)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, могућност ме-
сечног плаћања, профе-
сор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336,
061/603-94-94. 
(216166)

ПОПРАВКА рачунара,
инсталација, софтвера,
чишћење вируса, брзо,
квалитетно, повољно.
064/245-12-84. (216168)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

шута. 063/868-02-06.

(216170)

РАДИМО све физичке
послове:  рушења кућа,
ископи, бетонирање,
утовари, обарање дрве-
ћа. 064/122-69-78.
(216077)

ОБАРАЊЕ стабала, кр-
чење плацева, рушења,
одношење ствари, итд.
060/035-47-40.
(2160779

ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Сло-
бодан. 063/865-80-74.
(216084)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање
и лакирање паркета.
064/341-79-60. (216100)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење канализације,
адаптације купатила,

сервис, повољно, одмах.
331-657, 064/495-77-59.
(216101)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, 21 година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (216111)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, чисто, пе-
дантно, молер тражи
посао. Тел. 233-38-64,
063/738-58-02. (216122)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
столарија, фасаде, чи-
сто, педантно. 061/288-
20-19. (216129)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња
нове инсталације, ма-
шинска одгушења сани-
тарија. 062/382-394.
(216133)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправ-
ке, израде инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила. ТА. 062/ 271-
661, 061/132-85-43.
(216144)

МАТЕМАТИКА, часови
за основце, повољно.
061/360-49-74. (216151)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (216061)

АЛУ ПВЦ столарија – ве-
нецијанери, ролетне, ко-
марници, гуртне, угра-
ђујем, поправљам.
064/181-25-00. (216064)

СТОЛАР тражи посао,
кухиње, плакари, по-
правке, преправке, сто-
ларија. 371-274,
064/176-88-52. (216066)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером, до 2 кубика.
065/334-23-38. (216366)

СВЕ врсте физичких по-
слова: утовар, истовар
робе, селидбе, сечење,
цепање дрва, копање,
одвоз шута и старог не-
потребног намештаја,
чишћење подрума, тава-
на шупа и сви слични
послови. Дејан,
065/440-97-00, 061/626-
14-50, 341-571.
(216332)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем или
камионом, селидбе са
монтажом и демонта-
жом. Дејан, 061/626-14-
50, 065/440-97-00.
(216332)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (216332)

МАСЕРКА, релаксцио-
на, парцијална и анти-
целулит масажа. Тел.
062/817-17-91. (216345)

СПРЕМАЊЕ станова,
пеглање, кување, учење
са децом, повољно. Тел.
061/807-62-99. (216346)

РУШЕЊЕ зидова, ште-
мовање, отварање отво-
ра, бушење бетонских
зидова, сечење.
063/278-147. (216341)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, терасе,
врата, капије, рукохва-
ти, капије, роштиљи по
мери, ситне поправке,
врло повољно. 060/140-
54-44. (2163489

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(216373)

ВРШИМ све грађевин-
ске радове од пода до
плафона. Тома,
064/248-89-68.
(2316381)

ИНДИВИДУАЛНИ часо-
ви француског језика,
основцима и почетници-
ма. Тел. 062/850-37-07.
(216379)

СТУДЕНТ математичког
факултета држи часови
основцима и средњо-
школцима.  060/052-28-
34. (2163169

ЧУВАМ децу, по потре-
би, одговорно, профе-
сорка. 063/750-66-85.
(216221)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (216330)

СРПСКИ, часови, при-
према пријемних за
средње школе и факул-
тете. 064/462-37-64.
(216303)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, аутомбоила,
машинско прање тепи-
ха. Наташа. 361-474,
060/361-47-41. (216283)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, нега и
купање болесника.
063/737-59-60. (216285)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, поуздано, повољно.
063/318-780. 
(216286)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, нај-
јефтиније у граду.
063/804-57-99. 
(216248)

ПРОФЕСИОНАЛНА не-
говатељица, негује ста-
ре, болесне, непокретне,
поуздано, супер повољ-
но. 060/366-63-69.
(216233)

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.
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ПОТРЕБНА жена до 45
година, за чување непо-
кретне баке, обавезно
становање. Долово.
062/973-44-24.
(2162039

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустриј-
ским машинама.
064/191-64-95. (216210)

ПОТРЕБАН пекар, по-
моћни, на пећи, са иску-
ством. 064/120-09-42.
(216162)

ПОТРЕБНО више фи-
зичких радника са иску-
ством, на рушењу обје-
ката. Јавити се лично
предузећу „Kiz za”, Жар-
ка Зрењанина 68.
(216178)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици и
ибердеку. 065/531-38-
58. (216128)

ЧАСОВИ хемије и физи-
ке. 062/880-99-34.
(4653)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољни-
је. 065/361-13-13.
(216446)

СТАРИЈИМ особама
дневна набавка, кување
оброка, 250 динара/сат.
Тел. 060/417-41-20.
(216406)

ПРЕВОЗ и селидбе ком-
бијем. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (216418)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (216402)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, с иску-
ством, тражи посао.
064/120-77-64. (216400)

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. Но-
ле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (214059)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона са одвозом шута
или без. Горан. 064/648-
24-47. (4653)

ПОВОЉНО, превоз ро-
бе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (214229)

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха, на-
мештаја, Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (212500)

СЗР „МАКИ”, паркет,
постављање паркета, хо-
бловање, полирање и
лакирање. Дугогодишње
искуство. Мајстор из Де-
бељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (216441)

„ПЕРФЕКТ”, фасаде, зи-
дање, малтерисање, гле-
товање, кречење, кера-
мика, ламинати, крово-
ви. 063/122-14-39.
(215057)

ОВЛАШЋЕНИ електро-
сервис, поправља: веш-
машине, фрижидере,
бојлере, шпорете, елек-
троинсталације, гаран-
ција. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (215369)

ДЕМИТ фасаде, молер-
ско-гипсарски радови са
комплет сређивањем,
100%, чисто, гаранција.
065/228-78-66. 

ПРЕВОЗ малим камио-
ном шљунка, песка, се-
јанца, шута, ископ баге-
рима. 064/648-24-50,
најповољније у граду.
(6452)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења судопере, купа-
тила, адаптације, заме-
на, поправке, одмах, 0-
24 сата. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (215199)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 013/365-
051, 064/176-91-85,
063/278-117. (215816)

KIZ ZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле,
мањим (1.500 дин) и ве-
ћим камионима (2.000
дин). Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
013/258-04-00. 
(4653)

KIZ ZA – истовар и уто-
вар робе виљушкарима
на свим теренима, ру-
шење старих кућа и дру-
гих објеката, утовар шу-
та с одвозом. (4653)

KIZ ZA –  изнајмљивање
виљушкара носивости
10 тона. 063/218-894,
013/258-04-00. 
(4653)

KIZ ZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и са-
бијање терена, насипа-
ње, набијање вибро пло-
чама. (4653)

KIZ ZA – ископ великим
и мини багерима подру-
ма, темеља, канала, ка-
нализационих прикљу-
чака, септичких јама с
одвозом. Жарка Зрења-
нина 146-а (преко пута
старе „Утве”). 063/218-
894, 013/258-04-00.
(4653)

KIZ ZA – сечење бетона
и асфалта до 20 цм, из-
најмљивање компресора
за разбијање бетона
свих величина и дебљи-
на. (4653)

KIZ ZA – камиони с кор-
пама за рад на висини
од 17 - 23 метра, сечење
и резање стабала и гра-
ња.  Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
064/668-97-86, 013/258-
04-00. (4653)

KIZ ZA –  самоходна ди-
залица за рад на висини
од 33 метра. 064/668-
97-86. (4653)

KIZ ZA –  издавање ра-
мовских скела са пре-
возом (до 100 м² – 10
евра/дан, дo 200 м² –
20 евра/дан...), агрегата
за струју. Жарка Зрења-
нина 146-а (преко пута
старе „Утве”). 063/218-
894, 064/668-97-86,
013/258-04-00. 
(4653)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифици-
рање, 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)

КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, песак, шут. Нај-
повољније, локал 1.300.
066/355-154, 062/355-
154. (215678)

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром, шљунак, песак, се-
јанац, одвоз шута, уто-
вар. 063/246-368.
(215840)

МАШИНСКО исправља-
ње и заваривање алу-
фелни. 064/244-42-19.
(215843)

РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”,
064/189-40-91, 354-777.
(216051)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис –  комбијима,
камионима, екипа рад-
ника, монтажа, демон-
тажа, паковање ствари,
кутије за паковање, фо-
лија за заштиту наме-
штаја, 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)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис,  све релације
по Србији, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту наме-
штаја, од 00-24 сата,
сваког дана и недељом.
Беслатан долазак и про-
цена посла. Плаћање
могуће чековима и пре-
ко рачуна. 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)

ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла,
15 година искуства.
013/334-034, 063/839-
75-93. (216112)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљу-
шкара за утовар и исто-
вар робе. 064/648-24-50. 

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/156-
02-07. (216127)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, адаптације
старих и нових купати-
ла, батерије, вентиле,
пензионерима екстра
попуст, 0 - 24сата, дола-
зимо одмах, имамо зи-
дара. 348-139, 064/493-
44-63, 061/317-26-33,
063/702-07-43. (216113)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних, елек-
тричар, ауто-електри-
чар, мобилних телефо-
на, таблета, рачунара.
063/800-01-96. 
(216152)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/295-68-98, 063/806-
00-64. (216127)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење судопере, купа-
тила, адаптације, заме-
на, поправке, повољно.
331-657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. 
(216101)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче,  шпо-
рете, бојлере, климе, по-
прављамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (216426)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ вози-
ла са корпом за рад на
висини. 064/648-24-50.
(44653)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, вентила. Батерије и
санитарије. Све за воду.
Пензионерима екстра
попуст, од 0-24 сата.
Долазим одмах.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(216376)

РОЈАЛ МГ, уградња, по-
правка: ролетне, вене-
цијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармо-
врата, туш-кабине, ко-
марници, тенде, роло-
заштитна врата. Горан,
013/351-498, 
063/816-20-98. 
(216430)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. 
(216408)

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. 
(216461)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 
063/107-78-66. 
(216277)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ
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ОДВОЗ шута, чишћење
подрума, тавана, мага-
цина кипером. 064/144-
88-44. (216277)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом – Војводина,
Србија, са или без рад-
ника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(216277)

КОМБИ превоз робе и
селидбе. Најповољније.
069/260-00-40. Раша.
(216313)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, професионал-
ним керхер машинама.
Фотеља 600, уг. гарниту-
ре од 1.800. 069/322-05-
33. (216317)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролет-
ни, венецијанера, трака-
стих завеса, роло-ко-
марника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквали-
тетнији, с највећом га-
ранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-
21-80. (215445)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 годи-
на, ради дружења, изла-
зака. Звати око 21 сат.
013/352-203. (216331)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, по-
вољно. 063/709-44-97.
(214753)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, јеф-
тино, фул опрема, пар-
кинг, кабловска.
063/759-98-77. 
(215139)

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

АД ХИ „‘ПА НО НИ ЈА” Пан че во, Ул. Ди ми три ја Ту цо -

ви ћа бр. 141, рас пи су је

К О Н К У Р С
за из бор

ДИ РЕК ТО РА АД ХИ „‘ПА НО НИ ЈА” ПАН ЧЕ ВО

- је дан из вр ши лац -

Усло ви:

– да има сте че но ви со ко обра зо ва ње из на уч не, од но -

сно струч не обла сти еко но ми је, пра ва, ме наџ мен та,

од но сно дипл. инж. тех но ло ги је или дипл. хе ми чар

– да има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства и 3 го ди -

не на по сло ви ма упра вља ња и ру ко во ђе ња;

– да се про тив кан ди да та не во ди ис тра га и да про тив

ње га ни је по диг ну та оп ту жни ца за кри вич на де ла ко -

ји ма се го ни по слу жбе ној ду жно сти;

–  да ни је осу ђи ван за кри вич на де ла про тив при вре де;

– да има др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је.

Опис ду жно сти:

• Раз ви ја и обез бе ђу је оства ре ње де фи ни са не стра те -

ги је дру штва

• Пла ни ра, им пле мен ти ра, кон тро ли ше и оп ти ми зи ра

све опе ра тив не

про це се       

• Рас по ре ђи ва ње за ду же ња

• Ко ор ди ни ра ње из вр ше ња за да та ка

• Пра ће ње кре та ња на тр жи шту, раз во ја тех но ло ги је

• Пра ће ње кре та ња кон ку рент ских пред у зе ћа исте или

срод не

де лат но сти

• Пра ће ње раз во ја сред ста ва за рад и дру гих фак то ра

ко ји мо гу ути ца ти 

на раз вој пред у зе ћа

• Упра вља ње  ре сур си ма дру штва и кон тро ли са ње по -

сло ва ња свих 

ор га ни за ци о них де ло ва

• Кон тро ла ре зул та та ра да

Ве шти не и осо би не ко је тре ба да има ди рек тор:

• Ор га ни за ци о не, ли дер ске и ана ли тич ке ве шти не

• Спо соб ност комуникациje

• Спо соб ност пла ни ра ња

Уко ли ко ис пу ња ва те све на ве де не зах те ве, мо ли мо

Вас да апли ци ра те елек трон ски на е-mail adresu: 

office@panonija.co.rs или пу тем по ште на адре су: АД

ХИ „Панонијa”, Ул. Ди ми три ја Ту цо ви ћа 141, 26000,

Пан че во.

На по ме на: Сла њем при ја ве, кан ди дат да је при ста нак

да ком па ни ја ње го ве лич не по дат ке об ра ђу је, у по -

ступ ку се лек ци је, у скла ду са За ко ном о за шти ти по да -

та ка о лич но сти.

Би ће кон так ти ра ни са мо кан ди да ти/кан ди дат ки ње

ко ји уђу у ужи из бор!

Рок за кон ку ри са ње: 25. 03. 2016.     ф)

       У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Сл. гла сник РС” број 135/2004 и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не срс ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ

      Но си лац про јек та „ХИП Пе тро хе ми ја” а. д. Пан че -

во, Спољ но стар че вач ка бр.82, Пан че во, под нео је зах -

тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја за те че -

ног ста ња на жи вот ну сре ди ну за По је кат би о диск у

фа бри ци „Пе тро пласт”, по гон за пре ра ду пла стич них

ма са Лу ка -Ду нав, на ка та стар ској пар це ли 6990/1 к.о.

Пан че во, на те ри то ри ји гра да Пан че ва. 

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 615, у

пе ри о ду од 18. до 28. мар та 2016. го ди не, рад ним да -

ном од 10 до 14 са ти.

      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам, у на ве -

де ном ро ку, до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах -

те вом.

      У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра и -

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 Из ме на Пла на ге не рал не ре гу ла ци је 

на се ље ног ме ста Ка ча ре во

      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 18. 03. 2016. 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 23. 03. 2016. го ди не,

у 12 са ти, у Ма лој са ли згра де Град ске упра ве гра да

Пан че ва.

      Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на

27. 04. 2016, са по чет ком у 13 са ти. у са ли на IX 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.

Ком па ни ји Cards Print по треб ни рад ни ци 

на две по зи ци је:

1. Гра фич ки ди зај нер

Опис по сла:При пре ма за су бли ма ци ју ,оффсет, си то и

ди ги тал ну штам пу.

По зна ва ње софт ве ра: Adobe Photoshop, Illustrator, In-

Design, Corel Draw, MS Office.

2. По моћ ни рад ник у про из вод њи

Опис по сла: ши ве ње и па ко ва ње ро бе.

По жељ но по зна ва ње ра да на ши ва ћој ма ши ни, али ни -

је нео п ход но.

CV мо гу сла ти кан ди да ти са и без ис ку ства на mail:

andja@cardsprint.rs

Кон курс тра је до 31.03. 2016

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ
К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

–    Локал бр. 7 у ламели 9, укупне површине 25,38

м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б, по

почетној цени од 500,00 динара, по метру квадрат-

ном.

–   Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52

м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б, по

почетној цени од 1.000,00 динара по метру ква-

дратном.

      Рок за достављање понуда је 8 дана, од дана обја-

вљивања Конкурса. 

      Ближи услови Конкурса биће истакнути на огла-

сним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија

Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пи-

јаце у Панчеву.

Из не на да нас је на пу сти ла

МИЛ КА ЦРЕ ВАР
1936–2016.

По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци.

Ста на ри у Ко сте Абра ше ви ћа 2
(148/216446)

12. мар та пре се ли ла се

у веч ност на ша дра га

ЉУ БИН КА 

УГР ШИЋ

рођ. Га ври лов

1926–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма и ле пим

успо ме на ма. По чи вај у

ми ру.

Ожа ло шће ни: су пруг

ИЛИ ЈА, син СА ВА  

с по ро ди цом и унук

МИ ЛАН с по ро ди цом

(145/216453)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

Последњи поздрав

ДРАГОЉУБУ

ТОМИЋУ

од пријатеља и колеге

МИЛАНА  БОРНЕ 

с породицом

(151/216473)

Последњи поздрав драгом куму

МИЛУТИНУ МИЛЕТИЋУ

од породице СТАНКОВИЋ

(152/216474)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

РЈ „Машинско одржавање” Петрохемије, Синди-
кату „Правда” - Петрохемија, свим комшијама,
кумовима и пријатељима, на несебичној помоћи
у тренутку преране и изненадне смрти нашег
Милутина Пампија Милетића.

Мајка ЈОВАНКА и синови УРОШ 

и ЛУКА МИЛЕТИЋ
(150/216472)
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МИ ЛУ ТИН МИ ЛЕ ТИЋ

По след њи по здрав Пам пу ру од ко ле га 

из РЈ Ма шин ско одр жа ва ње „Пе тро хе ми је”
(20/216085)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

МИ ЛУ ТИ НУ

МИ ЛЕ ТИ ЋУ

ПАМ ПИ ЈУ

Град ски од бор Ру ске

стран ке

(30/216102)

По след њи по здрав

МИ ЛЕ ТУ

од тет ка ЈО ВАН КЕ 

и по ро ди це 

КРА ЈИ НО ВИЋ

(58/216189)

Дра гом ком ши ји 

МИ ЛЕ ТУ

по след њи по здрав од

по ро ди це ЛА ЗИЋ

(59/216190)

По след њи по здрав по што ва ном ком ши ји

МИ ЛЕ ТУ

Ком ши је у Ка ра ђор ђе вој 29-а

(60/216191)

МИ ЛУ ТИН 

МИ ЛЕ ТИЋ

ПАМ ПИ
21. I 1964 – 11. III 2016.

По след њи по здрав 

дра гом ку му 

и при ја те љу од 

Вој но вих 

– „Фо то По зи тив”

(72/216220)

По след њи по здрав при ја те љи ма и ко ле га ма

МИ ЛУ ТИН                    ГО РАН

МИ ЛЕ ТИЋ ПАМ ПУР         БР КИЋ

1964–2016. 1966–2016.

Син ди кат смен ских рад ни ка „Прав да” Пе тро хе ми ја

(79/ф-430)

МИ ЛУ ТИН МИ ЛЕ ТИЋ

Опет играш пре ко ре да...

ПЛА ВИ, БО ЖА и МИ ЛОШ с по ро ди ца ма

(92/216259)

По след њи по здрав си ну и та ји

МИ ЛУ ТИ НУ МИ ЛЕ ТИ ЋУ
1964–2016.

Пу но је су за па ло кад је тво је ср це ста ло...

Су зе те не мо гу вра ти ти, али на ше мо ли -

тве увек ће те пра ти ти...

У ср цу ту га, на гро бу ти ши на, а у тво ме

до му, ве ли ка, ве ли ка пра зни на. 

Не у те шни: мај ка ЈО ВАН КА и си но ви

УРОШ и ЛУ КА

(101/216325)

МИ ЛУ ТИН 

МИ ЛЕ ТИЋ

Уте хе не ма, по сто ји са -

мо пра зни на, бол и ту га

ко ја ће оста ти.

Во ље ном бра ту и уја ку

по след њи по здрав од

се стре МИ ЛИ ЦЕ, 

се стри ћа ВЛА ДЕ 

и се стри чи не НА ТА ШЕ

с по ро ди ца ма

(102/216325)

МИ ЛУ ТИН 

МИ ЛЕ ТИЋ

Жи вот је са мо тре ну так,

а се ћа ње веч но. Бол ни -

је у су за ма, већ ду бо ко у

ср цу где ћеш за у век би -

ти ти.

Се стра ИРЕ НА, 

зет МИ КИ и се стрић

МИ О ДРАГ

(103/216325)

По след њи по здрав

МИ ЛУ ТИНУ 

МИ ЛЕ ТИЋУ

С ве ли ким по што ва њем,

љу ба вљу и ту гом...

Брат БА ТА, сна ја 

ИВА НА и бра тић БА НЕ

(104/216326)

Из не на да је пре ми нуо

наш дра ги

МИ ЛЕ 

МИ ЛЕ ТИЋ

Мно го је ле пих успо ме -

на оста ло, за у век ће мо

те пам ти ти.

Тво ји: АН ДРИ ЈА, 

ДАР ЈАН и ВЕ СНА

(107/216343)

По след њи по здрав дра гом  ко ле ги

МИ ЛУ ТИ НУ  

МИ ЛЕ ТИ ЋУ
1964–2016.

За по сле ни „ХИП-Пе тро хе ми ја” а. д. Пан че во

(114/ф-431)

По след њи по здрав дра гој су пру зи и мај ци

АН КИ ДЕ НИЋ
рођ. Влчек
1942–2016.

Тво ји: су пруг МИ О ДРАГ, ћер ка ЈА СМИ НА и ВЕ СНА
с по ро ди ца ма

(116/216371)

12. мар та 2016. го ди не, у 51. го ди ни пре ста ло је

да ку ца ср це на шег дра гог су пру га и оца

ГО РА НА БР КИ ЋА

Ту жна је исти на да те ви ше не ма ме ђу на ма. Не -

ка тво ја пле ме ни та ду ша по чи ва у ми ру, а ми ће -

мо те чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ји: СНЕ ЖА НА, АЛЕК СА и МА ТЕ ЈА
(27/2126097)

По след њи по здрав ко ле ги

ГО РА НУ БР КИ ЋУ

ХИП-Пе тро хе ми ја, фа бри ка „Пе тро пласт”
(41/ф-429)

По след њи по здрав на шем дра гом ком ши ји

ГО РА НУ БР КИ ЋУ
1966–2016.

Оти шао си пре ра но.

Од ста на ра у згра ди Јо ве Мак си на 11
(45/216161)

ГО РАН БР КИЋ

1966–2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Ку мо ви: СНЕ ЖА и

ЗВОН КО с по ро ди цом

(135/216424)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ГО РА НУ 

БР КИ ЋУ

од се стре НА ДЕ 

МИ ЛИ КИЋ 

с по ро ди цом

(29/216098)

По след њи по здрав

ГО РА НУ БР КИ ЋУ

од МА РЕ и МИР КА

(65/216203

МИ ЛУ ТИН 

МИ ЛЕ ТИЋ

Твој осмех и ве дри дух

за у век ће оста ти у на -

шим ср ци ма.

Во ље ном уј ки 

од МА ШЕ и МИ КЕ

(144/216451)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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9. мар та 2016. го ди не из не на да је пре ми ну ла на ша нај дра жа мај ка,

се стра и тет ка

АН КА БА ГА ВАЦ МА ЛЕ НА
1951–2016.

Ње на до бро та и љу бав ко јом нас је оба си па ла, оста ће за у век у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

С љу ба вљу син ПРЕ ДРАГ, сна ха ТИ ЈА НА, се стра МА РИ ЈА, 

зет СЛА ВО ЉУБ, се стри ћи СЛАВ КО, БО ЈАН, МИ О ДРАГ и НИ КО ЛА

с по ро ди ца ма

(31/216104)

9. мар та пре ста ло је да

ку ца ср це на ше ко ле ги -

ни це

АН КЕ 

БА ГА ВАЦ 

МА ЛЕ НЕ

Чу ва ће мо те од  за бо ра ва.

Утва „Рад ник”

(63/216197)

МА ЛЕ НА

Хва ла ти за све го ди не

искре ног при ја тељ ства.

За у век ћеш  би ти у мом

ср цу.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ја ЉИ ЉА

(64(216197)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

АН КИ 

БО ГА ВАЦ

од ста на ра 

у В. Вла хо ви ћа 15

(140/216437)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

АНИ КО ТВАШ

од по ро ди ца ЊЕР ГЕШ,

МЕ ЗЕИ и МОЛ НАР

(62/216196)

На ша нај ми ли ја

АНА КО ТВАШ
1944–2016.

Тво ја љу бав, до бро та и бла гост ко ју си

нам пру жа ла пра ти ће нас за у век у жи во -

ту.

Тво ји: су пруг МИ ША, ћер ка АНА, 

син МИ ША, зет ЈАН КО, сна ја БРАН КА 

с тво јим уну ка ма СА ЊОМ, ТА МА РОМ,

МА РИ НОМ и ВИ О ЛЕ ТОМ

(106/216342

На ша дра га

АНА КО ТВАШ

Би ла си оли че ње скром -

но сти и до бро те.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

По ро ди ца 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

(137/216431)

По след њи по здрав дра гом

ДРА ГО ЉУ БУ ТО МИ ЋУ
Дипл. маш. инж.

Оста је ле па успо ме на и се ћа ње на див ног при ја те ља и
пле ме ни тог чо ве ка.

„Кла са” с по ро ди цом УЈ ВА РИ
(127/216414)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу и ве ли -

ком чо ве ку

ДРА ГО ЉУ БУ

ТО МИ ЋУ

АЛЕК СИ
За у век у се ћа њу 

ДРА ГА НУ, МИ ЛО ШУ 

и ЗО КИ ЈУ

(66/216208)

Дра ги при ја тељ и ко ле га

СТЕ ВА МИ ХАЈ ЛОВ

Оста ће нам веч но у се ћа њу дру же ње с то бом.

Тво је ко ле ги ни це

(32/216105)

По след њи по здрав су -

пру гу

ДРА ГА НУ 

ГРУ БЈЕ ШИ ЋУ

од су пру ге АН КИ ЦЕ

(53/216177)

По след њи по здрав 

ДРА ГА НУ 

ГРУ БЈЕ ШИ ЋУ

од мај ке БИ СЕР КЕ 

и бра та ГО РА НА 

с по ро ди цом

(54/216177)

Дра ги наш

ГРУ БЕ РУ

Про ве до смо нај леп ше

го ди не за јед но дру же ћи

се, де ле ћи и ра дост и

ту гу.

На ђи свој мир...

ПЕ ЂА, ВЛА ДА НА 

и ДРА ГА НА

(97/2162839

По след њи по здрав

ОША ЈУ
Ње го ви Мар ги ћа ни: МИ ЋА КИЧ КИ ЛА, СТА ВРА, РА ША БА НА НА,

ЗО РАН СА ВИЋ, ЗО КИ РА ЈА, ВЕ СА, ДУ БРА ЈА, ДАН ЧЕ, СА ША 

ЛА ЗА РЕ ВИЋ, БО ЖА и ЉУ БА УРС, ЈО ЦА и МИ ЋА ПИ РО ЋА НАЦ,

ЈО ГИ, ПЕ ПИ, ДУ ЈА, ЛИ СКА, ДРА ГАН ДЕ БЕ ЛИ, ЖИ ВА ГАЈ ТАН,

БО БА БА ЈА, БЕ БА, ЗО РАН ПИН ЧА, МА ЗИ ЛА, ЗЛА ТА КО МА РАЦ,

ЉУ БА, ЦИ ГА, СТАН КО, БРИЦ КО, МИ ЋА ПЕ КАР, ЈО ЛЕ, ФРЕН КИ,

СТЕВА ТУТА, МИЛЕ ВАСИЋ и ЉУБА ЛУКИЋ

(11/216071)

По след њи по здрав

МИ ЛЕН КУ ИЛИ ЈИ НУ ОША ЈУ

од ко ле га го лу ба ра из Клу ба СРБ-313 „Ко теж” Пан че во

(90/216255)

По след њи по здрав

ОША ЈУ

АЛЕК САН ДАР, ЂОР ЂЕ

и ЗО РАН СТА ВРЕВ СКИ

(100/216307)

По след њи по здрав дра -

гом си ну

ГО РА НУ 

БР КИ ЋУ

Не у те шни отац 

НИ КО ЛА

(28/2160п97)

Из не на да нас је на пу -

стио дра ги ком ши ја

ГО РАН БР КИЋ

По ро ди ца ЂО ШИЋ

(26/216096)

По след њи по здрав на шем нај ми ли јем ан ђе лу

ДРА ГО ЉУ БУ ТО МИ ЋУ
1949–2016.

Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма и ми сли ма, а

бол за то бом ни кад не ће из бле де ти.

Су пру га СНЕ ЖА НА, син МИ ХАЈ ЛО,  

ћер ка МИ ЛИ ЦА и унук ВУК
(149/216467)

По след њи по здрав ку ми

МА ЛЕ НИ

По ро ди ца ТИ ШМА

(133/216419)

15. мар та 2016, пре ми нуо је

ДРА ГАН ДА БИЋ
1961–2016.

За у век ће оста ти у на шим ср ци ма.

Су пру га с де цом и уну ци ма
(125/216400)

ДРА ГАН ДА БИЋ
По след њи по здрав 

бра ту, од бра ће ЖАР КА

и СЛАВ КА с по ро ди цом

(143/216444)

По след њи по здрав тет ка

ПИ РИ КИ
од по ро ди це 

ЂУ КА НО ВИЋ

(88/216251)

По след њи по здрав на шој мај ци и ба ки

ПИ РО ШКИ ЦА РАН
1936–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
ВЕ СНА и СТРА ХИ ЊА

(87/216251)
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Ту жна ср ца ја вља мо да је наш отац, де да и таст ис пу стио

сво ју пле ме ни ту ду шу, 11. мар та 2016, у 87. го ди ни

ИЛИ ЈА ЗЕНГ

Са хра на је оба вље на 15. мар та, у 13 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу.

Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ле пим успо ме на ма.

По чи вај у ми ру.

Ожа ло шће ни: ћер ке МИР ЈА НА и МА РИ НА, унук 

АЛЕК САН ДАР, зет ЗВОН КО и оста ла род би на 

и при ја те љи
(12/216073)

По след њи по здрав

ИЛИ ЈИ ЗЕН ГУ

од АНУ ШКЕ 

с по ро ди цом

(13/216073)

ИЛИ ЈА ЗЕНГ
1929–2016.

Ве ли ки љу ди ни ка да не уми ру, за њи ма оста ју да жи ве њи хо ва ве -

ли ка де ла. 

По след њи по здрав од ко лек ти ва ПСС Ин сти тут Та миш

(21/ф-427)

По след њи по здрав дра гом су пру гу

ЛУ КИ ВИ ШЕ КРУ НИ
1929–2916.

Скром но си жи вео, са пу но љу ба ви пре ма сви ма.

Ти хо си нас на пу стио, али те ни ка да не ће мо за -

бо ра ви ти.

Ожа ло шће ни: тво ја су пру га ЈЕ ЛЕ НА 

и мно го број на род би на
(25/216093)

По след њи по здрав ду -

го го ди шњем при ја те љу,

сард ни ку и дру гу

ИЛИ ЈИ ЗЕН ГУ

од Пче лар ског 

удру же ња 

„По дру жни ца” Пан че во

(38/216139)

НИ КО ЛА МА НОЈ ЛОВ ЧА ЂА
1942–2016.

По след њи по здрав Ни ко ли од су пру ге

ЕРИ КЕ, си на ИВА НА, сна је ЗВЕ ЗДА НЕ 

и уну ке СТА ШЕ и МИ О НЕ
(15/216078)

Ту жна ср ца ја вља мо да

је 13. мар та 2016. го ди -

не пре ми ну ла на ша во -

ље на

СЛА ВИ ЦА 

ТО МО ВИЋ

1954–2016.

Ожа ло шће ни: мај ка

НА ДА, отац ЖАР КО, 

су пруг ДРА ГАН, син

АЛЕК САН ДАР, ћер ка

ДРА ГА НА 

и оста ла род би на

(42/216158)

По след њи по здрав дра гом бра ту

НИ КО ЛИ 

МА НОЈ ЛО ВУ ЧА ЏИ

Се стра АН ЂА и зет МЕ ТО ДИ ЈЕ с по ро ди цом
(50/216174)

По след њи по здрав дра -

гој

СЛА ВИ ЦИ 

ТО МО ВИЋ

Ком ши је 

у Мо рав ској 11

(68/216211)

Дра гом ку му и при ја те љу

ИЛИ ЈИ ЗЕН ГУ

По след њи по здрав.

По ро ди ца ИВА НИЋ
(76/216225)

СЛА ВИ ЦИ 

ТО МО ВИЋ

по след њи по здрав од

по ро ди ца ЛУ КИЋ 

и МЛА ДЕ НО ВИЋ

(80/216228)

Оти шао је у веч ност мој до бри мај стор, ко ле га, дру гар

НИ КО ЛА МА НОЈ ЛОВ ЧА ЏА
Збо гом НИ ЏО, по чи вај у ми ру...

ДРА ГАН КА ПЕ ТА НО ВИЋ

(98/216285)

По след њи по здрав дра гој

ВИ ДИ

од ку мо ва ВЛА ДЕ, 

НА ТА ШЕ и ФИ ЛИ ПА

(2/216050)

По след њи по здрав и ве ли ко хва ла

СЛА ВИ ЦИ ТО МО ВИЋ
1954–2016.

пр вој за штит ни ци гра ђа на Гра да Пан че ва

Од ко лек ти ва За штит ни ка гра ђа на 

Гра да Пан че ва
(115/ф-4329

По след њи по здрав на шој тра гич но пре ми ну лој

АНИ ТИ

Уче ни ци и за по сле ни ОШ „Ва са Жив ко вић”, 

а по себ но дру га ри из II/2 и III/2 са ро ди те љи ма

и учи те љи ца ма СНЕ ЖОМ и СО ЊОМ
(86/216244)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма и при ја те -

љи ма да је 9. мар та 2016. го ди не пре ми нуо наш

дра ги

ЖИ ВА КР ЧА ДИ НАЦ
1934–2016.

Са хра на је оба вље на 11. мар та 2016, у 15 са ти, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ка ДА РИН КА и син СТЕ ВАН 

с по ро ди ца ма
(89/216253)

13. мар та 2016. пре ми нуо је наш дра ги

ДО БРО САВ ТА БА КО ВИЋ ТА БАК
1937–2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.
Ћер ка ЈА СМИ НА и уну ка ДУ БРАВ КА

(108/216349)

По след њи по здрав

ТА БА КУ

од по ро ди ца ЈАК ШИЋ

(109/216349)

СЛА ЂА НА 

ГУ ЦИ ЈАН

Пре ра но си оти шла, али

ће мо те увек пам ти ти по

хра бро сти  и ве дри ни.

Тво ји ку мо ви 

ЂЕ ДО ВИЋ, РО КО 

и МИ ЈУ ЦА

(122/216392)

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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 18. март 2016.28

Се ћа ње на

ТИ ХО МИ РА МА РИН КО ВИ ЋА
24. III 2002 – 24. III 2016.

По ро ди ца

(95/216279)

На вр ша ва се шест ме се -

ци ка ко ни је с на ма наш

дра ги брат и де вер

ЖИВ КО 

МИ ЛИ КИЋ

Тво ји ВУ КО ЛА 

и РАН КА

(99/216297)

ЖИВ КО 

МИ ЛИ КИЋ
Знао си ка ко је ту жно

жи ве ти без на ших нај -

ми ли јих, за што нас сад

и ти, пре шест ме се ци,

ту жне оста ви.

Ту гу ју: се стра ГО РИ ЦА,

зет НЕ НАД и уј ки ни

ВЕ СНА и СР ЂАН

(110/216365)

Бра ле

ЖИВ КО 

МИ ЛИ КИЋ

Про ла зи шест ме се ци

од пре ра ног ра стан ка  с

то бом.

Ту гу ју: се стра ВЕ РИ ЦА,

МИ КИ, ВЛА ДАН, 

МИ ЉАН и СВЕ ТЛА НА

(111/216365)

На шем во ље ном

ЖИВ КУ 

МИ ЛИ КИ ЋУ

19. мар та 2016. го ди не

на шем дра гом Жи ле ту

да је мо ше сто ме сеч ни

по мен.

Ту гу ју: син ДАР КО 

и  су пру га ЈО ВАН КА

112/216365)

20. мар та на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко ни си

с на ма

НЕ НАД ОБ РА ДО ВИЋ

С љу ба вљу те се се ћа мо и с по но сом спо ми ње мо.

Тво ји: си но ви ЖЕЉ КО и ПРЕ ДРАГ и уну ци 

ТА МА РА, МИ ХАЈ ЛО и СО ФИ ЈА и сна ја 

СНЕ ЖА НА
(134/ф-435)

ПО МЕН 

ПИ РО ШКИ

ЧОН ТОШ

18. III 2015 – 18. III 2016.

Мај ко, жи виш у на шим

ср ци ма.

По ро ди ца ЧОН ТОШ 

и КЛЕ ПИЋ

(51/216175)

Ни кад вас не ће мо за бо ра ви ти

РА ДА НО ВИЋ

СТО ЈАН             ЈЕ ЛА

1932–2003.                  1930–2012.

Ва ша де ца, уну чад и пра у ну чад

(147/ф-436)

14. мар та пре ми нуо је наш

МИ ХА ИЛ МА ЗА ЈЕВ
1934–2016.

Оста ће за у век у на шим ср ци ма.

Су пру га МА РИ ЈА, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, унук МИ ЛУ ТИН, уну ка МИ О НА

и зет ВЛА ДИ МИР

(55/216180)

По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци

ЗО РИ ЦИ 

СПА СИЋ

од ста на ра у Ки кинд ској 6

(48/2161719

ЕР ЖЕ БЕТ ПРО ШЕВ СКИ
1960–2016.

Са хра на ће се оба ви ти 17. мар та 2016, у 14 са ти,

на гро бљу Ко теж, у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син ЛА ЗАР и ћер ка НЕ ДА 

с по ро ди ца ма, се стра АГ НЕС с по ро ди цом 

и оста ла род би на и при ја те љи
(128/216416)

По след њи по здрав нај бо љој и нај дра жој мај ци

ЕР ЖЕ БЕТ 

ПРО ШЕВ СКИ

Син ЛА ЗАР и ћер ка НЕ ДА с по ро ди ца ма
(129/216416

По след њи по здрав

ЕР ЖИ КИ

од ДА ЦЕ, ЉИ ЉЕ и СНЕ КИ
(130/216416)

По след њи по здрав Бе ки

ЕР ЖЕ БЕТ ПРО ШЕВ СКИ

Брат БАН ДИ КА и РО ЗИ КА

(131/216416)

По след њи по здрав дра гој уј ни

ЕР ЖИ КИ 

ПРО ШЕВ СКИ

СО ЊА, МИ НА, ЦА ЦА и ЖИ КА
(132/216416)

По след ње збо гом на шој

БЕ КИ
Ти си не за бо рав на.

Во ле те тво ји ПИ КИ и ВЕ ЦА

(136/216427)

По след њи по здрав дра -

гој при ји

ЕР ЖЕ БЕТ 

ПРО ШЕВ СКИ

ОЛ ГА и БО ЖИ ДАР

ЦВЕТ КО ВИЋ

с по ро ди цом

(141/216440)

13. фе бру а ра пре ми ну ла је мо ја дра га мај ка

РО ЗА ЛЕК СО ВИЋ
1935–2016.

Чу ва ће мо те с љу ба вљу од за бо ра ва.

Син ИВАН с по ро ди цом
(126/216409)

По след њи по здрав дра гој

РО ЗИ ЛЕК СО ВИЋ

КА ТА, ЈО ВА и ЗВЕ ЗДА НА с по ро ди цом

(142/2164429

15. мар та 2016, у 84. го ди ни, пре ми ну ла је на ша

БРАН КА ЈО ВА НО ВИЋ
1932–2016.

Опе ло је одр жа но у ку ћи, у че твр так, 17. мар та
2016, у 12.30, а са хра на, у 13.30, на гро бљу Па -
леж (Ива њи ца).
Ожа ло шће ни: ћер ка НА ДА, син ДРА ГАН, уну ка

МИ ЛИ ЦА, зет НЕ НАД, унук КОН СТАН ТИН,
уну ка БРАН КИ ЦА и оста ла род би на 

и при ја те љи.
(123/216398)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 18. март 2016. 29

ТА ЊА ВИГ

рођ. Сла вић

22. III 2006 – 22. III 2016.

Ту га у ср цу и су за у очи -

ма, за у век.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка

ГОР ДА НА, отац 

МИ ЛИ ВО ЈЕ и брат 

СА ША с по ро ди цом

(5/216056)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГУ ТИН РА ДО ЈЕ ВИЋ

2003–2016.

Су пру га МИР КА, син ДЕ ЈАН и сна ја ЕЛИ ЗА БЕ ТА

(39/216141)

АНА ЛО ЈА НИ ЦА
рођ. Ко ва че вић

24. III 2003 – 24. III 2016.

Увек си с на ма.

МИ ЋА и МИР ЈА НА

(69/2162139

СЕ ЋА ЊЕ

16. мар та 2016. го ди не навршило се шест

ту жних  го ди на откад сам остао без оца

МАР ЦИ БЕ РАЦ КА
1. X 1929 – 16. III 2010 – 16. III 2016.

Го ди не про ла зе та та, а чи ни ми се да су
ме се ци и да ни све ду жи и пра зни ји без те -
бе. Ту жна је мо ја ку ћа, још ви ше због то га
што си ми убр зо са со бом узео и мо ју мај -
ку. Ко јим пу тем ја да ко ра чам - по са ве туј -
те ме. Нек ан ђе ли бу ду с ва ма.

За у век ожа ло шћен ваш син МИР КО

(74/216223)

Мом во ље ном

МИ О ДРА ГУ

МИ ЛЕ ТУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

1955–2016.

Ве чи ти бол у ду ши и ср -

цу мо ја љу ба ви је ди на.

Док жи вим, жи ве ћеш и

ти у мом ср цу.

Тво ја љу бав је ди на

(93/216274)

На шем во ље ном су пру -

гу, оцу и де ди 20. мар та

на Но вом гро бљу, у 11

са ти, да ва ће мо че тр де -

сет да на

МИ О ДРАГ 

ЈО ВА НО ВИЋ

МИ ЛЕ

Про шло је че тр де сет

да на, сва ким да ном је

ту га све ве ћа, фа ли ће

нам тво је при су ство за -

у век.

Тво ји нај ми ли ји

(94/216274)

СЕ ЋА ЊЕ

СТОЈ МЕН КА БОЈ КОВ СКИ
17. III 2011 – 17. III 2016.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од вре ме на и за бо ра ва.

Су пруг ДИ МИ ТРИ ЈЕ, си но ви ЗО РАН 

и ГО РАН с по ро ди ца ма

(61/216195)

20. мар та, у 10.30, на вој ло вач ком гро бљу

даћемо го ди шњи по мен од тра ги чи не

смр ти на ше је ди ни це 

ТЕ О ДО РЕ ТЕЕ БА ЧА ЊИ
Не по сто ји вре ме ко је до но си за бо рав,

ни ти се ћа ње у ко ји ма те не ма.

Жи виш у сва кој на шој су зи, ре чи и успо -

ме на ма.

Тво ји не у те шни: мај ка СЛА ЂА НА 

и отац МИ ШКО

(52/216176)

ДУ ШАН КА КА РАН
1932–2015.

Не по сто је ни  ре чи, ни на чин ко јим би се

мо гао опи са ти осе ћај пра зни не, бо ла, ту ге

и не из мер не са мо ће, от ка ко те бе ви ше не -

ма већ го ди ну да на ме ђу на ма, мај чи це

на ша ми ла.

С бес ко нач но мно го љу ба ви, до ве ка 

ожа ло шће ни: тво ја де ца, род би на 

и при ја те љи

(70/2162169

СЕ ЋА ЊЕ

МО МИР ПА ПИЋ
19. мар та 2016. на вр ша ва се осам го ди на ту ге за на шим
су пру гом, оцем и де дом.

Ње го ви нај ми ли ји

(96/216282)

Про шло је де сет ту жних го ди на от кад ни је с на ма

СВЕ ТИ СЛАВ ВА СО ВИЋ
2006–2016.

С љу ба вљу и се ћа њем на нај леп ше успо ме не чу ва мо те
од за бо ра ва.

Су пру га НА ДА и ћер ка СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом
(77/216227)

18. мар та 2016. на вр ша ва се де сет ту жних го ди -

на от ка да ни је с на ма на ша во ље на ма ма и ба ба

ЉУ БИ ЦА ТУ ЦИЋ

Го ди не про ла зе, али се ћа ње на тво ју до бро ту и

по жр тво ва ност ће веч но оста ти уре за но у ср ци -

ма тво је де це и уну ка.

(105/216339)

Про шло је де сет го ди на  от ка ко ни је с на ма на -

ша во ље на и дра га

ТА ЊА ВИГ СЛА ВИЋ
1972–2006.

Ње ни нај ми ли ји: син МИ ХА ЈИ ЛО, кћи 

КА ТА РИ НА, су пруг АЛЕК САН ДАР и све кр ва

ИВАН КА
(113/216305)

Јед но го ди шњи по мен

мо јој во ље ној уну ци

ТЕ О ДО РИ 

БА ЧА ЊИ

За у век у ср цу чу ва је

де да МИ ХАЛ
(121/216377)

Про шло је нај ту жни јих шест ме се ци

МИ ЛЕ ПО ЧУ ЧА
Вре ме про ла зи, а бол и ту га оста ју за у век.

Брат МИ ЛЕН КО с по ро ди цом

(124/216394)

18. мар та 2016. го ди не,

у 11 са ти, да је мо че тр -

де сет да на од смр ти мо -

га оца и де де

СЛО БО ДА НА

НОВ КО ВИ ЋА

Та та мој нај дра жи, пу но

ми не до ста јеш. Ту га и

бол су све ја чи.

Не до ста јеш, не до ста -

јеш...

Тво ја ЗО КА, ПЕ РА 

и БО КА с по ро ди цом

(138/2164329

Че тр де сет да на од смр -

ти мо га оца и де де

СЛО БО ДА НА

НОВ КО ВИ ЋА

Не по сто је ре чи ко је би

опи са ле ту гу и бол, ко -

ли ко нам не до ста јеш.

Ћер ка ДРА ГИ ЦА 

и уну ци ЖИ КА 

и СЛО БА

(139/216432)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

НИ КО ЛИЋ
16. III 2010 – 16. III 2016.

Вре ме про ла зи, успо ме -

на на тво ју до бро ту

оста је.

Су пру га ГИ НА, 

син ЖЕЉ КО 

и се стра ЗЛА ТА

(73/216221)

Про шле су две го ди не ту ге и бо ла, као два ве ка,

ка ко ни је  ме ђу на ма, али је увек у на шим ср ци -

ма и ми сли ма наш

СЛО БО ДАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ
16. III 2014 – 16. III 2016.

Уте хе не ма, за бо рав не по сто ји за оне ко ји те

искре но во ле.

Тво ји: су пру га ЉУ БИН КА, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, зет

МИ ЛАН и унук ЈО ВАН
(83/216236

СЕ ЋА ЊЕ

Не ми нов ност од ла же ња

је ди на ми је уте ха

ЛУЧ КА 

ПЕТ КОВ

22. III 2012 – 22. III 2016.

Тво ја ВЕ СНА

(78/216226)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

У уто рак, 22. мар та

2016, у 11 са ти, обе ле -

жи ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем

дра гом та ти, де ди и пра -

де ди

МИ О ДРА ГУ

МИ ЛИ 

КР ЧА ДИН ЦУ

Ћер ка ЛЕ ЛА, МИ ЛАН,

уну ка БИ ЉА 

с по ро ди цом и унук 

БО ЈАН с по ро ди цом

(22/216096)

20. мар та 2016. го ди не, на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко ни је с на ма

на ша во ље на

МА РИ ЈА НА ЈОЈ КИЋ
рођ. Ми ло ва но вић

По мен ће мо одр жа ти у су бо ту, 20. мар та, у 11 са ти.

Ан ђе ле наш, за у век ће мо те во ле ти и ми сли ти на те бе.

Не из мер но не до ста јеш за све што је про шло и што ће до ћи.

Тво ји нај ми ли ји: си но ви, брат, та та и ма ма
(36/ф-426)

Дра га на ша

МА ЦО

У ср ци ма на шим за у век

оста јеш.

Тво ја тет ка СТАН КА

и по ро ди ца СУ ЧЕ ВИЋ

(37/ф-426)

19. мар та 2016. у 11.30, иза ћи ће мо на гро -

бље и обе ле жи ти пр ву го ди ну без на ше су -

пру ге, мај ке и ба ке

КО ВЕ МАР ЈА НО ВИЋ

Мно го нам не до ста је. 

Ту гу ју за њом: њен су пруг ЈО ВАН, син 

БО ЈАН, ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА, сна ја САН ДРА,

зет МАР КО и уну чи ћи ЈА НА, ДУ ЊА 

и ДА ВИД

(43/216160)

Про шла је го ди на без на ше сна је и стри не

КО ВЕ МАР ЈА НО ВИЋ
Мно го ми сли мо на те бе.

Тво ји: НО ВИ ЦА, СВЕ ТЛА НА, ВА ЊА и ИГОР

(44/216160)

У су бо ту, 19. мар та 2016. да ва ће мо ше сто ме сеч -

ни по мен на шем дра гом

ДУ ША НУ ХУ ЂЕ ЦУ

С љу ба вљу и ве ли ком ту гом успо ме ну на те бе

чу ва ју тво ји нај ми ли ји
(46/216164)

24. мар та 2016. на вр ша ва ју се три го ди не от ка ко ни је с на ма

ВИ ДО ЈЕ ДОЈ ЧИ НОВ СКИ
1938–2013.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га ЂУ ВЕ ЗА, син ДУ ШАН и ћер ке ДУ ШАН КА и ДРА ГА НА

(67/216209)

МА ЦИ
Ти  си увек ту, с на ма.

СТА НИ КА, ТО ЗА, ЦЕ ЦА

и СНЕ ЖА

(71/216218)

Мно го смо ту жни без те бе

МА ЦО

Тво ји: ба ба ВЕ РА, ДРА ГАН, БА НЕ и МИ ЛА

(81/216234)

МА ЦО

И по сле де сет го ди на

ви ди мо тво је ли це и

твој осме х ко ји нас под -

се ћа ко ли ко си нам ва -

жна.

Тво ји: БА ТА ИВА, 

ЗО КА, ЛУ КА и УРОШ

(82/2162359

22. мар та, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву

да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем дра -

гом

СА ШИ ГОР ЊИ КУ

Не у те шна  мај ка РА ДО ВАН КА 

и син МИ РО СЛАВ
(84/216239)

Про ла зи че тр де сет да на

ту ге и бо ла због из не -

над не смр ти на шег дра -

гог

СА ШЕ 

ГОР ЊИ КА

Жи виш у на шим ср ци -

ма.

Не у те шна се стра 

СЛА ЂА НА с ТИ ЈА НОМ,

НИ КО ЛОМ 

и ОГ ЊЕ НОМ

(85/216239)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РИ ЦА КО ЈИЋ ЦИ ЦА
20. III 2009 – 20. III 2016.

Се дам го ди на је про шло, ту га  и се ћа ње на те бе

оста ју.

Тво ји нај ми ли ји
(75/216224)

21. мар та је пе то го ди -
шњи по мен

ДРА ГАН БА ЛАН
Су пру га РАД МИ ЛА,

ћер ке СА ЊА 
и ДРА ГА НА

(117/216372)

Де сет го ди на

МА РИ ЈА НА ЈОЈ КИЋ

Се ћа ње на твој дра ги лик и до бро ту, да је нам

сна гу с не из мер ном ту гом. Бо ра ви ћеш у на шим

ср ци ма, ми сли ма и при ча ма док бу де нас.

Тво ји си но ви: МА ТЕ ЈА и СТЕ ВАН, су пруг 

БО ЈАН, све кар, све кр ва и де вер
(118/216376)

Де сет го ди на

МА РИ ЈА НА

ЈОЈ КИЋ
Го ди не ко је про ла зе не

чи не да те за бо ра вља -

мо, већ са мо да нам ви -

ше не до ста јеш.

По ро ди це: 

БЈЕ ЛО ПЕ ТРО ВИЋ, 

ША ТЛАН и ТА СКО ВИЋ

(119/216376

Де сет го ди на

МА РИ ЈА НА

ЈОЈ КИЋ

Не до ста јеш нам...

По ро ди ца ТО МО ВИЋ

(120/216376)

22. мар та 2016. на вр ша -

ва се че тр де сет да на од

смр ти на шег

МИ О ДРА ГА 
КР ЧА ДИН ЦА

Успо ме ну на ње га 
чу ва ју: син БА ТА, сна ја

ВЕ ЦА, унук ИВАН 
с по ро ди цом и уну ка

МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом

(146/216457)
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РА ЈИ ЦА 

ПЕ ТРО ВИЋ
2004–2016.

Два на ест го ди на ка ко

ни си с на ма

Али до ћи ће вре ме то

кад ће мо ја и ти

би ти за јед но.

Су пру га ЈА ГО ДА 

с по ро ди цом

(1/216046)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА 

ТУ ЦИЋ
2005–2016.

Љу бо, бла го на ше.

ДИ КА, БОЦ КО и ВА ЊИ -

ЦА ца ри ца су злат ни

уну ци.

По чи вај у ми ру.

БА ТА

(3/4653)

ЉУ БИН КА

УГРИ ШИЋ

Мај ко, по чи вај у ми ру!

Ћер ка ТА ТЈА НА 

ЂУ РИЋ, зет 

ДРА ГО МИР, уну ци 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ 

и КА ТА РИ НА

(4/216057)

24. мар та на вр ша ва се

ту жна го ди на от кад ни -

је с на ма

МАР ТОН 
ЕМ БЕ ЛИ

1947–2015.
С љу ба вљу и по што ва -
њем чу ва мо успо ме ну
на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(7/216063)

МИ ЛО САВ 

СТЕ ФА НО ВИЋ

2007–2016.

Вре ме про ла зи, али ти у

на шем се ћа њу оста јеш

за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(9/216069)

Про шло је пет го ди на

од смр ти на ше дра ге

СТО ЈАН КЕ 

ПЕ ШИЋ

Успо ме ну на њу чу ва ју

ње ни нај ми ли ји

(16/216080)

23. мар та на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко ни је

с на ма на ша дра га

МИР ЈА НА СТАН
Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у

су бо ту, 19. мар та, у 11 са ти, по се ти ти ње ну веч ну

ку ћу на Ка то лич ком гро бљу и под се ти ти на да не

про ве де не с њом.

По ро ди ца
(18/216082)

СЕ ЋА ЊЕ

РАН КО 

ГО СПИЋ

1955–2010.

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од за бо ра ва. 

Тво ји: брат РА ДО МАН

ЛА ЛЕ, се стра РА ДА,

сна ја ГОР ДА НА 

и бра та ни ца БРАН КА

(19/216083)

16. мар та 2016. про шло је че тр де сет да на од смр -
ти на шег оца, а 20. мар та 2016, че ти ри го ди не од
смр ти на ше мај ке

ЖИВ КО ВИЋ

БРА НИ МИР            БИ СЕР КА
1938–2016. 1944–2012.

Не по сто је ре чи ко је би опи са ле ко ли ко нам не -
до ста је те.
С по што ва њем и по но сом чу ва мо вас од за бо ра ва.

Ћер ке МИ РА, БИ ЉА и ЉИ ЉА с по ро ди ца ма
(24/216090)

20. мар та 2016. го ди не

да је мо јед но го ди шњи

по мен, на ива но вач ком

гро бљу, у 10 са ти, на шој

мај ци

РО ЗА ЛИ ЈИ УРИ

1. IV 2015 – 1. IV 2016.

Ње ни нај ми ли ји

(33/21609)

СЕ ЋА ЊЕ

КЕ ПИЋ

КО СТА                 ДРА ГИ ЦА
1975–2016.                           2006–2016.

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље не бле ди.

Син СТЕ ВАН и ћер ка МИ ЦА
(34/216110)

Про шло је че тр де сет да на од пре ра не смр ти на -

шег дра гог

БО РИ СА ВА ЈА ЊИ ЋА

Веч но ће мо се се ћа ти твог ли ка.

Тво ји: МА РИ ЈА и МИР КО МУ ТАП ЋИ ЈА
(40/216147)

18. мар та на вр ша ва се

три на ест ту жних го ди -

на от ка ко ни је с на ма

ДРА ГА НА

ЗУ ВИЋ ГА ГА

Вре ме про ла зи, а бол и

ту га ни кад не ће.

Во ле те: та та, ма ма 

и ба та

(6/216060)

19. мар та на вр ша ва се ту жних де вет го ди на ка ко

нас је на пу стио

ВО ЈИ СЛАВ СТО И МЕ НОВ
2007–2016.

Жи виш у на шим ср ци ма, ми сли ма и се ћа њи ма.

Тво је се стре
(8/216065)

НЕ НАД 

КА ПЕ ТА НО ВИЋ

2008–2016.

Ни кад га не ће 

за бо ра ви ти мај ка, брат,

су пру га и ћер ка

(10/216070)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛЕ ТИЋ

ЈО ВАН         ОЛ ГА       ЈО ВАН КА

1913–1982. 1920–1993. 1947–2012.

из Омо љи це

По ро ди ца
(14/216075)

19. мар та, у 11 са ти, на

Ка то лич ком гро бљу, да -

је мо по мен

СО ФИ ЈИ ИЛИЋ

Ње ни нај ми ли ји

(23/216089)

У су бо ту, 19. мар та да -

ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шем дра гом

ВЛА ДИ МИ РУ

ЛУ КИ ЋУ

Про жи вео си жи вот пун

пат њи, ту ге и бо ла али

си остао до сто јан ствен,

увек спре ман да по мог -

неш дру го ме и ве дар

ду хом. 

Та квог те пам ти мо.

Тво ји нај ми ли ји

(35/216119)

Про шло је по ла го ди не од смр ти на шег дра гог

ДУ ША НА МИ ШКО ВИ ЋА

За у век ожа ло шће на по ро ди ца: отац, су пру га,

си но ви с по ро ди ца ма, бра та нац и бра та ни ца
(17/216081)

СЕ ЋА ЊЕ

ДАМ ЊА НО ВИЋ

БО РИ СЛА ВА               ДУ ШАН
19. III 2009 – 19. III 2016.       24. VII 2014 – 2016.

Мно го нам не до ста је те.

Увек ће те би ти у на шим ср ци ма.

Ва ши нај ми ли ји
(47/216169)

БОГ ДАН 

ЋУР ЧИЋ

2011–2016.

Го ди не без те бе ни су

убла жи ле мо ју ту гу.

Увек ћеш ми не до ста ја -

ти.

Тво ја ЉИ ЉА НА

(49/216173)

На вр ша ва се го ди ну да на ка ко ни је с на ма на ша

дра га

РА ДОЈ КА ЕР ГА ВЕР

20. мар та, у 11 са ти, по се ти ће мо њен гроб и по -

ло жи ти цве ће.

Оста ће трај но у на шим ср ци ма.

Ње ни нај ми ли ји
(91/216257)

Про шло је ту жних че тр -

де сет да на без на ше

дра ге мај ке

МИ ЛЕ НЕ 

СТА МЕН КО ВИЋ

Си но ви ЗО РАН 

и ГО РАН с по ро ди ца ма

(56/216188)

Про шло је ту жних че тр -

де сет да на без на ше

дра ге се стре

МИ ЛЕ НЕ 

СТА МЕН КО ВИЋ

Брат МИ ЛАН и се стра

ВЕ РА с по ро ди ца ма

(57(216188)
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Вага
(23. 9 – 22. 10)

У јед ном тре нут ку вам се учи ни
да мо же те до хва ти ти зве зде, а у
сле де ћем да вам ни ме сто на зе -
мљи ни је си гур но. По слов ни
пла но ви не иду баш ка ко сте
пла ни ра ли. Из не над ни пут или
про ме на рад ног ме ста из ко ре на
ме ња ваш ста тус.

Но вац сти же нео че ки ва но, па
ће те би ти у мо гућ но сти да се би
при у шти те све што же ли те. Ва -
жни про јек ти су пред ва ма, ску -
пи те еки пу и кре ни те озбиљ но
да ра ди те ка ко не би сте про ма -
ши ли ро ко ве. Ури нар ни про -
бле ми.

Не ке Шкор пи је ни ка ко да се на -
у че па ме ти и гле да ју са мо сво ја
по сла. Пре ви ше оче ку је те од
дру гих, па по не кад из гу би те осе -
ћај за ре ал ност. Опу сти те се, стр -
пи те се, пу сти те да све иде сво -
јим то ком без по жу ри ва ња.

Не пре тва рај те се да је све у
ре ду, та ко са мо го ми ла те при та -
је ни бес у се би. Емо ци је тре ба
пра вил но ка на ли са ти и усме ри ти
енер ги ју на пра ве ства ри. Окре -
ни те се по слу и ра ди те што ви ше
на сво јој ка ри је ри. Мо гу ће за по -
сле ње ван стру ке.

Пред ва ма је до бар по слов ни
пе ри од иа ко вам се чи ни да се
ни шта не до га ђа. Бу ди те ма ло
опу ште ни ји у ко му ни ка ци ји с ко -
ле га ма и прет по ста вље ни ма. Не -
мој те ин си сти ра ти на про ме на -
ма, ни је пра ви тре ну так за то.

Усред сре ди те се са мо на оно
што вам је ствар но бит но. По слов -
но не бо је пу но ки шних обла ка,
за то бу ди те спрем ни за из не над -
не обр те. Ис кљу чи во од вас и ва -
ше упор но сти за ви си да ли ће те
ус пе ти да оства ри те сво је ци ље ве.

До бра по слов на не де ља, не пре -
те ра но ди на мич на, али ус пе ће те
да ве ћи ну ства ри бар при ве де те
кра ју. Пу ни сте стра хо ва и ти ме
са мо уно си те не мир у сво ју ве зу.
Опу сти те се, све ће се сре ди ти
са мо од се бе.

Ста ра че ка ли ца је ко нач но до че -
ка ла сво јих пет ми ну та. Има те
ве ли ке пла но ве и ско ро сви су
оствар љи ви. Иза бе ри те са мо љу -
де ко ји мо гу фи зич ки да вас пра -
те. Љу бав вас пот пу но за о ку пља
и сан по ста је ја ва.

Ако вам се по ну ди по сао у дру -
гом ме сту или у ве зи с пу то ва -
њем, при хва ти те га, јер вам се до
је се ни не ће ука за ти до бра по -
слов на при ли ка. Љу бав на си ту а -
ци ја је кли ма ва, парт нер вам већ
мно го то га озбиљ но за ме ра.

Гла ву го ре, уву ци те сто мак, ис -
ту ри те гру ди и са мо хра бро ка
свом ци љу. Не за ма рај те се пре -
ви ше оним што су штин ски и ни је
бит но за ваш жи вот. По не кад
нај сјај ни је све тло во ди у нај ду -
бљи су но врат. Бу ди те опре зни у
ве зи с тим ко ме ве ру је те.

Пре гу ра ли сте те шку не де љу.
Сле де бит ни по слов ни са стан ци ко -
ји ће се ди рект но од ра зи ти на ва ше
по сло ва ње. Ко ли ко год да ра ди те
ис прав но, по не кад је по др шка по је -
ди на ца зна чај ни ја од све га. Бу ди те
му дри при до но ше њу од лу ка.

Не упа дај те у зам ке ко је вам
по ста вља ју. Не мој те би ти пре ви -
ше ра до зна ли, то вам се мо же
оби ти о гла ву. Па зи те ка ко тро -
ши те но вац и ма ко ли ко при ма -
мљи во би ло, не узи мај те кре ди -
те. По све ти те се свом здра вљу.

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 бли зан це – си но ве
25. фе бру а ра: Ву ка и Фи ли па  – Ду ши ца и Са во Пе ћер.

До би ли ћер ку
3. фебруара: Ирис – Верица и Страхиња Борковић; 5. фебруара: Милицу – Горда-

на Стевановић и Мирослав Рајко; 7. фе бру а ра: Те о до ру – Са ња Ни ко лић и Не ма ња

Бу љу гић; 11. фебруара: Аурору – Ањичка и Адам Бенка; 12. фе бру а ра: Те о до ру –

Ма ја и Но вак Обре но вић; Ле ну – Ма ри ја на Ру со и Ду шан Ива но вић; 16. фе бру а ра:

Петру – Та тја на и Да вор Ко стић; 17. фе бру а ра: Ма ри ну – Ма ри ја и Па вел Ши мак;

20. фе бру а ра: Хе ле ну – Ма ри ја и Дар ко Стој ме но вић; 21. фе бру а ра: Ању – Је ле на

Ја ић и Ми лан Ми лу но вић; 22. фе бру а ра:  Ану – Кри сти на Ба њаш и Ср ђан Шош, Ан-

гелину – Јелена и Милош Пешић; 24. фе бру а ра: Ин грид – Ли ли и Да вор По по вић,

Машу – Драгана и Александар Јефтић, Анђелу – Бојана и Петар Мијаиловић, Лену

– Данијела и Мирослав Мрђан; 25. фебруара: Милу – Ивана и Милош Љубојевић;

26. фе бру а ра: Теу – Оља и Да ни јел Ра ни са вље вић, Да ни цу – Ива на Цр нај лов По -

зна тов и Го ран По зна тов; 27. фебруара: Нину – Ивана и Немања Стојаковић.

До би ли си на
5. фе бру а ра: Алек су – Ма ри на Бој ко вић и Да ли бор Кр стић; 12. фе бру а ра: Стра хи њу
– Би ља на и Са ша Си ља но ски; 13. фе бру а ра: Пе тра – Ива на Ме ћа вин и Не над Пу тић;
14. фе бру а ра: Да ни ла – Сне жа на и Срећ ко Ми лен ко вић; 15. фе бру а ра: Да ми ра –
Дра ги ца и Де јан Јо ва но вић, Та ди ју – Та ња и Ми ли ја Пе ро вић; 17. фе бру а ра: Бог да на
– Сте ви сла ва Цве то је вић и Ср ђан Ра дић, Ра хе ла – Ан дреа и Ду шан Стре хов ски, Ђор -
ђа – Дра га на и Бра ни слав За фи ро вић, Кристијана – Душица Рилак и Нинослав Гру-
јин; 19. фе бру а ра: Сте фа на – Ти ја на и Алек сан дар Ђу рин, Ан дре ја – Ра ди ца Цвет ко -
вић Ша ви ја и Дра ган Ша ви ја; 21. фе бру а ра: Ми хај ла – Сла ђа на и Де јан Ан дић, Вик -
то ра – Бра ни сла ва Ра шеа и Да мир Зо рић, Јованa – Анита и Александар Боројевић,
Петра – Ивана Јурковић и Милутин Вулевић; 22. фе бру а ра: Лу ку – Сан дра и Не бој ша
Шка љак; 23. фе бру а ра: Алек се ја – Сла ђа на Три фу новић и Мла ден Ка ча вен да, Михај-
ла – Сања Милићевић Јовановић и Иван Јовановић, Милоша – Стана и Мита Ковач-
ки; 24. фе бру а ра: Де ни са – Фат ми ја Бе ри ша и Ал бер Хај ри зи, Николу – Драгана Ве-
личковић и Милан Сомборац; 26. фе бру а ра: Ери ка – Ми ра и Па вел Па пу га; Вука – Са-
ња и Владимир Воленик; 27. фебруара: Михајла – Јелена и Дарко Парчанин, Јакова
– Ивана и Ненад Николић, Јакова – Радмила Дачковић Јовановић и Александар Јова-
новић; 1. марта: Вука – Душица  и Слободан Стјепановић; 2. марта: Стефана – Да-
нијела и Саша Стојковић; 4. марта: Јована – Јасмина и Ненад Ангелин. 

ВЕН ЧА НИ

27. фе бру а ра: Ане та Ра ки џић и Ан дре ја Па вли ца; 28. фе бру а ра: Со фи ја Та и ри и
Си ни ша Ко стић; 3. мар та: Ива на Ва мо вић и Ми ћо Ву ке ља, Ве ра Уми ће вић и Фу ад
Ка је вић, Ма ри на Јо ва но вић и Не бој ша Му тић; 5. марта: Марија Чавошки и Бране
Раковић, Ивана Ђорђевић и Радан Шарић; 6. марта: Данијела Станисављев и Сте-
фан Като, Марија Мрчковић и Илија Димов, Аница Вељовић и Предраг Марковић;
10. марта: Ана Војнић Зелић и Јован Андрић, Наташа Настић и Никола Тодоров,
Ивана Богданов и Бојан Паунов, Миљана Величковић и Љубиша Игић.

УМР ЛИ

26. фе бру а ра: Бје ли ца Ко бас – 1930, Сто јан Јо ва нов ски – 1937, То ма Бла же вић –
1944; 27. фе бру а ра: Ма ри ја Ку змић – 1928, Све ти слав Пе тро вач ки – 1958, Ми ло -
ван Јок си мо вић – 1978, Је ле на Де шо – 1933, Ду шан Ла зић – 1961; 28. фе бру а ра:
Слав ко Ан кић – 1935, Ра дој ка Де спо то вић – 1935; 29. фе бру а ра: Ру жа Но ва ков –
1954, Ду ши ца То мо вић – 1931, Ра де Сто ја нов ски – 1938, Ве се лин ка Ћо сић – 1934;
1. мар та: Ан ђел ка Па влов – 1941, Ге за Ја нош – 1927; 2. мар та: Слав ко Бје ла јац –
1930; 3. мар та: Ан ђел ка Ве ли ки нац – 1931, Све тла на Ме шег – 1960, Рад ми ла Сто -
ја ди нов  1932, Пе ра Ко стић – 1924; Ружица Станишић – 1949; 4. марта: Стоја Ре-
пак – 1930, Горан Попов – 1974, Зоран Стојић – 1958, Даница Рацковић – 1944; 5.
марта: Лука Вишекруна – 1929, Александар Ристић – 1934, Душица Миксат –
1933, Живота Топаловић – 1932, Јоланда Матковић – 1937, Вера Кривошић – 1948;
6. марта: Ђина Динић – 1961, Мара Јованов – 1936; 7. марта: Слађана Гуцијан –
1958; 8. марта: Никола Стојадинов  – 1943, Димитрије Гуцуљ – 1946, Милка Цре-
вар – 1942, Видојка Остојић – 1942, Стеван Михајлов – 1935, Катарина Јовановић
– 1927, Станислав Милин – 1951, Анита Вејсељи – 1951; 9. марта: Трајан Безња
– 1936, Димитрије Георгиевски – 1939, Миленко Илијин – 1946, Анка Багавац –
1951, Љубинка Остојић – 1936, Жива Крчадинац – 19345, Драгиша Поповић –
1942; 10. марта: Љиљана Милићев  – 1954; 11. марта: Золтан Ковач – 1969.

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

ДРУГИ ПУТ
„НИНОВ”
ЛАУРЕАТ

РОМАН
ГОДИНЕ

2015.
Житељ 

Тог
тренутка

Суседна
слова 
азбуке

Страно
женско име

Други 
вокал

Показна
заменица

Место код
Младеновца

Наш
комедиограф
(Бранислав)

Једнак,
идентичан

Статус

Птица
тркачица

Опсада

Амерички
глумац
(Алан)

Ручни
бацач (скр.)

Бобичасто
воће

Тенисер
(Артур)

Марка
јестивог уља

Име
глумице
Хатавеј

Фарбари
Пчелињи
производ

ДОБИТНИК
„НИНОВЕ”
НАГРАДЕ

Владарска
палата

Озледа,
повреда

Племићки
посед у

Немачкој

Ознака за
грам

Сатиричар
(Радоје)

Област у
Арабији

ПИСАЦ СА
СЛИКЕ

Једно 
чуло

Талас

Радничко
удружење

Симбол
лантана

Симбол
ванадијума

Музичка
нота

Онако

велики

Изнад

Симбол
азота

Име глумца
Марвина

Ознака за
пречник

Радио-

-локатор

Боја за
косу, кана

Град у
Румунији

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша -

хов ског ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до -

би ће те јед ну ста ру ла тин ску сен тен цу о ма на ма.

ТУ- -ШЕ О- -ЗА И-

ПРЕД ЛЕ- -НЕ НА- -ЧИ-

СУ -ЂЕ -МА, -МА- И-

-ЂА. -МО НАМ МА- А

АНАГРАМ
TE A TAР У ЗЕ МУ НУ (J = Н)

ДУ МАМ:  JE  ЛИ  НAJ?

РЕ ШЕ ЊА – Скан ди нав ка: исто ве тан, ста ње, ему,
Лад, РБ, Еш, Ен, мо ле ри, До ма но вић, Дра ган Ве ли -
кић, вал, син ди кат, в, оно ли ки, кна, Арад. Ана -
грам: „Ма дле ни ја нум”. Ко њи ћев скок:Ту ђе ма не
има мо пред очи ма, а на ше су нам иза ле ђа.

ПО КЛОН ЗА ЧИТАОЦЕ
Два на ша нај бр жа чи таоца ко ја се у пе так, 

18. мар та, тач но у 12 са ти, ја ве на имејл 
talida.kv@gmail.com, наш астро лог ће на гра ди ти бес плат ним 

ту ма че њем на тал не кар те. Бу ди те бр зи и срећ но!



ФОТО-РЕПОРТАЖА
Петак, 18. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ВЕ ЛИ КИ КОН ЦЕРТ „КОН ТРА БАН ДЕ” И ПРИ ЈА ТЕ ЉА

КА ДА ПО БЕ ДИШ, ДА СЕ НЕ ПРО МЕ НИШ
Нај ве ћи пан че вач ки рок са -
став „Кон тра бан да” про сла вио
је 25. ро ђен дан у су бо ту, 12.
мар та, кон цер том у дво ра ни
„Апо ло”. У пу бли ци бе ја ху
клин ци енд ма тор ци, у ја кој
мно жи ни. На сту пи ла су и три
при ја тељ ска бен да – „Мла ди
Џек”, „Ви бра тор у ри кверц”
(ВУР) и „The Elements”, а по -
ша ли це је с би не по вре ме но
ба цао Ђе ка, ро кен ро лог из
Пан че сте ра.

Би ло је слав но, ка ко и при -
ли чи че твр ти ни ве ка...

У до ба про цва та тур бо-фол ка
и ду бо ког сна ро кен ро ла бра ћа
Ра до ва но вић, Ђен ка и Ба не,
ре ши ла су да кон три ра ју
ствар но сти ко ја их окру жу је.
И та ко су, у то чуд но вре ме по -
чет ком де ве де се тих, осно ва ли
рок бенд „Кон тра бан да”. То -
ком ка ри је ре су про ла зи ли
кроз мно ге иза зо ве и про ме не,
успо не и па до ве.

До са да су об ја ви ли три ал бу -
ма: „Ла ку ноћ, де цо” (CD, Go Go
Records, 1997), „Не мо гу да се
на вик нем” (CD, Tom Tom Mu-
sic, 1999) и „Чо век Др жа ва
Handycam” (CD, ПГП РТС,
2006). Пра ти ли су се бе, не трен -
до ве, и у су шти ни оста ли исти.
Са мо ро кен рол. Има ју још је -
дан за вр шен а не сни мљен ал -
бум. Пла ни ра ју да за пе сму ко ја
још не ма име сни ме спот. И то
у Њу јор ку и Мем фи су. Али ’ди
ће кон церт по во дом ју би ле ја да
пра ве не го у ро ђе но ме се лу. И,
ре ши ше да сви ра ју с дру га ри ма,
да зво ни у Пан че ву...

са ин стру мен том у ру ци, та ко
и вер бал но.

– Има мо пет на е стак при -
пре мље них ау тор ских пе са ма,
до са да смо сни ми ли три ну -
ме ре, а за пе сму „I Wanna
Show You Srbija”, из ба ци ли
смо спот 9. мар та. Тек сто ви
на ших пе са ма су, на не ки на -
чин, при ка зи ста ња у дру штву,
на шег ду ха, вре ме на у ко ме
жи ви мо... Же ли мо да при ка -
же мо Ср би ју ка ква је сте. Во лео
бих да што пре сни ми мо ал бум
ко ји ће се зва ти „Са мо у би ство
не ви но сти”. На жа лост, да на -
шња ге не ра ци ја је скло на то ме
да из вр ши са мо у би ство не ви -

ју ве ли ко кон церт но ис ку ство,
уче ству ју на мно гим му зич -
ким фе сти ва ли ма у зе мљи и
ре ги о ну, са ра ђи ва ле су са стра -
ним и до ма ћим дис ко граф -
ским ку ћа ма. Ши зи ло, ство рио
га Ба не Р.

Буб њар ка Се ле на Си мић об -
ја шња ва да ће бенд у ско ри јој
бу дућ но сти сни ми ти но ви ал -
бум и спот за ак ци о ну дра му
ко ју до сад пу бли ка ни је има -
ла при ли ку да ви ди и чу је. А
он да, пу то ва ње ши ром Ју ге,
брат ство енд је дин ство...

Уз Се ле ну, у по ста ви су и
Сне жа на По по вић (во кал), Со -
фи ја Јо ва но вић (бас), Та ма ра
Ми хо ви ло вић (ги та ра) и Са ра
Ћи рић (ги та ра).

Ро кај!
Панк бенд „The Еlements” на -
стао је у исто пра вре ме кад и
„Кон тра бан да”. Пу бли ка га
по зна је по „мрач ним” соц ре а -
ли стич ким ау тор ским тек сто -
ви ма, му зи ци ко ја ва ри ра од
кла сич ног пан ка осам де се тих
па до хард ко ра де ве де се тих.

Пан че вач ко-но во бе о град ско-
-ми ри јев ски са став из Пан че -
ва, ка ко во ле за се бе да ка жу
мом ци ко ји чи не бенд „Мла ди
Џек”, пу бли ци се пред ста вио
пр ви и у стар ту је на пра вио
од лич ну ат мос фе ру: већ се мо -
гло на слу ти ти да ће жур ка би -
ти не за бо рав на.

Спон та ни фронт мен Ђу ки -
ца, ко ји на пр ви по глед де лу је
као да је пр вак Бал ка на у фи -
зи ци (еј, Ђу ки ца), по зи тив но
је из не на дио ста ри ју ро кен рол
пу бли ку, а рав но ду шна ни је
оста ла ни мла ђа... За па ли ше и
пр ва три ре да от по за ди!

За пи та ле су се мно ге те те и
чи ке о ко ме се ту ра ди. У по -
чет ку су би ли аку стич ни трио
и по сто ја ли су ви ше као иде ја.
У овом са ста ву „Мла ди Џек” је
стар тек три ме се ца, а за та ко
крат ко вре ме по сти гао је „за -
вид не ре зул та те из фи зи ке”.
Ми сли мо на кон такт с пу бли -
ком... И ги та ри ста Лу ка Јо ва -
но вић има шта да ка же, ка ко

но сти као да је каљ би ти не вин,
а има ти ше сна ест или се дам -
на ест го ди на... На сту пи ли смо
де се так пу та у Пан че ву, Бе о -
гра ду, Вр шцу и сву да смо би ли
ја ко до бро при хва ће ни – ре као
је по сле на сту па Лу ка.

„Џе ко ви” су: пе вач Ђу ки ца
Ђу ро вић, ба си ста Алек сан дар
Ха џи Хри стос, буб њар Ми -
лош Ба но вић, ри там ги та ри -
ста Лу ка По лић и со ло ги та -
ри ста Лу ка Јо ва но вић.

Ри кверц но ви бра то ри са ње
Џен тлмен ски по че так под ра -
зу ме вао је дам ски на ста вак: с
би не су гру ну ле до бре панк
ви бра ци је ка пу бли ци, па у ри -
кверц, на би ну... По га ђа те,
усле дио је на ступ нај а трак тив -
ни јег жен ског ср би јан ског рок
бен да „Ви бра тор у ри кверц”.

„До рис”, „Begbede Wonder-
bra”, „Не ко не ма ни то”, „Сте -
рео је зик” – њи хо ве су нај по -
пу лар ни је пе сме, уз ко је је пу -
бли ка (а шта би дру го?) ђу ска ла
и ужи ва ла. „Ви бра тор ке” има -

– Збр ка – ка же фронт мен
Не над Па влов Шо не и по тен -
ци ра да је пе сма „Ко за”, ко ја
го во ри „ни о че му с пла вим
очи ма”, мом ци ма нај у дар ни ја.

Уу у уу, ка ко су ро ка ли! Ка жу
ма тор ци. Они мла ђи су их
углав ном пр ви пут слу ша ли;
чу ди ше се...

Шо не пан кер ко пан кер. Ко
Ушке. При ча да ће још ма ло
„Еле мен ти” сла ви ти два ’ес’ го -
ди на од из да ва ња ал бу ма „Our
Мinds”. Чла но ви бен да су, по -
ред Шо не та, Алек сеј Ми ло са -
вље вић Ушке, Де јан Кр стин
Кр ле, Ми лош Ба ка ло вић и
Фе ри Ра да ко вић.

Кон тро верз ни ма ђи о ни ча ри
У ду ху ро кен ро ла, тач но на
вре ме, пет на ест ми ну та по сле
по но ћи (би ли су на ја вље ни за
21.30 прет ход ног да на) – оду -
ше вље но зви жда ње и гро мо -
гла сан апла уз. На стејџ је иза -
шла „Кон тра бан да”, ка би ни су
по ле те ле ча ше, а енер гич на и
до бро рас по ло же на бан да је уз -
вра ти ла „кон тром”, та ко што је

ПРИ ЈА ТЕ ЉИ О „КОН ТРА БАН ДИ”

„Мла ди Џе ко ви”: „Во ли мо да сви ра мо са ста ри јим бен до ви -

ма. Ту ми сли мо на оне с мно го ис ку ства, а не го ди на. Част

нам је што сви ра мо на ’Кон тра бан ди ном’ кон цер ту, јер их

зна мо још од кад смо клин ци би ли”.

ВУР: „Ве ли ко нам је за до вољ ство да на сту па мо ве че рас,

иа ко ни смо би ле из не на ђе не. Са ра ђу је мо с Ба не том от кад

наш бенд по сто ји, ово је за пра во кон церт ’Кон тра бан да и

при ја те љи’, а ко ће да бу де ме ђу при ја те љи ма ако не ВУР”. 

„The Еlements”: „’Кон тра бан да’ је је дан од нај ве ћих бен до ва

ко је је Пан че во да ло, има мо ду го при ја тељ ство с њи ма и по -

ма га ли смо јед ни дру ги ма де ве де се тих, у оној бе ди и фр ци...”

од мах по че ла да гру ва хит
„Жур ка” с по чет ка ка ри је ре.

Ђен ка, да се ува же ни ро ди -
те љи Љи ља и Љу ба не увре де –
Вла ди мир Ра до ва но вић (во -
кал), ње гов мла ђи и леп ши
брат Ба не (ри там, во кал), Ду ле
Гњи дић (бу бањ), Ми лан Це зар
Де спо тов ски (бас) и Игор Ми -
тић (со ло ги та ра), под се ти ли су
фа но ве, ко ји су ври шта ли и пе -
ва ли на сав глас, на ста ре до бре
хи то ве као што су „Без ње не ке -
ве не ма до бре ше ве”, „Зид”,
„Ма ђи о ни чар”... А нај по па ље -
ни ји на ви ја чи из пр вих ре до ва
га си ли су се про ли ва ју ћи ли тре
пи ва у се бе, али и на се бе. И је -
дан брус је, те шко је би ло са
си гур но шћу утвр ди ти чи ји, за -
вр шио на сце ни. На оду ше вље -
ње пу бли ке, усред свир ке на
сце ну се по пео и при хва тио ги -
та ре и бив ши члан „Кон тра -
бан де” Ба не Глу ва ков, са да ги -
та ри ста „мно го го рег”, што би
ре ко Ђен ка, бен да „Ван Гог”...

„Кон тра бан да” је пре по зна -
тљи ва и по сме лом и по ма ло не -
у о би ча је ном ви зу ел ном иден  ти -
те ту, али овог пу та на сце ни су
из о ста ли је дин стве ни ко сти ми
ко је су „кон тра бан ди ти” но си ли
у спо то ви ма. Раз лог је то што су
сад „од ра сли и по ста ли озбиљ -
ни ји”, а фронт мен бен да Ђен ка
то по твр ђу је:

– Увек нам је био би тан сцен -
ски на ступ и при ка зи ва ње пред
пу бли ком. Ни шта нам ни је би -
ло стра но да ура ди мо. Ре ци мо,
уго вор с ПГП-ом пот пи си ва ли
смо у ба де ман ти ли ма, а сви ра -
ли смо и го ли у ин ва лид ским
ко ли ци ма... Сва шта смо ра ди -
ли. Али сад смо ма ло ста ри ји и
озбиљ ни ји – кон ста ту је Ђен ка.

Их, озбиљ ни ји. Озбиљ ни ји,
не за ни мљи ви ји. Ок си мо рон. А
ин те ре сант ни су и са да, 25 го -
ди на ка сни је.

µВ. Ђурђевић?М. Манић

„Вибраторке”

„Елементи”

„Контрабандити”

„Млади Џекови”
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пер Б ли ги – они пи та ју! Још
јед ном је тим ска игра до не ла
ре зул тат, па су се и овог пу та
го то во сви мом ци упи са ли у
ли сту стре ла ца. Бран ко Ра да -
но вић је ка пи тен ски пре во -
дио сво је са и гра че. Бри љи рао
је у од бра ни, а ка да је би ло
нај ва жни је, по га ђао је мре жу
ри ва ла. Фе но ме на лан је био и
гол ман Ни ко ла Ра до ва но вић,
ус пео је да од бра ни чак 22
шу та про тив нич ких игра ча, а

У Ба нат ском Кар лов цу је про -
шлог ви кен да одр жа но Пр вен -
ство Ба на та у ка ра теу за по ле тар -
це, пи о ни ре и на де, на ко јем су
од лич не ре зул та те оства ри ли и
нај мла ђи бор ци из на ше га гра да.

КК Ди на мо је и овог пу та
био нај у спе шни ји, али и нај -
ма сов ни ји клуб.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Со фи ја Бу ба ло, Те о до ра и Ми -
ли ца Га гић, Ву ка шин Мла де -
нов ски, Ог њен Че ке ре вац, Ан -
то ни је Ћу ли брк, Бо ри сав Је вре -

мо вић, Лу ка Бог да нов, Сте фан
Стој ко вић и Ми љан Вар са ко -
вић. Сре бром су се оки ти ли: На -
ђа Ни ко лић, Ан ђе ла Ђе кић, Је -
ле на Ми лен ти је вић, Ка та ри на
Пет ко вић, Миа Дуј мо вић, Лео
Гра ган, Ва ња Че ке ре вац, Си мон
Дан гу бић, Ма те ја Сте па нов,
Алек сан дар Зде шић, Мар ко
Спа сић и Не ма ња Не сто ров у
бор ба ма, а брон зе су за ра ди ли:
Та ма ра Дра ги че вић, Алек сан -
дра Сто ил ков ски, Ни ко ли на и
Ка та ри на Фу рун џић, Ка та ри на
Ша ре нац, Ста ша Је вре мо вић,

Лу ка Сте па нов, Фи лип Стан ко -
вић, Го ран Обу ћи на, Ан дри ја
Ра ди во јев и Ђор ђе Ив ко вић.

Сви по ме ну ти так ми ча ри
ква ли фи ко ва ли су се за Пр -
вен ство Вој во ди не, ко је ће би -
ти одр жа но у Ин ђи ји.

За па же ни су би ли и так ми ча ри
КК-а Мла дост из на ше га гра да.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли: ка та-ти м по ле тар ки
(Ми ли ца Дра ги че вић, Ми ли ца
Ама но вић и На ђа Штр бац),
ка та-ти м пи о нир ки (Та ра Ђур -

ђе вић, Ни ко ли на Иса и ло вић и
Ми ња Ко вач), Ми ли ца Дра ги -
че вић, Са ра Жу нић, Је ле на Ки -
џин и Ана ста си ја Чо ло вић. Сре -
бр не ме да ље су осво ји ли: ка та-
ти м жен ских на да (Јо ва на Но -
ва ков и Ана ста си ја и Ан ђе ли на
Ја ре дић), тим за бор бе жен ских
на да (Ми ли ца Ми ло ва но вић,
Ан ђе ли на Ја ре дић, Јо ва на Но -
ва ков и Ма ри ја Пот ко њак), тим
пи о нир ки у бор ба ма (Са ра Жу -
нић, Ни ко ли на Иса и ло вић и
Та ра Ђур ђе вић), Ана ста си ја и
Ан ђе ли на Ја ре дић, Ми ли ца
Ми ло ва но вић, Ми ло рад Пе тро -
вић, Ми лан Сто јиљ ко вић и Са -
ра Жу нић, а брон за ма су се оки -
ти ли: Јо ва на Но ва ков, Ма ри ја
Пот ко њак, Бра ни слав Срећ ков,
Не бој ша Бо жић, Ми хај ло Пан -
те лић, Сла ви ца Ту лић и Ми хај -
ло Кр ча ди нац.
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Ди на мо „пре га зио” 
и Зла тар

Стар ту је и 
ЖРК Пан че во

Ру ко ме та ши Ди на ма на ста -
вља ју по ход ка ели ти. Мом ци
ко је пред во ди тре нер Иван
Пет ко вић су про шлог ви кен да,
у три на е стом ко лу Су пер Б ли -
ге, оства ри ли и сво ју је да на е -
сту по бе ду. Иа ко је пред њи ма
би ло јед но од ве ћих пр вен стве -
них ис ку ше ња, ни су устук ну ли
ни за пе даљ. Бран ко Ра да но -
вић и ње го ви дру го ви на чи ни -
ли су још је дан ве ли ки ко рак
ка оства ре њу свог ци ља, три -
јум фал но су про шли и кроз
Но ву Ва рош: Зла тар –Ди на мо
23:33 (10:13).

Био је то пра ви пр вен стве ни
окр шај у пре пу ној спорт ској
дво ра ни у Но вој Ва ро ши. Иа ко
ко на чан ре зул тат по ка зу је убе -
дљив три јумф мо ма ка у жу то-
-цр ним дре со ви ма, ни је би ло
ни ма ло ла ко на шим су гра ђа -
ни ма да стиг ну до два но ва,
ве о ма вред на бо да. У пр вих
де се так ми ну та ви ђе на је пра -
ва ре зул тат ска клац ка ли ца,
јер су се ти мо ви сме њи ва ли у
вођ ству. Ди на мо је по том до -
дао гас, па је на од мор оти шао
с три го ла „ви шка”.

Слич но је по че ло и дру го
по лу вре ме. Зла тар је ус пео да
из јед на чи на 13:13 у 35. ми -
ну ту, али за ви ше од то га ни је
имао ни мо ћи ни ква ли те та.
Ру ко ме та ши Ди на ма су по ка -
за ли да се овог про ле ћа у Су -

Чла но ви КК-а Ди на мо су и ове
го ди не би ли ве о ма успе шни на
тра ди ци о нал ном ме ђу на род -
ном тур ни ру „Аран ђе ло вац
опен”, ко ји је одр жан про шлог
ви кен да. Ка де ти, ју ни о ри и се -
ни о ри на шег клу ба осво ји ли су
пет ме да ља и по твр ди ли да су
у од лич ној фор ми.

У глав ној ка те го ри ји на тур -
ни ру по бе дио је нај бо љи срп -
ски ка ра ти ста Сло бо дан Би те -
вић. На пу ту до злат не ме да ље
и вред не нов ча не на гра де он
је три јум фо вао у свих пет ме -
че ва и та ко по твр дио да у
овом тре нут ку не ма пра ву
кон ку рен ци ју. Злат ну ме да љу
је осво јио и та лен то ва ни ју ни -
ор Урош Пе тро вач ки. Сре бр не
ме да ље су за слу жи ли ју ни ор -
ка Са ња Вар са ко вић и ка дет
Ни ко ла Ива но вић, а брон зом
се оки ти ла ка дет ки ња Ми ња
Вар са ко вић.

Иа ко се од лич но бо рио, овог
пу та без ме да ље је остао ју ни -
ор Сте фан Стан ко вић.

Је дан од нај бо љих се ни о ра
Ср би је ре пре зен та ти вац Ни -
ко ла Јо ва но вић на сту пио је на

Свет ском ку пу у Ла шком, где
је по сле две по бе де по ра жен у
че тврт фи на лу тур ни ра. Ни ко -
ла се над ме тао и на тра ди ци о -
нал ном тур ни ру у Ви ро ви ти -
ци, где је осво јио сре бр ну ме -
да љу у ка те го ри ји до 75 кг.

Се ни ор ски ре пре зен та тив -
ци Ср би је су про шле не де ље
на ста ви ли при пре ме у Пан че -
ву, под вођ ством Пре дра га
Сто ја ди но ва.

Ниш је не дав но уго стио нај бо -
ље стре ли ча ре у на шој зе мљи.
Пр вог да на так ми че ња у окви -
ру Пр вен ства Ср би је над ме та -
ли су се ве те ра ни и нај мла ђи,
а дру гог да на се ни о ри и се ни -
ор ке у олим пик и ком па унд
сти лу. СК Пан че во је на сту пио
са ше сна ест так ми ча ра.

Нај у спе шни ји је био ста ри ји
пи о нир Урош Ја коб, ко ји је
осво јио нај сјај ни је од лич је. У
ис тој кон ку рен ци ји Јо ван Шпе -
хар је за слу жио брон зу, а од -
лич ја истог сја ја при па ла су и
ју ни ор ки Чар ни Бр за ко вић и
се ни ор ској еки пи ко ју су са чи -
ња ва ли Де јан Фор го, Ми ле
Стај чић и Не над Ди мић.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
чла но ви СК-а Пан че во су се
до бро сна шли. Че ти ри се ни о -
ра су се пла си ра ла ме ђу 16
нај бо љих из ква ли фи ка ци ја
(55 так ми ча ра у кон ку рен ци -
ји), али им је у рас пу ца ва њи -
ма не до ста ја ло ма ло сре ће, па
су им из ма кле по је ди нач не
ме да ље. Ју ни ор Сте фан Жи -
кић (ком па унд стил) так ми -
чио се у кон ку рен ци ји се ни о -
ра и за у зео је пе то ме сто у
ква ли фи ка ци ја ма, а за ула зак
у по лу фи на ле не до ста јао му
је је дан по ен. Пи о ни ри су по -
ка за ли да се у клу бу од лич но
ра ди с мла ди ма и они су сва -
ка ко бу дућ ност клу ба.

КА РА ТЕ ТУР НИР У АРАН ЂЕ ЛОВ ЦУ

НО ВИ ТРО ФЕЈ ЗА БО БУ

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” У ВРХУ
На Пр вен ству Ср би је у га ђа њу
из ва зду шног оруж ја по А-
-про гра му, одр жа ном про -
шлог ви кен да у Кра гу јев цу,
на сту пи ле су све че ти ри еки пе
СД-а „Пан че во 1813”.

Тим се ни о ра из на шег гра да
је са 1.832,6 кру го ва по но во
осво јио тре ће ме сто, иза Кра -
гу јев ца и Но вог Са да, и та ко
још јед ном по ка зао да за у зи -
ма сам врх овог спор та у на -
шој зе мљи. Еки пу чи не три
мом ка ко ји су то ком сво је вр -
хун ске ка ри је ре на сту па ли на
ви ше европ ских и свет ских
пр вен ста ва у са ста ву ре пре -
зен та ци је Ср би је – Га бри јел
Да у то вић, Де јан Пе шић и Ву -
ка шин Јо си по вић.

Еки па ју ни ор ки је за у зе ла пе -

то ме сто, а га ђа ле су Иси до ра
Сто ја но вић, Ма ри ја Алек сић и
Ива на Ви слав ски. Тим ју ни о ра
се пла си рао на сед мо ме сто, а
на сту пи ли су Ђор ђе Јов че вић,
Да вид Да у то вић и Ни ко ла
Адви гов. У га ђа њу из пи што ља
над ме та ла се Те о до ра Кља јић.

Под мла ђе на еки па се ни ор ки,
у са ста ву Ти ја на Ко ла рик, Иси -
до ра Сто ја но вић и Ма ри ја Алек -
сић, за у зе ла је де се то ме сто.

Та ко ђе про шлог ви кен да
одр жа но је и фи на ле Ли ге
мла ђих ју ни о ра и ка де та Вој -
во ди не, на ко јем је пан че вач -
ка „дру жи на” има ла све ком -
плет не еки пе.

Ти мо ви мла ђих ју ни ор ки и
ка дет ки ња су убе дљи во осво ји ли
пр ва ме ста. Иси до ра Сто ја но вић

је три јум фо ва ла у над ме та њу
мла ђих ју ни ор ки с 395 кру го ва,
ис пред клуп ске дру га ри це Ма -
ри је Алек сић, ко ја је с 382 кру га
би ла и че твр та у ка дет ској кон -
ку рен ци ји. На сту пи ле су и Ива -
на Ви слав ски, Ана ста си ја Гру јо -
ски и Бо ја на Ни ко лић.

Еки па ка де та је дру га, а тим
мла ђих ју ни о ра је за у зео че твр -
то ме сто. У по је ди нач ном над -

ме та њу ка дет Да вид Да у то вић
је с 567 кру го ва осво јио брон за -
ну ме да љу, а пу ца ли су и: Ни -
ко ла Адви гов, Ђор ђе Јов че вић,
Игор Стај чић и Ема Пу зић.

Сле де ћег ви кен да на про -
гра му ће би ти Пр вен ство Вој -
во ди не у Вр ба су за мла ђе ју ни -
о ре и ка де те, на ко јем ће пан -
че вач ки стрел ци на сту пи ти у
пу ном са ста ву.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПЕТ КО ВА „КА ЗНЕ НА ЕКС ПЕ ДИ ЦИ ЈА”

Стране припремио

Александар
Живковић

ПР ВЕН СТВО БА НА ТА ЗА НАЈ МЛА ЂЕ

СЈАЈ НИ ПАНЧЕВАЧКИ КА РА ТЕ КЛИН ЦИ

ства, па је то мо тив ви ше да
осво ји мо два но ва бо да. По зи -
вам и пу бли ку да до ђе и да нас
по др жи – ре као је пр ви тре нер
Ди на ма Иван Пет ко вић.

По сле ду ге зим ске па у зе ко -
нач но ће у зва нич не так ми -
чар ске окр ша је ући и ру ко ме -
та ши це ЖРК Пан че ва. Иду ћег
ви кен да се на ста вља тр ка за
бо до ве у Су пер Б ли ги за же не.

– Па у за је за и ста би ла пре -
ду га, чак че ти ри ме се ца. При -
пре ме смо за по че ли још 10. ја -
ну а ра. Од и гра ли смо се дам
кон трол них утак ми ца и у шест
смо по бе ди ли, а пре тр пе ли
смо по раз са мо од Бо ра. Мо -
рам да че сти там де вој ка ма, јер
су фе но ме нал но ра ди ле, иа ко
је те шко то ли ко ду го одр жа ва -
ти до бру фор му. Има мо и три
но ве игра чи це. Из Ин ђи је је
до шла Је ле на Цвет ко вић, кри -
ло, из ОРК Бе о гра да Јо ва на Је -
ла ча, пи вот, а по ја ча ли смо се
и на бе ков ској по зи ци ји. Наш
но ви члан по ста ла је и Алек -
сан дра Ми тић, ко ја је до шла
из бе о град ског Рад нич ког.
Наш циљ је оп ста нак у ли ги.
По сле пр вог де ла шам пи о на та
има мо де вет бо до ва, а по не кој
ра чу ни ци за оства ре ње пла на
по треб но нам је 18 – ис та као је
Игор Шу ло вић, тре нер ЖРК-а
Пан че во.

Ипак, на ше су гра ђан ке овог
ви кен да не ће има ти пр вен -
стве на ис ку ше ња. На мол бу
ри ва ла из Про ку пља, утак ми -
ца с То пли ча ни ном би ће на
про гра му у уто рак, 22. мар та,
у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту, од 19 са ти.

ДР ЖАВ НО ПР ВЕН СТВО У СТРЕ ЛИ ЧАР СТВУ

УРОШ НАЈ БО ЉИ У СР БИ ЈИ

ТРИ ПЛАСМАНА

Солидне резултате у Банат-
ском Карловцу остварили
су и чланови КК-а Com bat
Ea gle из нашега града.

Пионирка Марта Стојса-
вљевић освојила је златну
медаљу, Теодора Трумбеташ
се окитила сребром, а на Пр-
венство Војводине се пласи-
рала и Ања Кнежевић, која
је заузела четврто место.

У НЕ ДЕ ЉУ МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР

У пан че вач кој Ха ли спор то ва у не де љу, 20. мар та, би ће одр -
жан 17. ин тер на ци о нал ни тур нир „Куп Пан че ва 2016”, ко ји
ор га ни зу је КК Мла дост.

Уче шће су на ја ви ла 33 клу ба из Ср би је, а на сту пи ће и се -
дам клу бо ва из ино стран ства. Над ме та ће се ка ра ти сти и ка -
ра тист ки ње у ка та ма и бор ба ма у по је ди нач ној и екип ној
кон ку рен ци ји, уз ра ста од по ле та ра ца до ве те ра на. 

На тур ни ру ће на сту пи ти и 80 так ми ча ра КК-а Мла дост.
Улаз је сло бо дан, так ми че ње по чи ње у 10 са ти ка та ма, а у
13 са ти стар ту ју бор бе.

го ла), Ми љан Бу њев че вић
(два), Да вид Пе јић (два), Иван
Ра до ји чић (два), као и Лу ка
Ра до ва но вић, Бог дан Огри зо -
вић и Јо ван Срем че вић, ко ји
су по сти гли по је дан гол.

По сле ове утак ми це ру ко ме -
та ши из на шег гра да су и да ље
ли де ри у Су пер Б ли ги, са 22
бо да.

– Пре за до во љан сам. Ни је
нам би ло ни ма ло ла ко, иа ко
ре зул тат по ка зу је убе дљи ву

„ски нуо” је и два пе на ла. С та -
квим учин ком ули вао је са мо -
по у зда ње свом ти му и но сио
га до по бе де. Нај е фи ка сни ји
играч Ди на ма био је Ср ђан
Ко мла нов, ко ји се се дам пу та
упи сао у ли сту стре ла ца, а по -
ред по ме ну тог ка пи те на Ра да -
но ви ћа, по че ти ри го ла су по -
сти гли и Јо ван Сто ја но вић и
Сте фан Ша по њић, а Па вле
Бан ду ка је по сти гао три по -
гот ка. По хва ле за слу жу ју и
Ми ло мир Ра до ва но вић (два

по бе ду. Мо ра ли смо озбиљ но
да „од ра ди мо” ове бо до ве. Че -
сти там мом ци ма на озбиљ но -
сти, а за хва лио бих и упра ви
клу ба, ко ја нам је омо гу ћи ла
да на ово да ле ко и вр ло не у -
год но го сто ва ње оде мо дан ра -
ни је. Не ма опу шта ња, не ма
еу фо ри је. Иде мо да ље. Зна мо
свој циљ, па за то же ли мо да
игра мо још бо ље. Сле ди нам
ду ел с Ле сков ча ни ма на на -
шем те ре ну. Они су нам ду -
жни ци из пр вог де ла пр вен -

Почетак утакмице у Новој Вароши



По кло ни ци нај ва жни је спо -
ред не ства ри у на шем гра ду и
око ли ни по но во има ју раз ло га
за за до вољ ство. По сле ду ге
зим ске па у зе 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”. Дер би ше -
сна е стог ко ла од и гран је у
Пан че ву, на СЦ-у „Мла дост”, а
сна ге су од ме ри ли тре нут но
нај у спе шни ји фуд бал ски клу -
бо ви у ју жном Ба на ту: пан че -
вач ки Же ле зни чар и До ли на
из Па ди не. Тај меч је при ву као
ве ли ко ин те ре со ва ње пу бли ке
из це лог ре ги о на, а оно што је
нај ва жни је – ак те ри ни су раз о -
ча ра ли око 700 љу би те ља по -
пу лар не „бу ба ма ре”. Го сти су
би ли бо љи у пр вом, а до ма ћи -
ни у дру гом по лу вре ме ну: Же -
ле зни чар –До ли на 2:1 (0:1).

Тре нер пан че вач ке „ди зел -
ке” Алек сан дар Сте ва но вић
по ве ре ње за овај меч по кло -
нио је еки пи у са ста ву: Ка та -
нић, Те ки ја шки, Спа сков ски,
Јо ва но вић, Гу дан, Стај чић,
Чи кић, Ан тељ, Илић, Ма тић и

СПОРТ
Петак, 18. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА, ПЛЕЈ-ОФ
жене

Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

субота, 15 сати

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈАГОДИНА

недеља, 20 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО 2 – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ТОПЛИЧАНИН

уторак, 22. март, 19 сати

мушкарци

Панчево: ДИНАМО–ДУБОЧИЦА

субота, 17.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК

субота, 19.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Војка: ВОЈКА–БНС

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

субота, 19 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сента: СЕНТА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА 
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА

Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (Г)

Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ

Војловица: МЛАДОСТ–БАК

Б. Н. Село: СЛОГА–ВЛАДИМИРОВАЦ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Ужице: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО 2:3

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО 3:0

ПРВА ЛИГА
Баваниште: БАВАНИШТЕ–БОРАЦ 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – РУМА 3:2

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ 78:58

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЖЕЛЕЗНИЧАР 78:62

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Н. Варош: ЗЛАТАР–ДИНАМО 23:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА 32:31

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДОЛИНА 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Црква: БАК–СЛОГА 1:1

Црепаја: ВОЈВОДИНА – МЛАДОСТ (В) 3:1

Старчево: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ 3:1

Гај: ПАРТИЗАН – ДИНАМО 1945 1:5

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – МЛАДОСТ (О) 1:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Та миш на два ко ра ка
до Су пер ли ге

Дер би 24. ко ла Ко шар ка шке ли -
ге Ср би је од и гран је про шлог
ви кен да у на шем гра ду. Пред
пу ним гле да ли штем Ха ле спор -
то ва на Стре ли шту сна ге су од -
ме ри ли Та миш и Мла дост из
Зе му на. Био је то меч од ве ли ког
зна ча ја за оба ти ма, ду ел за че -
твр то ме сто на та бе ли, за по зи -
ци ју с ко је се иде у Су пер ли гу...
Пред во ђе ни не ка да шњим тре -
не ром Та ми ша Дра га ном Ни ко -
ли ћем, с ле ген дар ним Сла ђа -
ном Стој ко ви ћем на клу пи, го -
сти су на мег дан до шли пре пу -
ни оп ти ми зма, оче ку ју ћи си гу -
ран три јумф... Њи хо ва оче ки ва -
ња су Ду шан Ху кић и ње го ви са -
и гра чи пре тво ри ли у нај ве ћи
ко шмар. До ма ћин је играо фан -
та стич но, ни је би ло пре ве ли ке
дра ме и дер би је убе дљи во при -
пао ти му из на ше га гра да: Та -
ми ш–Мла дост 78:58, по че твр -
ти на ма 18:15, 16:18, 20:14 и
24:11.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић игра ли су
ве о ма до бро од са мог по чет ка
утак ми це – чвр сто у од бра ни,
си гур но у на па ду... Ус пе ли су
да за у ста ве нај бо љег игра ча
го сти ју Сте фа на По та, па су
та ко Зе мун ци ма оту пи ли глав -
ну оштри цу... Старт на пе тор ка
Та ми ша: Ду шан Ху кић, Не ма -
ња Ма ној ло вић, Иван Сми ља -
нић, Ни ко ла Ву јо вић и Фи лип
Ду мић од лич но се но си ла у

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ХУ КИЋ И ДРУ ГА РИ „ЗА КУ ЦА ЛИ” ЗЕ МУН ЦЕБРОН ЗА ЗА ЗО РА НУ
На ме ђу на род ном атлет ском
над ме та њу одр жа ном по во дом
отва ра ња но ве дво ра не у Бе о -
гра ду у са ста ву ре пре зен та ци је
Ср би је би ла је и нај бо ља
сприн тер ка Ди на ма Зо ра на
Бар јак та ро вић.

Она је на сту пи ла у тр ци на
60 ме та ра и осво ји ла је брон -
за ну ме да љу, с но вим лич ним
ре кор дом од 7,73. Тре ба на -
гла си ти да је би ла и нај бо ље
пла си ра на атле ти чар ка Ср би -
је, па је са мо по твр ди ла да је
тре нут но нај бр жа де вој ка у на -
шој зе мљи.

Оста је на да да ће уз по моћ
Спорт ског са ве за гра да Пан че -
ва, АСС-а и оста лих ре ле вант -
них спорт ских струк ту ра у Ср -
би ји Зо ра на ус пе ти да оства ри
свој сан, а то је уче шће на два
нај ве ћа так ми че ња ове го ди не
– Пр вен ству Евро пе и Олим -
пиј ским игра ма у Бра зи лу.

ТРИ ЈУМФ НА ПА ЛИ ЋУ
На Па ли ћу је про шлог ви кен да
одр жа но ме ђу на род но над ме -
та ње у по лу ма ра то ну, на ко јем
је уче ство ва ло 300 атле ти ча ра
из зе мље и ре ги о на.

Чла ни ца Ди на ма Алек сан -
дра Ма рин ков осво ји ла је пр во
ме сто у жен ској кон ку рен ци ји,
а ста зу ду гу 21,1 км ис тр ча ла
је у вре ме ну од 1:28,37.

То је сја јан ре зул тат на по -
чет ку се зо не, у ко јој ди на мов -
ци ма пред сто ји још мно го
ова квих ис ку ше ња.

УСПЕХ У ХО ЛАН ДИ ЈИ
На пре сти жном те квон до 
тур ни ру одр жа ном про шлог
ви кен да у Хо лан ди ји, где се
над ме та ло око 1.300 так ми ча -
ра из це лог све та, бо је Ср би је
су бра ни ли и на ши су гра ђа ни
Ни ко ла Вуч ко вић и Ми ли ца
Не дел ков ски.

Ни ко ла је из гу био у пр вом ко -
лу, а Ми ли ца је још јед ном до -

ка за ла да је у од лич ној фор ми
па је осво ји ла брон за ну ме да љу.
Она је са вла да ла ри вал ке из
Фран цу ске и Пољ ске, а у по лу -
фи на лу је из гу би ла од так ми -
чар ке из Шпа ни је, ко ја је ка сни -
је осво ји ла пр во ме сто.

ОДЛИЧНИ „АКАДЕМЦИ”
На недавно одржаном Првен-
ству Војводине за кадете члан
ЏК-а „Академија Јочић” Сте-
фан Шницер освојио је брон-
зану медаљу и пласирао се на
државни шампионат.

И на првенству покрајине за
јуниоре Стефан је успео да
оствари пласман за дање так-
мичење, а Александар Муста-
фић је зарадио бронзано од-
личје и такође се пласирао на
Првенство Србије.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

сман у ели ту. Био је то пра ви
так ми чар ски меч. У пр вом
по лу вре ме ну смо има ли
мно го из гу бље них лоп ти, али
смо у на став ку по ја ча ли
агре сив ност, про на ла зи ли
до бра ре ше ња у на па ду и на
кра ју за слу же но по бе ди ли
од лич ног про тив ни ка. Оче -
ку је мо још две ве о ма те шке
утак ми це. Пр во ис ку ше ње је
Бе о вук, ко ји че сто уме да
игра пр ља во, да вр ши де -
струк ци ју игре, а по том сле -
ди ду ел са ОКК Бе о гра дом,
ко ји се бо ри за оп ста нак. Ни -
шта још ни је го то во. Ипак,
дра го ми је да су мо ји мом ци
при хва ти ли иза зов, да је ат -
мос фе ра од лич на... Шта за -
слу жи мо, та ко ће нам и би ти
– ис та као је тре нер Та ми ша
Бо јан Јо ви чић.

Вред ну по бе ду у Пр вој срп -
ској ли ги оства ри ли су и ко -
шар ка ши Крис-кро са. Они су
на свом те ре ну са вла да ли Же -
ле зни чар из Ин ђи је са 78:62.

– Игра ли смо до бро у од бра -
ни и то је од лу чи ло по бед ни -
ка. Да смо има ли ви ше кон -
цен тра ци је, већ на по лу вре ме -
ну би смо има ли и убе дљи ви ју
пред ност. Иа ко смо ма ло по -
пу сти ли у по след њој че твр ти -
ни, гост ни је мо гао да нас
озбиљ ни је угро зи – ре као је
тре нер Крис-кро са Вук Ста ни -
ми ро вић.

До кра ја пр вен стве не тр ке у
Пр вој срп ској ли ги оста ло је
још шест утак ми ца.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” НАД ДО ЛИ НОМ

ду е лу са Зе мун ци ма, а ако је и
би ло ка кве-та кве не из ве сно -
сти, она је ви ђе на упра во у пр -
вом по лу вре ме ну. Та миш је на
од мор оти шао с „по ла” ко ша
пред но сти (34:33), са мо због
чи ње ни це да је у пре ве ли кој
же љи за по бе дом до шло до не -
ких по чет нич ких гре ша ка и
ола ко из гу бље них лоп ти, ко је
су го сти пре тва ра ли у по е не.

У на став ку ме ча играо је са -
мо је дан тим – онај из на ше га
гра да. Раз и грао се ка пи тен Ду -
шан Ху кић, ко ји је с не ко ли ко
фан та стич них за ку ца ва ња ди -
зао мо рал сво јој еки пи, али и
пу бли ку на но ге... Од лич ног
са рад ни ка је имао и у Ни ко ли
Ву јо ви ћу (17 по е на), као и у
од лич ним шу те ри ма Ни ко ли
Си ми ћу (13) и Ива ну Сми ља -
ни ћу (12 по е на), ко ји су „трој -

ка ма” у пра во вре ме про тив -
ни ка до во ди ли до без на ђа. Из
ми ну та у ми нут пред ност Та -
ми ша је ра сла, да би на кра ју
до сти гла из ван ред них два де -
сет по е на.

– Ја ко ва жан меч. Улог је био
ве ли ки. Наш струч ни штаб је
из ван ред но при пре мио утак ми -
цу. Же сток ду ел, не ма шта. Би -
ло је све га на пар ке ту, чак и кр -
ви... Пра ви фајт. Хва ла на ви ја -
чи ма што су до шли у ово ли ком
бро ју – ре као је Иван Сми ља -
нић, је дан од нај бо љих ко шар -
ка ша Та ми ша у овој се зо ни.

Пан чев ци су са да на че твр -
том ме сту, с ко јег се иде у Су -
пер ли гу. Ипак, до кра ја пр вен -
ства пред сто је им још два те -
шка ду е ла

– Ми смо овом по бе дом са -
мо „ку пи ли” шан су за пла -

сти гао по го дак. Го ран Ан тељ је
до бро про и грао Жељ ка Стај чи -
ћа, ко ји је по сти гао ефек тан
гол. Пан чев ци су на ста ви ли да
на па да ју, а већ у 68. ми ну ту сти -
гли су до ко нач ног пре о кре та.
„Џо кер” тре не ра Сте ва но ви ћа
Алек сан дер Ћи шић од лич ним
удар цем с не што ви ше од де сет
ме та ра по го дио је де сни угао
гол ма на До ли не – 2:1!

– Игра ла су два при ја тељ ска
клу ба, две фуд бал ске ин сти ту -
ци је ју жног Ба на та. Ми слим да
је утак ми ца би ла од лич на. На -
ма ова три бо да мно го зна че,
јер ће мо у на став ку пр вен ства
игра ти рас те ре ће ни је. И овог
пу та смо по че ли „из ми ну са”,
та ко је би ло и то ком при прем -
них ме че ва, али ква ли тет еки -
пе се огле да и у то ме да успе да
пре о кре не ре зул тат – до дао је
тре нер Звон ко Ла за ров.

Сле де ћег ви кен да пан че вач -
ка „ди зел ка” ће би ти на но вом,
ве ли ком ис ку ше њу, јер пу ту је
у Сен ту, на мег дан са ше сто -
пла си ра ном исто и ме ном еки -
пом до ма ћи на.

Но ва ков, а при ли ку су до би ли
и: Ћи шић, Цве јић и Ба са рић.

Био је то ду ел са два пот пу но
раз ли чи та по лу вре ме на. До ма -
ћи тим је већ на по чет ку утак -
ми це по ка зао да же ли три јумф,
кон стант но је на па дао и ства -
рао при ли ке, али су у вођ ство
ипак до шли го сти. У 27. ми ну ту
До ли на је из ве ла до бар кон тра -
на пад, ко ји је по гот ком ре а ли -
зо вао Јо ван Ко зић. Та ко је тим
из Па ди не на од мор оти шао с
ре зул тат ском пред но шћу.

Ипак, на сре ћу пан че вач ких
љу би те ља фуд ба ла, на ста вак
ме ча до нео је пот пу ни пре о -
крет. Же ле зни чар је за и грао
још ја че и агре сив ни је, по ти -
снуо је про тив ни ка на ње го ву
по ло ви ну те ре на, оче ки ва ло се
из јед на че ње... Пре о крет је на го -
ве стио Илић, ко ји је у 59. ми ну -
ту по го дио преч ку го ла До ли не,
а са мо три ми ну та ка сни је усле -
ди ла је еруп ци ја оду ше вље ња.
Ми сом су се про ла ма ли гро мо -
гла сни апла у зи – „Же ља” је по -

Фудбалери Динама 1945 ро-
ђени 2000. године, које пред-
води тренер Кристијан Стоја-
нов, скренули су пажњу на се-
бе одличним резултатима у
Квалитетној лиги Војводине.

Победама у првом делу се-
зоне наговестили су пласман у
плеј-оф, а сјајни су били и то-
ком припремног периода, ка-
да су одмеравали снаге с ти-

мовима који играју у Првој
лиги Србије.

– Момци су заиста сјајни. Од-
лично раде, посвећени су тре-
нинзима. Играли смо са Синђе-
лићем, Бродарцем, Земуном,
Радом, ОФК Београдом, Во-
ждовцем и Партизаном. Трене-
ри тих клубова су моји пријате-
љи, па заиста годе похвале на
рачун деце, али и на рачун на-
шег клуба. Клинци су на окупу
већ четири године, а могу рећи
да су готово сва најталентовани-
ја деца из јужног Баната у на-
шем клубу. Праве резултате
очекујем наредне године у Су-
перлиги Војводине – рекао је
тренер Кристијан Стојанов.

Првенствена трка за бодове
наставља се идућег викенда,
када ће у Панчеву гостовати
Раднички из Зрењанина.

КАДЕТИ ФК-а ДИНАМО 1945 НА ПРАВОМ ПУТУ

ГЕНЕРАЦИЈА КОЈА ОБЕЋАВА

У спорт ској ха ли „Су тин ска
вре ла” у За гре бу одр жан је је -
да на е сти Европ ски џу до куп
за ка де те и ка дет ки ње, на ко -
јем је на сту пи ло 607 так ми -
ча ра из три де сет јед не зе мље.
Ме ђу ре пре зен та тив ци ма Ср -
би је би ли су и џу ди сти Ди на -
ма Ан дреа Сто ја ди нов и Фи -
лип Рин ко вец.

Ан дреа се над ме та ла у ка те -
го ри ји до 48 кг и још јед ном је
по ка за ла да је пред њом бли -
ста ва ка ри је ра. Са ско ром од
че ти ри по бе де и јед ног по ра за,
оки ти ла се брон за ним од лич -
јем. Фи лип се так ми чио у ка -
те го ри ји до 66 кг и оства рио је
јед ну по бе ду и је дан по раз, па
је остао без пла сма на. 

ЕВРОПСКИ ЏУДО КУП

АН ДРЕА ТРЕ ЋА У ЗАГРЕБУ



У Бач ком Пе тров цу је у су -
бо ту, 12. мар та, одр жа но
так ми че ње у ди за њу те го ва
под на зи вом „Serbia Open
Bench Press”, а исто вре ме но
је ор га ни зо ва но и Пр вен ство
Вој во ди не у тој ди сци пли ни.
По ред уче сни ка из на ше зе -
мље, на сту пи ли су и так ми -
ча ри из Цр не Го ре, БиХ и
Хр ват ске. Чла но ви Спорт -
ског клу ба Спар танс
из на ше га гра да по -
сти гли су из ван ред не
ре зул та те.

Бра ни мир Ба бин је у
ка те го ри ји се ни о ра до
66 кг без опре ме осво -
јио злат ну ме да љу и
по ста вио нов др жав ни
ре корд, ко ји са да из но -
си 121 кг. Алек сан дар
Ко лоц ка је у кон ку рен -
ци ји ју ни о ра до 74 кг
без опре ме та ко ђе за слу жио
нај сјај ни је од лич је, уз нов ју -
ни ор ски и се ни ор ски др жав -
ни  ре корд од 135 кг. У ис тој
те жин ској ка те го ри ји Фи лип
Вла јић је са 110 кг осво јио
тре ће ме сто у ди за њу без
опре ме, али и злат ну ме да љу
у кон ку рен ци ји так ми ча ра са
опре мом. Но вак Фи ли по вић,
так ми чар и пред сед ник клу -
ба, уче ство вао је у ка те го ри -

ји се ни о ра до 83 кг и с ре зул -
та том од 150 кг за у зео је дру -
го ме сто у кон ку рен ци ји без
опре ме и пр во ме сто у над -
ме та њу са опре мом.

У окви ру Пр вен ства Вој во ди -
не злат не ме да ље у сво јим ка те -
го ри ја ма осво ји ли су Бра ни мир
Ба бин и Алек сан дар Ко лоц ка, а
сре бром су се оки ти ли Но вак
Фи ли по вић и Фи лип Вла јић.

Сне жа на Ми ло ше вић због бо -
ле сти ни је на сту пи ла на овом
так ми че њу.

Чла но ви СК-а Спар танс
за хва љу ју Спорт ском са ве зу
Пан че ва и По кра јин ском се -
кре та ри ја ту за спорт и омла -
ди ну на ука за ној по мо ћи,
као и су гра ђа ни ма Дра га ну
Че неј цу и Пре дра гу Су хи ју
на по др шци за од ла зак на
так ми че ње. А. Ж.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ВИ КЕНД ОБЕ ЛЕ ЖЕН ПО БЕ ДА МА
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Ми ла Бо ди ро га,
сред њо школ ка:

– За ви кенд ћу ићи
код дру га ра на 
про сла ву осам на е стог 
ро ђен да на. Не де љу ћу
ис ко ри сти ти за уче ње
и од ма ра ње, а мо жда
ћу и про ше та ти ма ло
по гра ду.

Ана ста си ја 
Ка ра ве лић, 
гим на зи јал ка:

– Учи ћу за шко лу, јер
сва ког да на пре ла зи мо
но во гра ди во, а ићи ћу и
на ро ђен дан код при ја те ља.
Пла ни рам и да с ро ди те -
љи ма одем до „Ави ва”,
јер сам пла ни ра ла |
не што да ку пим.

Да мјан 
Вељ ко вић, 
уче ник:

– Ићи ћу на ча со ве
глу ме, као и сва ке 
не де ље, а на кон то га
ћу се од ма ра ти код 
ку ће. Оста так вре ме на
пла ни рам да про ве дем
уче ћи за шко лу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µД. Исаков ?Д. Младеновић

„Шар га ре пин” про ду же так

Без об зи ра на то што је део пан че вач ког „кру га двој ке”, у Ули ци

Пе тра Бо јо ви ћа те шко је пре бро ја ти све про па ле и за тво ре не ло -

ка ле. Раз не су се ту рад ње отва ра ле, не ке су оп ста ле, а мно ге од

њих су про па ле.

    У очи ипак нај ви ше упа да ло кал по са ђен на сам улаз у „шар -

га ре пу” (згра ду од цр ве них фа сад них ци га ла). Де ве де се тих се би -

ла ди гла опа сна џе ва због из град ње тог ру жног објек та, у ко јем

је ду го би ло се ди ште јед ног так си цен тра. И та рад ња је с вре ме -

ном про па ла, али је за то на ма оста ла ска ла ме ри ја да се се ћа мо

вре ме на ка да је, уз ма ло си ле, све би ло мо гу ће.

Ле њи но ва, Ле но но ва, Бо јо ви ће ва

Иа ко је пре не ко ли ко го ди на пре и ме но ва на у Ули цу вој во де Пе -

тра Бо јо ви ћа, Пан чев ци и да ље мно го ра ди је ше та ју Ле њи но вом

ули цом. Има и оних ко ји је на зи ва ју Ле но но вом због ве ли ког, са -

да већ пре бо је ног, сим па тич ног гра фи та „Ули ца Џо на Ле но на”.

    Крат ка је то ули ца. По чи ње од „Сне жа не”, не ка да шњег ре сто -

ра на, ко ји је, за раз ли ку од свог на зи ва, не стао пре ви ше де це -

ни ја, а за вр ша ва код „Евро пе”... или „Мон стру ма”, шта је ко ме

бли же.

(Не)сре ћан свет

И он да је јед ног да на у Ули ци вој во де Пе тра Бо јо ви ћа из гра ђе но

игра ли ште „Happy World”. Нај зад то ви ше ни је би ла ле ди на, већ

ме сто ис пу ње но љу ља шка ма, клац ка ли ца ма, ви се ћим мо сто ви -

ма, пе ња ли ца ма... И тра ја ло је та ман то ли ко да нас све под се ти

на чи ње ни цу да ово ни је „Happy World”.

„ЛА ВИ ЦЕ” У 

РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ

Ма ри ја на Бо ри чић, пр ви

тре нер жен ске ју ни ор ске

ре пре зен та ци је Ср би је,

са оп шти ла је спи сак игра -

чи ца  за тур нир А-гру пе

дру ге рун де ква ли фи ка -

ци ја за Европ ско пр вен ство у Сло вач кој и Ма ђар ској,

ко ји ће би ти од и гран у Вр њач кој Ба њи од 31. мар та до

3. апри ла.

На Пр вен ство Евро пе пла си ра ће се по бед ни ци гру па,

док ће се дам дру го пла си ра них се лек ци ја и нај бо ља тре -

ће пла си ра на из бо ри ти уче шће у тре ћој рун ди.

Из Жен ског од бој ка шког клу ба Ди на мо по зва не су три

игра чи це: Ти ја на Стој ко вић, Ја на Ћук и Са ња Ђур ђе вић.

Је дин ство је ус пе ло да
осво ји све га де вет по е на.

Нај не и зве сни ји је био тре -
ћи сет, ка да су Ужи чан ке
смо гле сна гу да још јед ном
по ве ду, али то је би ло све од
њих у овом ду е лу. По сле вођ -
ства до ма ћих игра чи ца од
2:1 у се то ви ма Ди на мо је за -
и грао мно го бо ље, не оста -
вив ши ри ва лу ни ма ло на де
да мо же из бо ри ти по вољ ни -
ји ис ход. Ла ко, без ве ли ких
про бле ма, „ла ви це” су осво -
ји ле два бо да и за у зе ле сед мо
ме сто на та бе ли на кра ју ре -
гу лар ног де ла шам пи о на та.

Већ у сре ду, 16. мар та,
стар то ва ло је и плеј-оф до и -
гра ва ње за ти ту лу шам пи о на
др жа ве. Ди на мо је го сто вао у
Ста рој Па зо ви, где је од ме рио
сна ге с Је дин ством. Ре ванш
ће би ти одр жан у су бо ту, 19.
мар та, у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту. Да ље иде тим ко -
ји оства ри две по бе де.

Од бој ка ши стар че вач ког
Бор ца су у 18. ко лу Пр ве ли ге
по бе ди ли у Ба ва ни шту исто -
и ме ног до ма ћи на с 0:3, по се -
то ви ма 19:25, 20:25 и 23:25.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Дра го љуб Сто ја но вић су
та ко про ду жи ли на ду да се
мо гу до ко па ти ба ра жа за ели -
ту, а над ме та ње у овом ран гу
по ста је све за ни мљи ви је, јер
је Мла ди рад ник из По жа рев -
ца нео че ки ва но по ра жен у
Сме де ре ву, па ће по ред та два
ти ма „мр тву тр ку” за ли де ром
из Ста ре Па зо ве и дру гим ме -
стом во ди ти и са да дру го пла -
си ра ни Спар так и Бо рац...

Три на е сто ко ло Дру ге ли -
ге „Се вер” за же не иза зва ло
је пра ву дра му у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту. По сле
ве ли ког ре зул тат ског ми ну са
Од бој ка 013 по бе ди ла је Ру -
му с 3:2, по се то ви ма 15:25;
9:25; 25:18; 25:20; 15:8.

Го шће су ла ко по ве ле са
2:0 у се то ви ма, а фан та стич -
но су за по че ле и тре ћи пе ри -
од утак ми це. Ру ма је во ди ла
са 8:1 и ка да се чи ни ло да ће
сва три бо да оти ћи у Ру му,
до го дио се чу де сан пре о крет.
Јо ва на Ма рић и ње не са и гра -
чи це су кре ну ле на све или
ни шта, за и гра ле су мно го бо -
ље и чвр шће, ко ри сти ле су
све гре шке про тив ни ца и на
кра ју су сти гле до за слу же не
по бе де. 

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Иван Ра ди во је вић за у зи -
ма ју осмо ме сто на та бе ли, са
16 бо до ва.

А. Живковић

НАД МЕ ТА ЊЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

ПАН ЧЕВ ЦИ МА ЈЕ ДА НА ЕСТ МЕ ДА ЉА
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дио ре ванш Ди на ма. Де вој ке
ко је пред во ди тре нер Алек -
сан дар Вла ди са вљев за и гра ле
су мно го бо ље, кон со ли до ва -
ле су сво је ре до ве, сер вис је
био пре ци зан и до вољ но јак,
блок чврст, а од бра на гра нит -
на... Сла ђа на Мир ко вић је
сјај но ди ри го ва ла „пла вим
ор ке стром”, а рас по ло же не су
би ле и Је ле на Ла зић (ка пи -
тен), Ни на Ко цић, Ни ко ли на
Ашће рић, Ми ле на Спре мо,
Дра га на Мар ко вић, Ања Вла -
ди са вљев... 

Од бој ка ши це 
Ди на ма у плеј-офу

Бо рац у тр ци 
за ели ту

Утак ми ца ма осам на е стог
ко ла про шлог ви кен да је
спу ште на за ве са на ре гу ла -
ран део пр вен стве не тр ке за
бо до ве у Су пер ли ги за од бој -
ка ши це. По  пу   лар не пан че -
вач ке „ла ви це” су го сто ва ле
у Ужи цу, где су оства ри ле и
осму пр вен стве ну по бе ду:
Је дин ство –Ди на мо 2:3, по
се то ви ма 25:15, 9:25, 25:23,
15:25 и 6:15.

Сто ти нак гле да ла ца у
ужич кој дво ра ни „Ве ли ки
парк” при су ство ва ло је утак -
ми ци пу ној пре о кре та, с
мно го успо на и па до ва у
игри обе ју еки па, али и у до -
брим и атрак тив ним по те зи -
ма. До ма ће су од лич но
„отво ри ле” утак ми цу и пот пу -
но су из не на ди ле пан че вач ке
„ла ви це”. Ре ла тив но ла ко, без
пре ве ли ког от по ра с дру ге
стра не мре же, Је дин ство је
по ве ло с 1:0. По том је усле -


