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За вр ше на ге не рал на про ба

Де вет сред њих шко ла 
че ка но ве ђа ке

Ма ту ран ти ма пан че вач ких основ -
них шко ла пред сто ји ве о ма бу ран и
на пет пе ри од – кра јем ма ја и по чет -
ком ју на по чи ње упи сна гро зни ца.
Пред њи ма су те сти ра ње и про ве ра
зна ња на за вр шном ис пи ту, али и до -
но ше ње од лу ке о на став ку шко ло ва -
ња, тј. ода бир стру ке или сме ра у
сред њој струч ној шко ли или гим на -
зи ји. На рав но, овај пе ри од стре са не -
ће ми мо и ћи ни њи хо ве ро ди те ље и
ста ра те ље. У др жа ви ка ква је на ша,
не по сто ји ја сно де фи ни са на стра те -
ги ја при вред ног и дру штве ног раз во -
ја. Са мим тим ге не ра ци ја ко ја се
овог ле та упи су је у сред ње шко ле не
зна шта ће мо ћи да оче ку је на кон че -
тво ро го ди шњег или тро го ди шњег
обра зо ва ња, та ко да је за бри ну тост
бу ду ћих рад ни ка и њи хо вих ро ди те -
ља са свим оправ да на.

С дру ге стра не, над ле жни из Ми -
ни стар ства про све те, на у ке и тех но -
ло шког раз во ја уми ру ју ак те ре ин -
фор ма ци јом да пре ма пла ну упи са
про свет них вла сти тро го ди шње и че -
тво ро го ди шње сред ње шко ле има ју
ви ше ме ста не го што ће би ти бу ду -
ћих сред њо шко ла ца. Јед но став но,
пре ма ста ти сти ци, ни ко не ће оста ти
не у пи сан. Ипак, осма ци ће мо ра ти
до бро да за гре ју сто ли цу и да да ју
све од се бе ка ко би осво ји ли што ви -
ше по е на на за вр шном ис пи ту, јер ће
од укуп ног бро ја бо до ва за ви си ти да
ли ће се упи са ти та мо где нај ви ше
же ле. Вре ди на по ме ну ти да ће ма ту -
ран ти ко ји на ме ра ва ју да се упи шу
на че тво ро го ди шње сме ро ве мо ра ти
да има ју пре ко 50 бо до ва. Огра ни че -
ње при ли ком упи са би ће и пси хо фи -
зич ка спо соб ност кан ди да та, јер по -
је ди ни обра зов ни про фи ли зах те ва ју
ја сну сли ку о здрав стве ном ста њу

Вида Медић 
сачувала трон
» страна 35

исто ри је, ге о гра фи је, би о ло ги је, фи -
зи ке и хе ми је. За сту пље ност по је ди -
них пред ме та у те сту за ви си од њи -
хо ве об у хва ће но сти на став ним пла -
ном. За овај ис пит не по сто је кла -
сич не збир ке за да та ка, већ са мо
при ме ри ка ко ће они из гле да ти.

До во љан број ме ста
Ка да је о Пан че ву реч, бив ши основ -
ци мо гу на ста ви ти шко ло ва ње у де -
вет сред њих шко ла, а то су: Ма шин -
ска шко ла Пан че во, Елек тро тех нич ка
шко ла „Ни ко ла Те сла”, Еко ном ско-
-тр го вин ска шко ла „Па ја Мар га но -
вић”, Тех нич ка шко ла „23. мај”, Ме -
ди цин ска шко ла „Сте ви ца Јо ва но -
вић”, По љо при вред на шко ла „Јо сиф
Пан чић”, Гим на зи ја „Урош Пре дић”,
Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур” и Ба -
лет ска шко ла „Ди ми три је Пар лић”.
Mатуранти ко ји се опре де ле за пан -
че вач ке сред ње шко ле мо гу кон ку -
ри са ти за око 40 про фи ла.

У пан че вач ким сред њим шко ла ма
има ме ста за 1.404 уче ни ка, а 1.189
бу ду ћих сред њо шко ла ца има мо гућ -
ност да про ве ри сво је зна ње на за ка -
за ним ис пи ти ма. У ма тич ним основ -
ним шко ла ма за вр шни ис пит ор га -
ни зу је ко ми си ја за спро во ђе ње за вр -
шног ис пи та. Об ја вљи ва ње при вре -
ме них ре зул та та за ка за но је за 19. јун
у 8 са ти, а ко нач ни ре зул та ти би ће
об ја вље ни 24. ју на. По том ће ма ту -
ран ти 25. и 26. ју на под но си ти ли сте
же ља. Свр ше ни основ ци има ју пра во
да у ма тич ној основ ној шко ли пи -
сме но из ра зе нај ви ше 20 же ља за да -
ље шко ло ва ње.

На кон то га сле ди ран ги ра ње кан ди -
да та, та ко да ће 4. ју ла би ти ис так ну ти
рас по ре ди уче ни ка по шко ла ма, сме -
ро ви ма гим на зи ја и обра зов ним про -
фи ли ма. Пр ви упи сни круг се за тва ра
5. и 6. ју ла упи сом бу ду ћих сред њо -
шко ла ца. У обра зов ним уста но ва ма
где је оста ло пра зних ме ста, овај про -
цес ће би ти за вр шен 8. ју ла.

З. Ста ни жан
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УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ 2016/2017.
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уче ни ка, тј. да ли ће бу ду ћи сред њо -
шко лац мо ћи здрав стве но да од го во -
ри зах те ви ма стру ке (на при мер, во -
зач мо тор ног во зи ла).

Раз би је на тре ма
Зва ни чан по че так ово го ди шњег про -
це са упи са у школ ску 2016/2017. био
је про шле не де ље, ка да су уче ни ци
осмог раз ре да по ла га ли проб ни тест
за вр шног ис пи та у сво јим ма тич ним
шко ла ма. Пре ма ре чи ма љу ди из
стру ке, то је био до бар на чин да ђа ци
раз би ју тре му пред при јем ни ис пит,
а тзв. проб на ма ла ма ту ра до бро је
до шла осма ци ма, јер су мо гли да ви -
де ка кав ће тип за да та ка би ти на ово -
го ди шњем те сту зна ња.

Пр ви на мег дан из ла зе ма ту ран ти
ко ји же ле да се упи шу у спе ци ја ли зо -
ва не и умет нич ке шко ле и оде ље ња
за та лен те и да ро ви те. Они од 21. до
23. ма ја тре ба да се при ја ве за по ла -

га ње при јем ног ис пи та, ко ји ће би ти
одр жан од 28. ма ја до 5. ју на. При ја -
вљи ва ње за Спорт ску гим на зи ју од -
ви ја ће се 4. и 5. ју на. Пре ма кон кур су
за упис у пр ви раз ред сред ње шко ле
за школ ску 2016/2017, ко нач ни ре -
зул та ти про ве ре да ра, та лен та и спо -
соб но сти ових ђа ка би ће по зна ти 10.
ју на.

Ка да је реч о упи су у ре дов ну сред -
њу шко лу, Ми ни стар ство про све те је
за 15. јун за ка за ло по ла га ње ис пи та
из ма тер њег је зи ка, на ред ног да на,
16. ју на, ма ту ран ти ће ре ша ва ти за -
дат ке из ма те ма ти ке, а 17. ју на пред
бу ду ћим сред њо школ ци ма на ћи ће
се ком би но ва ни тест, чи ме ће за вр -
шни ис пит би ти окон чан. Сви за да ци
су не по зна ти, а по ред ис пи та из ма -
тер њег је зи ка и ма те ма ти ке, ма ту -
ран ти ће по ла га ти и ком би но ва ни
тест, ко ји се са сто ји од пи та ња из
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а го ва ло је пе ти ци јом и ур гент ним
зах те вом за пре и на че ње те од лу ке.
На жа лост, без ефек та...

Слу чај ових два ју вред них, пре да -
них и по ште них слу жбе ни ка ни ка ко
се не укла па у дог му да сви за по сле -
ни у др жав ном пред у зе ћу ота ља ва ју
свој по сао. На про тив, из при ло же ног
се ви ди да има и оних ко ји кр ва во
за пи њу, и то за дво је, тро је или пе то -
ро и при том су сви ле по вас пи та ни,
до бро на мер ни и фи ни.

На рав но, још увек је по до ста оних
дру гих, ко ји раз вла че гу зи це по кан -
це ла ри ја ма, це па ју ску по це не ко жне
фо те ље и сла жу „жан да ра на да му”.
Хмм, има ту и до ко ли ча ра ко ји по
цео бо го вет ни дан швр ља ју по не ту.
Али за њих се ма кар мо же ре ћи да су
„по дроб но” ин фор ми са ни...

Ша лу на стра ну, бу ду ћи да до ша -
ле са свим си гур но ни је они ма ко ји
ће би ти ме ђу де вет хи ља да љу ди за
ко је ММФ тра жи но ги ра ње, ка да
кре не по ли тич ка се лек ци ја от пу шта -
ња, ни ко га не би тре ба ло да из не на -
ди ако не ко од „це па ча фо те ља” ла -
га но пре жи ви, а на др ља ју мно ги
вред ни мра ви... Ј. Ф.

Бззз, бззз... Пљас!
Ко ме ди ја. Вр ца вост ду ха. Сме хо трес. То је оно што нам је као сти му -
ланс, кон тра под, нео п ход но у вре ме оп ште апа ти је.

Све га то га су, из гле да, све сни и твор ци за и ста озбиљ ног фла је ра ко ји је
ових да на де љен по гра ду уз ра чу не не ких јав них ко му нал них пред у зе ћа
или уба ци ва њем у по штан ске сан ду чи ће. Те ма – за шти та од ко ма ра ца –
по дроб но је раз ра ђе на. Та ко, у опи су свр сис ход но сти тек ста, на па пи ри ћу
сто ји да „до ла ском ле пог вре ме на сти жу и ко мар ци”. Об ја шње но је да су
ти ин сек ти вр ло на па сни, те да су пре но си о ци узроч ни ка раз ли чи тих 
бо ле сти. Е, отуд по тре ба за ме ра ма...

Гра ђан ка ма и гра ђа ни ма су по де ље ни са ве ти да тре ба укло ни ти гу сто
жбу ње и ко ров из ба шта, пр љав шти ну из олу ка, као и ста ре ау то мо бил -
ске гу ме, али и окре ну ти по су де у ко ји ма се мо же за др жа ва ти во да (кан -
те, сак си је, бу ри ћи, пла стич ни ба зе ни...). Ако у дво ри шту ку ће има те
фон та ну или укра сно је зе ро – има те про блем. Не, не за то што не зна те
ка ко да се од бра ни те од ли ко ва с по пу лар ним фан том ка ма ко ји по ку ша -
ва ју да оро бе ва шу ха ци јен ду, већ јер је у том слу ча ју нео п ход на кон -
струк ци ја од бе то на или ка ме на ка ко у ор ган ским ма те ри ја ма не би ужи -
ва ле лар ве ко ма ра ца.

Из бе га вај те под руч ја с ве ли ким бро јем ин се ка та, као што су шу ме и
мо чва ре, те бо ра вак на отво ре ном у су мрак и зо ру (ма ње ви на, ма ње ви -
на...), ка да су нај ин тен зив ни је ак тив но сти ко ма ра ца; по от кри ве ним де -
ло ви ма те ла на но си те ре пе лен те, тј. сред ства што их кр во пи је не во ле и
мо гу са мо да их мр зе. Кли му оба ве зно укљу чи ти! На про зо ре ста ви ти за -
штит ну мре жу. И око кре ве та!

Је су то ва жна и ко ри сна упут ства – не ма ту ни ка кве по ша ли це. Сме -
шан је онај део при че ко ји ка же да она не би има ла јед на ку спе ци фич ну
те жи ну да су ко мар ци тре ти ра ни из ва зду ха и са зе мље, што ни је био слу -
чај, јер се јав на на бав ка у ве зи с тим, су де ћи по сај ту Гра да, ко ји је по -
кро ви тељ опи са ног фла је ра, ни је де си ла. Пре при ча ли смо вам са др жај
ко ри сног упут ства баш за то што се не зна ка да ће „ави ја ци ја” отро вом
бом бар до ва ти кр во пи је. И да ли ће.

Про ше тај те ке јом ако сме те и пи тај те ко мар це да ли се бо је.

* * *
У Бе о гра ду је по сле из бо ра ве о ма за ни мљи во и жи во. На Ста ром гра ду
не при род на ко а ли ци ја де мо кра та и ра ди ка ла, ко ји за јед нич ки „чу ва ју”
оп шти ну од на пред ња ка. На Вра ча ру пре го ва ра ју пред став ни ци ко а ли -
ци је шест стра на ка ко ју пред во ди ДС и љу ди из По кре та „До ста је би ло”;
ЛДП као де лић ше сто чла не еки пе пре пу ца ва се с ра ду ло ви ћев ци ма ко је
у тој при чи уце њи вач. Има још тих и та квих не ло гич но сти и про бле ма на
још не ким пунк то ви ма у Ср би ји.

Али у Пан че ву не ма зи ме и стре са. Над моћ ни по бед ни ци на пред ња ци
ће ра ди ти са ми, без оме та ња са стра не у тзв. по сти збор ним ко а ли ци ја ма.
Ми ли на. Зна се ко исто вре ме но и ко си и во ду но си, од но сно ра ди све
рад ње. Шта ће та чи ње ни ца до не ти Пан чев ка ма и Пан чев ци ма, тек ће мо
ви де ти, али за што је то до бро, већ са да зна мо: не ма скри ва ли ца и пре ба -
ци ва ња од го вор но сти за ре ша ва ње про бле ма од тач ке А до тач ке Б, за -
слу жни и за по зи тив не и за не га тив не по ја ве и до га ђа је у гра ду би ће чла -
но ви нај ве ће стран ке. Па да их ви ди мо...

* * *

Ба ук те ле ви зи је. О бо го ви ма и во ло ви ма. Пар ти то кра ти ја је по је ла дру -
штво. Ре ци про ци тет, ба то! За што је Ср би ја на пу ту у ка та стро фу? Троп -
ски пра зник де мо кра ти је. Ста би ли за то ри и де ста би ли за то ри. О ке ра ма и
ла ја њу. Но ва за ба ва за стран ке и гра ђа не. У све ту ну ла. Во да, раз вод ња -
ва ње и га ше ње. На гла ви ста нов ни ка.

Прет ход ни па сус са ста вљен је од на су мич но иза бра них на сло ва тек сто ва
об ја вље них у „Пан чев цу” чи ји је ау тор Зо ран Спре мо. Наш ду го го ди шњи
ко ле га, глав ни уред ник и ди рек тор оти шао је ове не де ље у пен зи ју. У про -
шло сти, ка да је би ло по тре бе за тим, шти тио је нас мла ђе, али нас је и не -
на ме тљи во под у ча вао и са ве то вао. У ре дак ци ји је био ти хи ау то ри тет. Пре
све га то га био нам је ор так. То ће и оста ти.

Ду го тро ши пен зи ју, Зо ра не! Здра во, ви ди мо се...

од на ших јав них пред у зе ћа же лео да
се за хва ли сви ма на до са да шњој са -
рад њи с об зи ром на то да је од лу чио
да про ме ни сре ди ну.

Сво је на пу шта ње фир ме об зна нио
је сви ма с ко ји ма је ко му ни ци рао,
без об зи ра на то да ли се ра ди ло о
без број слу ча је ва или о са мо јед ном
је ди ном кон так ту. 

При том је ишао до тле да се из ви -
нио при ма о ци ма меј ла уко ли ко је
сво јом не смо тре но шћу на пра вио не -
ки про пуст. Чо век очи глед но има
ма ни ре...

У кон крет ном слу ча ју тре ба на гла -
си ти да је сва ко ко је са ра ђи вао с по -
ме ну том осо бом, нај бла же ре че но,
имао до бра ис ку ства.

Слич но је и с јед ним слу жбе ни ком
Град ске упра ве, за по сле ним у из ве -
сној се о ској ме сној кан це ла ри ји, ко -
ји је, по пут прет ход ни ка, су гра ђа ни -
ма увек био на рас по ла га њу, не са мо
у то ку рад ног вре ме на већ и на кон
ис те ка оба ве зних осам са ти, а не рет -
ко чак и но ћу. На ве ли ку жа лост ста -
нов ни ка тог ме ста, он је на осно ву
нај но ви је си сте ма ти за ци је пре ба чен
на рад но ме сто у згра ди Град ске
упра ве. Истог мо мен та це ло се ло ре -

Вред ни мра ви
или „це па чи 
фо те ља”

Пре не ко ли ко да на је на елек трон -
ску адре су пот пи сни ка ових ре до ва
сти гло по шта ин те ре сант не и, за ове
при ли ке, не у о би ча је не са др жи не.
Тим имеј лом је за по сле ни у јед ном

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Буди... уметник.

Тридесетак дана, по целом граду

Снимио Владимир Ђурђевић

• Без обзира на то што српски језик има седам падежа, 
ми се трудимо да их рационално користимо.

• Народ не би лајао против власти да не води пасји живот.

• Без обзира што су нам отели Косово, ми им га и даље не дамо, 
па нек пукну од муке!

• После информативног разговора упао сам у кризу идентитета.

• Нисам знао како се зовем.

• Бог је човеку дао памет, али је изгледа заборавио да му да 
и упутство за употребу.

• Солидарисали смо се с целим светом. И ми смо у кризи.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

У СВОЈОЈ ПОЛИТИЧКОЈ КАРИЈЕРИ ПРОМЕНИО ЈЕ ВИШЕ СТРАНАКА.

УВЕК ЈЕ ИМАО РАЗУМЕВАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ПОЛИТИЧКЕ ОПЦИЈЕ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 20. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПАН ЧЕ ВО ДО БИ ЛО НО ВУ НА ПРЕД ЊАЧ КУ ВЛАСТ

БЕЗ ДРА МЕ И НЕ ИЗ ВЕ СНО СТИ

„Мај ски да ни књи ге”, чи ји је
ово го ди шњи мо то „Сло ви њак
панк”, би ће одр жа ни у пе ри о ду
од 24. до 28. ма ја, у ор га ни за -
ци ји Град ске би бли о те ке Пан -
че во. Ово го ди шња ма ни фе ста -
ци ја би ће при ли ка да се упо -
зна мо са са вре ме ном сло ве нач -
ком књи жев но шћу и ње ним ау -
то ри ма чи ја су де ла у ско ри је
вре ме пре ве де на на срп ски је -
зик, а пра те ћи про грам чи ни ће
филм ски и деч ји сег мент.

Ма ни фе ста ци ју ће у уто рак,
24. ма ја, отво ри ти Мар јан Цу -
кров, пред став ник Вла де Ре -
пу бли ке Сло ве ни је, ка да је и
Дан сло вен ске пи сме но сти и
кул ту ре. Том при ли ком ће би -
ти пред ста вље на мо но гра фи ја
„Сло вен ци у ју жном Ба на ту”
на шег су гра ђа ни на Јо си па Ве -
бе ра, а би ће при ка зан и до ку -
мен тар ни филм „Са ку пљач

шкољ ки” Ја не за Крањ ца.
Дан ка сни је, 25. ма ја, на

истом ме сту, од 19.30, би ће
одр жа на три би на „Ти то стал ги -
ја, или да ли је цр ко мар шал?”,
у чи јем ра ду уче ству ју Др Не ле
Ка рај лић, мр Ива на Пан те лић
и др Пре драг Ј. Мар ко вић.

Мој ца Ку мер деј и Вла до Жа -
бо та, сло ве нач ки пи сци, и Ана

Ри сто вић пред ста ви ће се Пан -
чев ци ма у че твр так, 26. ма ја, у
19.30, на књи жев ној ве че ри ко -
ја ће би ти одр жа на у чи та о ни -
ци Град ске би бли о те ке.

Пр ви пут је оства ре на са рад -
ња „Мај ских да на” с кре а тив ном
еки пом „Ру ко пи са – збор ни ка
по е зи је и крат ке про зе мла дих
с про сто ра бив ше Ју го сла ви је”,

чи ји је из да вач Дом омла ди не.
У пе так, 27. ма ја, у ка феу „По -
гон”, од 20 са ти, би ће одр жа но
њи хо во за јед нич ко књи жев но
ве че „Ду шан и отро ци”, на ко -
јем ће уче ство ва ти Ду шан Ча -
те ра и уче сни ци „Ру ко пи са” из
ре ги о на.

„Мај ски да ни” ће се за вр -
ши ти у су бо ту, 28. ма ја, ка да
ће у чи та о ни ци Град ске би -
бли о те ке би ти одр жа но књи -
жев но ве че Ми ли са ва Са ви ћа.

Књи жев на ра ди о ни ца са ау -
то ри ма „Ру ко пи са” 39 би ће
при ре ђе на у су бо ту, 28. ма ја,
од 16 са ти, у ма лом клу бу До -
ма омла ди не, а цен трал ни про -
грам ће би ти одр жан истог да -
на, али од 19 ча со ва, у дво ра ни
„Апо ло”, где ће се пред ста ви ти
ау то ри „Ру ко пи са” из Ср би је и
го сти из Хр ват ске, Бо сне, Цр не
Го ре и Ма ке до ни је. М. М.

Ма ни фе ста ци ја „Ноћ му зе -
ја” би ће по вод за тро днев ну
про дај ну из ло жбу ра до ва,
ко ја ће би ти отво ре на од пет -
ка до не де ље, 20–22. ма ја, у
клу бу „Дво ри ште”.

Том при ли ком ће би ти
пред ста вље ни ра до ви чла но -

ва Удру же ња за обо ле ле од
мул ти пле скле ро зе, на ста ли
у окви ру про јек та „Све што
је ле по има бо је”, ко ји је фи -
нан си рао Град Пан че во. Из -
ло жба има ху ма ни тар ни ка -
рак тер.

Д. К.

ХУ МА НИ ТАР НА ИЗ ЛО ЖБА У „ДВО РИ ШТУ”

По мо зи мо обо ле ли ма
од мул ти пле скле ро зе

У ПЕ ТАК ИС ПРЕД ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Ма ту ран ти про сла вља ју 
крај шко ле

На род ни му зеј Пан че во ће,
у са рад њи с Ме ђу на род ним
би је на лом умет нич ког деч -
јег из ра за, у Европ ској но -
ћи му зе ја, ко ја се одр жа ва
21. ма ја, у 19 са ти уго сти ти
Ко тор ски по зо ри шни фе -
сти вал за де цу. Пла ни ра на
је де ба та „Ко га за ни ма по -
зо ри ште”, у ко јој ће уче -
ство ва ти ди рек тор и ди рек -
тор ка по зо ри шта „Пи но -
кио” Љу би ца Бе љан ски Ри -
стић и ди рек тор фе сти ва ла

у Ко то ру Пе тар Пе ја ко вић.
На кон де ба те усле ди ће
про јек ци ја фил ма о Ко тор -
ском фе сти ва лу. У му зич -
ком де лу про гра ма уче -
ство ва ће хор „Во кал кидс”
и нај мла ђи ро кен рол бенд
у зе мљи „Ре флек си”, а ги -
та ру ће сви ра ти Не над Пе -
тро вић.

Сви ко ји до ђу у Му зеј
мо ћи ће, по ред стал не по -
став ке, да ви де и из ло жбе.

M. M.

Па влов на че лу 
„сма ње ног” 
Град ског ве ћа

При вре да и 
по љо при вре да 
при о ри те ти

Пан че во је у че твр так, 19. ма -
ја, до би ло но ву ло кал ну власт,
ко ју је са мо стал но фор ми ра ла
Срп ска на пред на стран ка уз
по др шку јед ног од бор ни ка Са -
ве за вој во ђан ских Ма ђа ра. На -
пред ња ци ма су то омо гу ћи ли
из бор ни ре зул та ти за хва љу ју -
ћи ко ји ма су до би ли 39 од бор -
нич ких ме ста од 70, ко ли ко их
има у ло кал ном пар ла мен ту. С
јед ним пред став ни ком СВМ-а
но ва скуп штин ска ве ћи на има
40 од бор ни ка, што је до вољ но
и за до но ше ње бу џе та као нај -
ва жни јег до ку мен та, али и
дру гих бит них од лу ка.

Пред сед ник нај ве ће стран ке
у Ср би ји Алек сан дар Ву чић
на ја вио је на кон из бо ра да ће
но ва власт у ре пу бли ци би ти
на пра вље на по чет ком на ред -
ног ме се ца, па се оче ки ва ло да
ће се то од но си ти и на ло кал.

– Има ли смо ја сан на лог Из -
вр шног од бо ра да та мо где ли -
ста СНС-а има ве ћи ну, кон сти -
ту и ше скуп шти ну и из вр шне
ор га не вла сти. То ве ро ват но не
зна чи да ка да се фор ми ра ју ви -
ши ор га ни вла сти, не ће би ти
не ких про ме на и ов де, ма да
нам то ни је ја сно на го ве ште но,
већ са мо да пра ви мо власт та мо

би број чла но ва Град ског ве ћа
био сма њен са 13 на де вет, те су
иза бра не ман дат на и ка дров -
ска ко ми си ја, без ко јих не би
био мо гућ из бор гра до на чел -
ни ка и но вих већ ни ка.

Из вр шна власт је пре тр пе ла
при лич не ка дров ске и ор га ни -
за ци о не про ме не. Па влов, ко ји
је по но во иза бран за гра до на -
чел ни ка, оба вља ће и ду жно сти
већ ни ка за при вре ду и ин ве -
сти ци је. Ње гов за ме ник је Пре -
драг Жив ко вић, ко ји ће за др -
жа ти ре сор фи нан си ја, а тре ћи
ста ри члан Ве ћа је Ми ре ла Пе -
тро вић, за ду же на за здрав ство.

„При но ве” су Алек сан дар
Сте ва но вић, ко ји је с ме ста ди -
рек то ра „Хи ги је не” пре у зео
ре сор стам бе но-ко му нал них
по сло ва и са о бра ћај, Зо ри ца
Ре пац, чи ји ће де ло круг ра да
би ти по љо при вре да и раз вој

где има мо ве ћи ну – об ја снио је
Са ша Па влов, но ви-ста ри гра -
до на чел ник Пан че ва.

На кон сти ту тив ној сед ни ци
но вог са зи ва Скуп шти не, ко ју је
во дио нај ста ри ји од бор ник Љу -
бо мир Ста ни шић из СПС-а, ве -
ри фи ко ва ни су од бор нич ки
ман да ти, а по том су иза бра ни
скуп штин ски ор га ни. За пред -
сед ни ка ло кал ног пар ла мен та
по но во је из гла сан Ти гран Киш,
а ње го ва за ме ни ца је Ве сна Ар -
се но вић, од бор ни ца СНС-а, за -
по сле на у Ди рек ци ји за из град -
њу и уре ђе ње Пан че ва. Она је
је ди но но во име у вр ху Скуп -
шти не, јер су за се кре та ра и за -
ме ни ка се кре та ра по но во иза -
бра не Мир ја на Јо цић и Са ња
По по вић.

По том је одр жа на пр ва скуп -
штин ска сед ни ца, на ко јој је
из ме њен Ста тут Пан че ва ка ко

У окви ру три на е сте „Но ћи
му зе ја”, у об но вље ном де лу
Ста ре пи ва ре, где се на ла зе
не ка да шњи про из вод ни по -
го ни, 21. ма ја би ће отво ре на
из ло жба „Ми сте ри ја Вај -
ферт” – са оп ште но је у пе так
на кон фе рен ци ји за но ви на -
ре ко ју су одр жа ли пред -
став ни ци Удру же ња гра ђа на
Му зеј пи вар ства „Ђор ђе Вај -
ферт”. Ор га ни за то ри оче ку -
ју по се ти о це од 17 са ти до
01.00. Део та ко зва не ку ле
ко ји је об но вљен би ће до сту -
пан за јав ност пр ви пут по -
сле мно го го ди на, а иде ја је
да по се ти о ци, кроз сво је вр -
сну игру за го нет ки, са зна ју и
не што ви ше о лич но сти
Ђор ђа Вај фер та.

Це на по је ди нач не ула зни -
це за од ра сле из но си ће 200

ди на ра, за мла де 100, а де ца
ће из ло жбу мо ћи да по гле да -
ју бес плат но. Ор га ни зо ва не
по се те школ ских оде ље ња
укуп но ће се пла ћа ти 1.000
ди на ра, а ђа ци ко ји има ју пе -
ти цу и сту ден ти с де сет ком у
ин дек су из исто ри је уз књи -
жи цу од но сно ин декс мо гу
ући бес плат но.

На кон фе рен ци ји је пред -
ста вљен и про грам „Но ћи му -
зе ја” у Идво ру. У та мо шњем
до му кул ту ре би ће отво ре на
но ва га ле ри ја, у ко јој ће пре -
ми јер но би ти из ло же не сли ке
по све ће не Ми хај лу Пу пи ну. И
Дом кул ту ре „Ми хал Ба бин -
ка” и би бли о те ка из Па ди не
ће се ове го ди не при кљу чи ти
ма ни фе ста ци ји „Ноћ му зе ја”,
са укуп но пет про гра ма.

M. M.

По во дом за вр шет ка школ -
ске го ди не Кан це ла ри ја за
мла де гра да Пан че ва и Дом
омла ди не ће и ове го ди не,
по де ве ти пут, ор га ни зо ва ти
ма ни фе ста ци ју на ко јој уче -
ству ју пан че вач ки ма ту ран -
ти и ма ту рант ки ње, под на -
зи вом „Пан че вач ки ма ту -
рант ски плес”.

Они ће у пе так, 20. ма ја,
од 12 са ти, на пла тоу ис пред
Град ске упра ве от пле са ти
пе то ми нут ну ко ре о гра фи ју,

чи ме ће за јед но обе ле жи ти
за вр ше так шко ло ва ња.

Као и прет ход них го ди на,
на тој ма ни фе ста ци ји ће се у
исто вре ме на истом ме сту по -
ја ви ти ма ту ран ти и ма ту рант -
ки ње из свих де вет пан че вач -
ких сред њих шко ла, што ће
до дат но до при не ти ње ној ле -
по ти и атрак тив но сти.

Сви они већ ве жба ју за тај
дан за јед но с ко ре о гра фи ма
пле сног клу ба „Бе о денс” из
Пан че ва. М. Г.

„НОЋ МУ ЗЕ ЈА” У СТА РОЈ ПИ ВА РИ

Ми сте ри ја Вај ферт

ПРО ГРАМ „МАЈ СКИХ ДА НА КЊИ ГЕ” И „РУ КО ПИ СА”

Са вре ме на сло ве нач ка књи жев ност

се ла, док ће Та тја на Бо жић,
до са да шња ди рек тор ка ОШ
„Све ти Са ва”, бри ну ти о ре со -
ру обра зо ва ња. Но ви већ ник за
со ци јал на пи та ња и за по шља -
ва ње је Миленко Чуч ко вић,
ра ни је за по слен у Ме ђу на род -
ном ко ме са ри ја ту за из бе гли -
це, док ће се Ка та ри на Ба њаи,
ко ја је за вр ши ла фа кул тет за
за шти ту жи вот не сре ди не,
бри ну ти о еко ло ги ји и одр жи -
вом раз во ју. Не ма ња Ро тар,
ди рек тор Кул тур ног цен тра
Пан че ва, по но во је по стао већ -
ник за кул ту ру, што је функ -
ци ја на ко јој је био и ра ни је
као члан Де мо крат ске стран -
ке, али му је са да до дат и ре -
сор омла ди не.

Па влов је при ли ком из бо ра
из ја вио да ће при о ри тет ове
гар ни ту ре ло кал не вла сти би -
ти ин ве сти ци је и за по шља ва -
ње, те ће сто га нај ве ћа па жња
би ти по све ће на ре со ри ма при -
вре де и по љо при вре де.

Од бор ни ци су на кон то га
иза бра ли тро је вр ши ла ца ду -
жно сти ди рек то ра, јер је уме -
сто Ро та ра у Кул тур ном цен -
тру за ди рек то ра по ста вљен
Не ма ња Бог да нов, а Ми лан
Ста ни шић је с ди рек тор ске
функ ци је у Ди рек ци ји за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва
пре шао на ру ко во де ћи по ло -
жај у „Хи ги је ни” уме сто Сте -
ва но ви ћа.

Скуп шти на је по твр ди ла и
из бор но вих од бор ни ка с ли -
сте СНС-а уме сто оних ко ји су
иза бра ни на јав не функ ци је.

Д. Ву ка ши но вић

НА РОД НИ МУ ЗЕЈ ПАН ЧЕ ВО

Ко тор ски фе сти вал и
му зич ки про грам

Прошлог петка у редакцији
„Панчевца” је приређена мала
свечаност поводом одласка у
пензију Зорана Спрема, најста-
ријег новинара нашег листа.

Током дуге и плодне карије-
ре био је хроничар политич-
ких збивања и сведок многих
и често преломних догађаја у
историји нашег града.

Због новинарске храбрости
и непристајања да пише по
диктату моћника почетком
деведесетих година прошлог

века је неколико година био
без посла. По многима је, уз
Живослава Милорадовића и
Милана Талимана Миркови-
ћа, био најбољи и најпознати-
ји новинар нашег листа.

На прошлонедељној свечано-
сти у нашој редакцији Спремо
је између осталог рекао да се
његовим одласком завршава
једна епоха у историји листа и
почиње друга. „Панчевац” му
жели да што дуже ужива у пен-
зионерским данима. М. Г.

Пре пе де сет го ди на из овог
дво ри шта у Ули ци Ву ка Ка ра -
џи ћа 1 по шла је у жи вот још
јед на ге не ра ци ја но во пе че них
елек тро тех ни ча ра. До че ка на је
с по ве ре њем и до бро до шли -
цом, јер је пан че вач ка СТШ

„Ни ко ла Те сла” у то вре ме би ла
ме ђу нај бо љи ма у Ју го сла ви ји.

Од ше зде сет бив ших ди пло -
ма ца, ра су тих ши ром све та,
про шлог утор ка, 17. ма ја, са -
ста ло се њих два де се так да обе -

ле жи ју би леј и оби ђе не ка да -
шњу шко лу. Не ки из ме шо ви -
тог оде ље ња Е-42 би ли су из не -
на ђе ни што ви ше не ма њи хо ве
учи о ни це, по зна те као „го лу -
бар ник”, ко ја је сру ше на ка да и
згра да ма шин ске ра ди о ни це.

Ина че, ге не ра ци ја 1962–
1966. по след ња је ко ја је шко -
ло ва ње за вр ши ла у са да шњој
згра ди ли ста „Пан че вац”. За
успо ме ну – фо то гра фи ја.

С. В.

СВЕЧАНОСТ У НАШОЈ РЕДАКЦИЈИ

Спремо у пензији
ПО СЛЕ ПО ЛА ВЕ КА

Са ста ли се „жи ца ри”



Ви ши суд у Бе о гра ду од лу -
чио је да се тро је функ ци о не -
ра Срп ске ра ди кал не стран -
ке, ме ђу ко ји ма је и наш су -
гра ђа нин Пе тар Јо јић, не из -
ру че Ха шком три бу на лу.

Хаг је зах те вао њи хо во из -
ру че ње због су ђе ња по во -
дом оп ту жби да су ути ца ли
на све до ке у по ступ ку про -
тив ли де ра СРС-а Во ји сла ва
Ше ше ља.

Ка ко је за „Пан че вац” по -
твр ди ла Сми ља на Гла мо ча -
нин Вар га, бу ду ћи по кра јин -
ски по сла ник из ре до ва ове
стран ке, 17. ма ја, пред Ви -
шим су дом у Бе о гра ду, а по
на ло гу пре тре сног ве ћа Ха -
шког три бу на ла, са слу ша ни
су Вје ри ца Ра де та, Пе тар Јо -
јић и Јо во Осто јић.

Она је ис та кла да су, као
што су и ра ни је твр ди ли у
јав но сти, Вје ри ца Ра де та, Јо -
јић и Осто јић по но ви ли да
до бро вољ но не ће оти ћи у Хаг
и да су оп ту жбе ко је им се
ста вља ју на те рет ла жне, као
и да не ма прав ног осно ва за
њи хо во хап ше ње и из ру че ње.

Сми ља на Гла мо ча нин Вар -
га је на ве ла и да је Ми лан
Дил па рић, су ди ја за прет ход -
ни по сту пак, ува жио све из -
не те ар гу мен те окри вље них и
у сре ду, 18. ма ја, до нео ре ше -
ње ко јим се утврђује да ни су
ис пу ње ни усло ви за пре да ју и
хап ше ње окри вље них по на -
ло гу Међуна род ног три бу на -
ла у Ха гу.

Су ди ја је утвр дио да по -
сто ји прав на оба ве за Ре пу -
бли ке Ср би је да ис по ру чу је
са мо окри вље не за нај те же
рат не зло чи не, ге но цид и
зло чи не про тив чо веч но сти,
а за оп ту же не због не по што -
ва ња су да та оба ве за не по -
сто ји.

По крет „До ста је би ло” за ла -
же се за но во по ли тич ко по -
на ша ње мо рал них и сло бод -
них по је ди на ца ко ји се све -
ча но оба ве зу ју сво јом реч ју
на ул ти ма тив но по што ва ње
по ли тич ких прин ци па. На и -
ме, сви по сла ни ци и од бор -
ни ци из ре до ва тог по кре та
пот пи са ли су из ја ву ко јом
по твр ђу ју да ће се бо ри ти
про тив пар ти то кра ти је и
стра нач ког за по шља ва ња, да
ће се за ла га ти за пот пу ну
тран спа рент ност и да не ће
тр го ва ти ман да ти ма.

Ни ко ла Ће бић, пред сед -
ник Град ског од бо ра По кре -
та, у сре ду, 18. ма ја, за „Пан -
че вац” је из ја вио:

– Сма тра мо да је пот пи си -
ва ње ова кве из ја ве бит но, јер
же ли мо да по ка же мо ка ко у
на шем по кре ту по сто ји ви сок
сте пен од го вор но сти пре ма
прин ци пи ма за ко је се бо ри -
мо. Тај по тез тре ба схва ти ти
као још јед ну по твр ду ста ва да
не ће мо од у ста ти док не по -
стиг не мо ци ље ве због ко јих
смо се и оку пи ли.

Овом при ли ком је ре че но и
да та кав по ду хват пред ста вља
мо рал ни чин ко јим се под сти -
че зна чај да те ре чи и у по ли ти -
ку Ср би је вра ћа осе ћај мо рал -
не од го вор но сти, а да је ди не
санк ци је за од сту па ње од ети -
ке мо гу би ти јав но гу бље ње ча -
сти и ис кљу че ње из По кре та.

ПОЛИТИКА
Петак, 20. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

4

Страну

припремила

Сузана
Првуљ

СРП СКА  РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА

Јо јић не иде у Хаг

Ре пу блич ка из бор на ко ми -
си ја је у че твр так, 12. ма ја,
ве ри фи ко ва ла ман да те по -
сла ни ка Срп ског по кре та
Две ри и од тог да на, без об -
зи ра на по ку ша је кра ђе гла -
со ва гра ђа на, Срп ска на -
пред на стран ка мо ра ће да

при хва ти да ће има ти опо -
зи ци ју у Скуп шти ни Ср би је
– ис так ну то је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре одр жа ној у
уто рак, 17. ма ја.

Ми лу тин Илић, пред сед -
ник Град ског од бо ра овог
по кре та, том при ли ком је
из ја вио:

– Убу ду ће ће свог пред став -
ни ка у Скуп шти ни има ти сви
обес пра вље ни гра ђа ни, то
јест мла ди брач ни па ро ви,

труд ни це, не за по сле ни, пен -
зи о не ри, по љо при вред ни ци,
рат ни вој ни ин ва ли ди и мно -
ги дру ги. Што се ти че Пан че -
ва, наш ГО пра ти ће рад или
не рад ло кал не вла сти, а ин си -
сти ра ће мо на то ме да се јав но
зна ка ко се тро ши но вац из
бу џе та и за ла га ће мо се за то
да при о ри те ти бу ду здрав ство
и со ци јал на за шти та.

Илић је до дао и да су се
за хва љу ју ћи ула ску у ре пу -
блич ки пар ла мент сте кли
за кон ски усло ви да Две ри у
Пан че ву за ку пе кан це ла ри ју
од Гра да, ка ко би им се омо -
гу ћи ли рав но прав ни усло ви
за по ли тич ки рад.

– На осно ву од лу ке ло кал -
не са мо у пра ве, све стран ке
ко је има ју по сла ни ке у ре пу -
бли ци или по кра ји ни, или од -
бор ни ке у Скуп шти ни Пан че -
ва, има ју пра во на до би ја ње
про сто ри ја, па смо због то га
још у пе так по сла ли та кав
зах тев Ди рек ци ји за из град њу
и уре ђе ње. Оче ку је мо да се у
нај бр жем мо гу ћем ро ку усе -
ли мо у но ву кан це ла ри ју –
под ву као је Илић.

По бољ ша ње по ло жа ја
же на би ло је у цен тру
па жње

На да мо се отва ра њу
но вих рад них ме ста

Иа ко су из бо ри на ло кал ном,
по кра јин ском и ре пу блич ком
ни воу зва нич но би ли рас пи са -
ни по чет ком мар та, ве ћи на по -
ли тич ких пар ти ја упу сти ла се
у тр ку за власт мно го ра ни је.

Ове го ди не бор ба се при мет -
но раз ли ко ва ла од прет ход них
го ди на, с об зи ром на то да су
нај че шће ко ри шће не дру штве -
не мре же, као нај јеф ти ни ји вид
ре кла ме, с ци љем до би ја ња по -
ве ре ња но вих гла са ча, нај че -
шће мла дих и нео пре де ље них,
а сва ка ко и као сред ство за др -
жа ва ња ста рих сим па ти зе ра.

Не ко ли ко пар ти ја упо ре до
је при бе гло сви ма до бро по -
зна том, тра ди ци о нал ни јем ви -
ду пред ста вља ња: одр жа ле су
мно го број не ми тин ге и три би -
не, а њи хо ви пред став ни ци су
раз го ва ра ли с гра ђа ни ма о
про бле ми ма ко ји их ти ште. Уз
то, на кон фе рен ци ја ма за но -
ви на ре су пред ста вља ле про -
гра ме и ре ше ња за мно га
спор на пи та ња, а слу жи ле су
се и хва ли са њем о по стиг ну -
тим ре зул та ти ма и кри ти ко ва -
њем сво јих про тив ни ка.

Пан чев ци ма су обе ћа ле но ва
рад на ме ста, ас фал ти ра ње ули -
ца, бор бу про тив стра нач ког за -
по шља ва ња, бес плат не школ -
ске уџ бе ни ке, при сти за ње мно -
го број них ин ве сти ци ја...

ПОД СЕ ЋА ЊЕ НА ПРЕД ИЗ БОР НА ОБЕ ЋА ЊА

КО ЈА ОЧЕ КИ ВА ЊА ЋЕ БИ ТИ ИС ПУ ЊЕ НА?

да Чан ка, ли де ра стран ке,
Град ски од бор та ко ђе се обра -
ћао јав но сти пу тем кон фе рен -
ци ја за но ви на ре. Ли га ши су
на гла ша ва ли ка ко глас за њих
зна чи глас за ле ву, ан ти на ци о -
на ли стич ку оп ци ју, а бор ба за
Ау то ном ну По кра ји ну Вој во -
ди не би ла је не из о став на.
Пред ста вља ли су и сво је кан -
ди да те за од бор ни ке, а ве ли ка
па жња би ла је усме ре на на
при пад ни це леп шег по ла, бу -
ду ћи да су ис ти ца ли ка ко же не
има ју по кре тач ку енер ги ју и
сна гу, с на ме ром да оства ре
сво је ци ље ве. Јед ном при ли -
ком су из ја ви ли и ка ко је по -
треб но из јед на чи ти до ма ће и
стра не ин ве сти то ре у по гле ду
суб вен ци о ни са ња и по год но -
сти при ли ком отва ра ња но вих
рад них ме ста. Обе ћа ли су за -
ла га ње за по љо при вред ну про -
из вод њу, из два ја ње нов ца за
шко ле, као и ас фал ти ра ње по -
је ди них ули ца на ста рој Ми си.

Град ски од бор Срп ске ра ди -
кал не стран ке ни је био мно го
ак ти ван у пред из бор ном пе ри -
о ду. Ипак, ре че но је да та пар -
ти ја не слу жи до ма ћим тај ку -
ни ма и стра ним го спо да ри ма,
а на гла ше но је да је до шло
вре ме за про ме не. Ра ди ка ли
су ка за ли ка ко 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, а обе ћа ли су да ће
ста ти на пут кри ми на лу и ко -
руп ци ји. Пред из бор ни пе ри од
обе ле жио је ми тинг СРС-а, на
ко јем се Во ји слав Ше шељ пр ви
пут обра тио јав но сти на кон
осло ба ђа ју ће пре су де у Ха -
шком три бу на лу. Иа ко ни је
мно го за ла зио у де та ље про -
гра ма стран ке, ко ји је пак сви -
ма већ до бро по знат, ис та као је
да ће та стран ка на ста ви ти
бор бу про тив НА ТО-а и Европ -
ске уни је, а да ће се и да ље за -
ла га ти за ин те гра ци је с Ру си -
јом. Ше сто ро пред став ни ка из
ре до ва ра ди ка ла на ћи ће се у
ло кал ном пар ла мен ту.

Кам па њу Град ског од бо ра
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би -
је обе ле жи ли су до ла сци ви со -
ких функ ци о не ра стран ке,
три би не, ак тив но сти омла ди -
не, али и мно го број не кон фе -
рен ци је за но ви на ре, на ко ји -
ма су кон стант но ис ти ца ни
план и про грам за на ред ни пе -
ри од. Еспе е сов ци су ве ли ку

Српска напредна странка,
која са 39 одборника може са-
ма да формира власт у Панче-
ву, током кампање је предста-
вила план за унапређење ло-
калних финансија, а бавила се
и вишеструким значајем реци-
клаже. Истичући да увек може
да се ради боље, а и више, на-
предњаци су обећали да ће у
наредном периоду ставити ак-
ценат на насељена места и
приградска насеља, поготово
када се ради о инфраструктури
и канализационој мрежи и га-
сификацији. Они су се такође
бавили положајем жена, али су
пажњу посветили њиховом
учешћу у политичком животу,
а наглашавали су како је еко-

је да пра во на ле че ње мо ра ју
има ти сви гра ђа ни, а не са мо
бо га ти. Ду шан Ба ја то вић, та -
ко ђе пот пред сед ник стран ке,
ко ји је у на шем гра ду био два
пу та, ре као је да је сво јим за -
ла га њем до при нео оп стан ку
пе тро хе миј ског ком плек са и
ис та као да ће се со ци ја ли сти
за ла га ти за ре ин ду стри ја ли за -
ци ју чи та ве др жа ве. У пан че -
вач кој скуп шти ни СПС ће за у -
зе ти шест ме ста.

Боље управљање и уштеде у
јавним предузећима - било је
прво обећање Демократске
странке, која је изборила седам
одборничких места у локалном
парламенту. Током кампање
чланови Градског одбора на-

Под се ћа ња ра ди, из дво ји ли
смо стран ке ко је ће има ти сво -
је од бор ни ке у ло кал ном пар -
ла мен ту, а чи је ће мо де ло ва -
ње, рад и за ла га ње пра ти ти у
на ред ном ман да ту. По ста вља
се пи та ње ко ли ко ће се те ма и
обе ћа ња ко ја смо чу ли то ком
кам па ње на ћи ма кар на днев -
ном ре ду пред сто је ћих сед ни -
ца Скуп шти не.

Као нај ве ћи бо рац про тив
пар ти то кра ти је, Град ски од -
бор По кре та „До ста је би ло”
има ће сво јих пе то ро пред став -
ни ка у Скуп шти ни Пан че ва.
Ко ри сте ћи се нај ви ше кон фе -
рен ци ја ма за но ви на ре, али и
при су ством на дру штве ним
мре жа ма, чла но ви овог по кре -
та су то ком кам па ње не рет ко
ис ти ца ли нео п ход ност си сте -
ма ти за ци је рад них ме ста у
јав ним пред у зе ћи ма, као и ме -
ре ње учин ка за по сле них. На -
гла ша ва ли су да се за ла жу и за
уки да ње суб вен ци ја при вред -
ни ци ма, јер оне, пре ма њи хо -
вим ре чи ма, пред ста вља ју од -
лич ну плат фор му за ко руп ци -
ју. У обра ћа њу ме ди ји ма јед -
ном при ли ком су из ја ви ли ка -
ко је за пра во уре ђен си стем
ре ше ње свих про бле ма, а да су
по ли ти ча ри ду жни да сво јим
за ла га њем ус по ста ве ње го во
функ ци о ни са ње. Јед но од
глав них на че ла за „До ста је
би ло” пред ста вља уво ђе ње
тран спа рент но сти. То је у су -
шти ни би ло и је ди но та ко зва -
но обе ћа ње ко је је тај по крет
дао гра ђа ни ма, с об зи ром на
то да су ње го ви при па дни ци
то ком кам па ње из но си ли пре -
по ру ке оно га за шта сма тра ју

По ста вља се пи та ње
ко ли ко ће се те ма 
и обе ћа ња ко ја смо
чу ли то ком кам па ње
на ћи ма кар 
на днев ном ре ду
пред сто је ћих 
сед ни ца Скуп шти не.

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

По што ва ће мо 
по ли тич ке прин ци пе

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

За сту па ће мо 
обес пра вље не гра ђа не

глашавали су да ће се залагати
за смањење цене боравка деце
у предшколским установама и
да ће увести бесплатне уџбени-
ке и ужину за ђаке. Говорили
су и како листе чекања за упис
у вртић морају постати
прошлост и да ученици треба
да имају таблете, беле табле у
свим учионицама и паметну
таблу у свакој школи. Положај
жена био је тема и ове партије,

номска подршка развоју жен-
ског предузетништва заиста
неопходна. Најупечатљивији
догађај током кампање био је
митинг СНС-а, на којем је
Александар Вучић истакао ка-
ко Влада није дозволила про-
падање „Азотаре" и „Петрохе-
мије", а грађанима је обећао да
ће наставити да се залаже за
долазак нових инвестиција и
отварање радних места.

да је нео п ход но про ме ни ти у
Пан че ву.

Ли га ши, ко ји су из бо ри ли
шест од бор нич ких ме ста за на -
ред ни са зив Скуп шти не, све
вре ме су ис ти ца ли до след ност
сво јих чла но ва и ди чи ли се ти -
ме што не ма ју „пре ле та че” иза
се бе. Због то га су се по слу жи ли
и пра вље њем ви део-сним ка
ко ји се ши рио дру штве ним
мре жа ма, а у ко јем су при ка за -
ни сви од бор ни ци Пан че ва ко ји
су у прет ход не че ти ри го ди не
про ме ни ли „дре со ве”. По ред
фла је ра, пла ка та, ре кла ма на
бил бор ди ма, па и по се те Не на -

па жњу по кла ња ли за ла га њу за
со ци јал ну прав ду и по бољ ша -
њу по ло жа ју же на, а не до ста -
так пред у зет ни штва и не за по -
сле ност омла ди не пред ста -
вља ли су као нај ве ћи про блем
с ко јим се су о ча ва мо. С об зи -
ром на то да је јед но од глав -
них на че ла ове стран ке здрав -
стве на за шти та гра ђа на, чла -
но ви Град ског од бо ра из ја ви -
ли су ка ко се за ла жу за рад и
функ ци о ни са ње пан че вач ке
бол ни це „под јед ним кро вом”,
а при ли ком по се те Пан че ву
пот пред сед ни ца пар ти је Сла -
ви ца Ђу кић Де ја но вић казала

када је Бојан Пајтић у посети
нашем граду истакао како ве-
лики број припадница лепшег
пола трпи некакав облик наси-
ља. Чланови ДС-а су нагласили
да сматрају како мешање поли-
тике представља проблем у ко-
муналним системима и како је
потребно изопштити је из
јавних предузећа, а најавили су
и борбу за бољи статус уметни-
ка и деце која се баве спортом.
Истицали су многобројне про-
блеме с којима се сусрећу особе
са инвалидитетом, а пензионе-
рима су обећали залагање за
достојанствен живот.
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У Пан че ву ће у су бо ту, 21. ма ја, би ти
при ре ђе на три на е ста „Ноћ му зе ја”.
Љу би те љи кул тур них зби ва ња жељ но
оче ку ју ову пре по зна тљи ву ма ни фе -
ста ци ју, па смо ове не де ље тим по во -
дом упи та ли на ше су гра ђа не ко ли ко
че сто од ла зе у му зеј.

АЛЕК САН ДРА ЛУ ДВИГ, 
ме на џер у спо р ту:

– Сти ца јем окол но сти ма ло вре -
ме на про во дим у Пан че ву, па за и ста
не мо гу ре ћи да по се ћу јем му зеј, иа -
ко ме ве о ма за ни ма ју кул тур на зби -
ва ња у на шем гра ду. Ишла сам ра ни -
је са шко лом, али у по след ње вре ме
сла бо. Што се ти че пред сто је ће „Но -
ћи му зе ја”, оти ћи ћу уко ли ко бу дем
мо гла.

ВЛА ДИ МИР ПЛЕ СКИЋ, не за по слен:
– Искре но не мам оби чај че сто да

од ла зим у му зе је. С об зи ром на то да
се у су бо ту одр жа ва „Ноћ му зе ја”,

уко ли ко су пру га и ја бу де мо има ли
вре ме на и ако успе мо да на ђе мо да -
ди љу за на ше де те, нај ве ро ват ни је
ће мо та да оти ћи, јер њу то мно го ви -
ше за ни ма.

АН ТАЛ ТА ЛА ПИШ, пен зи о нер:
– За и ста ско ро ни сам био у му зе ју.

Ра ни је, док сам био за по слен, че сто
сам од ла зио, али от кад сам у пен зи -
ји, то јест у по след њих два на ест го -
ди на, рет ко идем. Пу тем ме ди ја се
ин фор ми шем о це ло куп ној по ну ди,
а у су бо ту ћу мо жда и оти ћи на кон
то ли ко вре ме на.

ЈЕ ЛЕ НА МИ КО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– До ста вре ме на је про шло от -

кад сам по след њи пут би ла у му зе -
ју ка ко бих ви де ла не ку из ло жбу
или са му му зеј ску по ста ву. С об зи -
ром на то да имам мно го сло бод -
ног вре ме на и да сам упра во чу ла
за „Ноћ му зе ја” ко ја ће би ти одр -

жа на у су бо ту, он да ћу мо жда та да
и оти ћи.

ИВА НА ОПА ЧИ НА, слу жбе ник:
– У по след ње вре ме ни сам до бро

ин фор ми са на о кул тур ним де ша ва -
њи ма, али ра ни је сам за и ста че сто
од ла зи ла на до га ђа је тог ти па. Во ле -
ла бих да одем у су бо ту на „Ноћ му -
зе ја”, с об зи ром на то да ду го ни сам
би ла. Ни сам ви де ла ни про сто ри ју у
му зе ју ко ја је ре но ви ра на, па се на -
дам да ће би ти отво ре на.

БО РИ СЛАВ МА РИН КО ВИЋ, еко но ми ста:
– С об зи ром на то да сам спорт ски

тип, искре но ве о ма рет ко по се ћу јем
по зо ри шта и му зе је, али за то мо ја су -
пру га че сто од ла зи на кул тур на зби -
ва ња. Уко ли ко бу дем имао вре ме на у
су бо ту уве че, оти ћи ћу с њом и са
ћер ком на „Ноћ му зе ја”.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Ј. МИКОВИЋА. ТАЛАПИШ И. ОПАНЧИНА Б. МАРИНКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО ЧЕ СТО ОД ЛА ЗИ МО У МУ ЗЕЈ?

Сла бо пра ти мо кул тур не до га ђа је

В. ПЛЕСКИЋА. ЛУДВИГ

Чу дан на чин сма ње ња
бро ја за по сле них

Дра жи нео ли бе рал ног ка пи та ли зма
вр ло бр зо ће осе ти ти и за по сле ни у
др жав ној упра ви, тач ни је у Град ској
упра ви Пан че ва. За хва љу ју ћи За ко ну
о мак си мал ном бро ју за по сле них у
јав ној упра ви уго во ре о ра ду на од ре -
ђе но вре ме и о оба вља њу при вре ме -
них и по вре ме них по сло ва мо же
има ти огра ни чен број за по сле них,
од но сно све га 10 од сто њих у од но су
на уку пан број стал но за по сле них.

Ми ло рад Ми ли ће вић, на чел ник
Град ске упра ве, из ја вио је да је ло кал -
на са мо у пра ва, же ле ћи да исто вре ме -
но по шту је за кон и да не на ру ша ва
нор мал но функ ци о ни са ње град ске
ад ми ни стра ци је, на шла ре ше ње у ан -
га жо ва њу јед ног бро ја до са да шњих
за по сле них пре ко при ват не аген ци је
за за по шља ва ње.

Тен дер на ко ме ће би ти иза бран бу -
ду ћи по сред ник при ли ком ан га жо ва -
ња рад ни ка је при кра ју, а Град ска
упра ва је у тен дер ске усло ве уба ци ла
оба ве зу аген ци је да по шту је сва пра ва
тих рад ни ка пред ви ђе на За ко ном о
ра ду. Ми ли ће вић је ре као да је то био
мак си мум ко ји је ло кал на са мо у пра -
ва мо гла да пре ду зме ка ко би за шти -
ти ла ове љу де, над ко ји ма убу ду ће не -
ће има ти не по сред не ин ге рен ци је.

Све оста ло ће очи глед но би ти у ру -
ка ма бу ду ћег по сло дав ца. Пре ве де но
на „но во срп ски” је зик, 35 рад ни ка
пан че вач ке ад ми ни стра ци је раз ли -
чи тих про фи ла ће убу ду ће ра ди ти на
ли зинг. Од но сно, аген ци ја ко ја бу де
на јав ној на бав ци до би ла да оба вља
„услу ге ад ми ни стра тив но-тех нич ких
по сло ва и по сло ва фи зич ко-тех нич ког
обез бе ђе ња” скло пи ће уго вор с Град -
ском упра вом, а по том ће ан га жо ва -
ти тра же не рад ни ке и с њи ма пот пи -
са ти уго во ре о ра ду.

Ка кви ће би ти усло ви тог ан га жма на,
оста је да се ви ди, али до са да шња ис ку -
ства у не ким ком па ни ја ма где се тај
ме тод одав но при ме њу је, ме ђу ко ји ма

је и НИС, не обе ћа ва ју мно го. Уо би ча -
је но је да на ру чи о ци по сло ва на тај на -
чин сма њу ју тро шко ве и да рад ни ци
до би ју знат но ма ње пла те, јер до бар део
нов ца, уме сто њи ма, иде аген ци ји. Та ко
су ста вље ни пред из бор да ра де за ма ле
над ни це, или да оста ну без иче га. 

Основ ни сми сао ра ци о на ли за ци је
др жав не упра ве је сте баш сма ње ње
јав них рас хо да, ме ђу тим у кон крет -
ном слу ча ју је пи та ње да ли ће то би -
ти та ко. На и ме, Ми ли ће вић је ре као
да је су ма за ан га жо ва ње рад ни ка
пре ко аген ци је исто вет на про шло го -
ди шњем тро шку за пла те ових за по -
сле них ко је су ис пла ћи ва не из бу џе та,
па ни је ја сно где је ту уште да. Ја сно
је са мо да ће ових 35 „пре ко број них”
у том слу ча ју до би ја ти ма ње пла те,
јер ако су пла ни ра на сред ства иста, а
уба чен је по сред ник, оно на шта они
си гур но мо гу ра чу на ти, је сте да са са -
да шњих ма лих за ра да спад ну на „ми -
ни ма лац”.

Би ће за ни мљи во ви де ти ко ће до -
би ти по сао, да ли је мо жда бли зак не -
ко ме у вла сти и на ро чи то ко ће и ка ко
би ти ан га жо ван, јер аген ци ја не ма
оба ве зу да за др жи са да шње рад ни ке,
већ са мо да обез бе ди тра же ну струк -
ту ру за по сле них. Већ има не зва нич -
них на ја ва да ће ова фор ма би ти ис -
ко ри шће на за но ва пар тиј ска за по -
шља ва ња, а не ка ме ста у обез бе ђе њу
згра де Град ске упра ве су на вод но ре -
зер ви са на за при пад ни ке јед не по зна те
и пар тиј ски ја сно ори јен ти са не ло -
кал не „ху ма ни тар не” ор га ни за ци је.

До дат на не до у ми ца је да ли је овај
тен дер за на бав ку рад не сна ге уса гла -
шен с не дав ним на ло гом Управ не ин -
спек ци је Ми ни стар ства за др жав ну
упра ву и ло кал ну са мо у пра ву упу ћен
Скуп шти ни Пан че ва да број за по сле -
них у пан че вач ком јав ном сек то ру
бу де сма њен за 46, од но сно са са да -
шњих 2.520 на 2.474 рад ни ка у ад ми -
ни стра ци ји, пред у зе ћи ма и уста но ва -
ма ко је су на ло кал ном бу џе ту.

Ти гран Киш, пред сед ник Скуп -
шти не, од го во рио је при го во ром у

ко ме је на вео да је не це лис ход но да
та кву од лу ку до но си ста ри са зив пан -
че вач ког пар ла мен та, јер је у то ку
по сту пак кон сти ту и са ња но ве град -
ске скуп шти не и из вр шне вла сти.

Еко ном ски те о ре ти ча ри су још у
19. ве ку кон ста то ва ли да је људ ски
рад ро ба као и сва ка дру га, те да се са -
мим тим његова це на утвр ђу је на тр -
жи шту. Те шко је, ме ђу тим, оте ти се
ути ску да је тај про цес про да је рад не
сна ге на тр жи шту чак и у то ре ла тив -
но ра но до ба раз во ја ка пи та ли зма био
не у по ре ди во ху ма ни ји не го са да, јер
су рад ни ци ди рект но скла па ли уго во -
ре с по сло дав ци ма. Гло ба ли за ци ја с
кра ја про шлог и по чет ка овог ве ка до -
не ла је но ви ква ли тет у тим од но си -
ма, јер вла сни ци сред ста ва за рад ви -
ше не ма ју на ме ру да се за ма ја ва ју с
вла сни ци ма рад не сна ге, већ то пре -
пу шта ју по сред ни ци ма ко ји рад ни ке
из најм љу ју као ау то мо би ле, би ци кле
или ко сти ме за ма скен ба ле.

Уло га та ко зва них по ли тич ких ели та
је сте да нај пре ство ре за кон ске усло ве
за ове ви до ве но во ве ков ног ро бо вла -
сни штва, а по том се хва ле ка ко пред у -
зи ма ју хра бре ре форм ске ко ра ке.

Д. Ву ка ши но вић

Милијарда „вишка” 
у буџету сваке године
због лоших закона

Градско веће је на својој последњој
седници у старом сазиву у среду, 18.
маја, усвојило завршни рачун буџе-
та за 2015. годину. У том документу
је наведено да су приходи прошле
године износили 5,16 милијарди
динара, у шта је урачунат и пренос
салда из 2014. од 904 милиона. Не
рачунајући та средства, највећи део
прошлогодишњих изворних прихо-
да Града чинили су порези на зара-
де и имовину.

Разлика између планираних и
утрошених средстава 2015. била је
још већа него годину дана раније,
па је у буџет за ову годину пренето
948 милиона динара. Градоначел-
ник Саша Павлов рекао је како је
прошлогодишњи буџет добро пла-
ниран, те да су проблем направили
Закон о планирању и изградњи и
Закон о јавним набавкама.

Објаснио је како је први пропис
довео до успоравања планираних
инвестиција, јер је било нужно ме-
њање техничке документације, па
су одређена средства из кредита
остала неискоришћена. Други про-
блем је представљао огроман број
неоснованих жалби на спроведене
поступке јавних набавки широм Ср-
бије којима је Агенција за заштиту
понуђача била затрпана. Због тога
је дошло до застоја у спровођењу
тендера, па неки од планираних по-

слова нису спроведени. Павлов је
изразио наду да ће током 2016. овај
проблем бити превазиђен.

Већници су на седници одржаној
у петак, 13. маја, усвојили извештај
о раду и финансијском пословању
Туристичке организације Панчева
за 2015. годину, у коме је наведено
да је она прошле године остварила
приход од 23,8 милиона динара. Од
тога је ТОП имао свега четири ми-
лиона сопствене зараде, а преоста-
лих 19,8 милиона динара било је
добијено из градског буџета, те од
ИПА пројекта и од Министарства
трговине и туризма.

Прошлогодишњи расходи ТОП-а
износили су око 15 милиона дина-
ра. Бранислав Ровчанин, директор
те организације, рекао је како је
2015. протекла у знаку многих ту-
ристичких манифестација, од којих
је издвојио две нове: „Дане Вајфер-
та” и „Панчевачке дане авантуре”.
Ровчанин је подсетио да су прошле
године „Туристички водич Панче-
ва” и промотивни спот нашег града
проглашени најбољим таквим ма-
теријалима у Србији, док је тури-
стичка мапа Панчева добила другу
награду.

Директор ТОП-а се похвалио и
тиме што је претходних дана окон-
чано постављање туристичке сигна-
лизације у граду и најавио како ће у
петак, 20. маја, свечано бити отво-
рене нове просторије ТОП-а у „Пе-
трохемијиним” просторијама, где се
некад налазио ресторан „Снежана”.

Д. В. 

СА СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ВЛАДЕ

Прописи коче инвестиције

Уведено место градског
менаџера

Након рационализације спроведене
у Градском већу, када је смањен број
чланова тог тела, нису укинути одре-
ђени ресори попут спорта или урба-
низма, већ су они пребачени у каби-
нет градоначелника. Због тога је Саша
Павлов, први човек Панчева, имено-
вао своје помоћнике за одређене
области, па је тако Александар Фар-
каш преузео место градског менаџе-
ра у чијем опису радног места је и
брига о спорту.

Павлов је објаснио како се показало
да су већници за спорт и омладину у
претходном периоду имали мало по-
сла, те да није оправдано задржати те

функције, али је спорт важна делат-
ност о којој неко и даље треба да брине.

Нови помоћник градоначелника за
урбанизам је Петар Комненић, рани-
је запослен у Градској управи Бео-
града, чији задатак ће бити да у скла-
ду с новим прописима  реорганизује
Дирекцију за изградњу и уређење
Панчева и начини од ње део Градске
управе. Павлов је додао како се Ком-
ненић тиме већ бавио у Београду.

Марија Ђукановић, која се раније
бавила тендерима у „Водоводу”, сада
је помоћник градоначелника за јавне
набавке. Место помоћника из прет-
ходног сазива градске власти задр-
жала је само Бранислава Калишки,
која је и даље задужена за правна пи-
тања и реорганизацију управе.

Д. В.

САСТАВ КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Нови људи и функције

ПРИ МЕР РЕ ФОР МЕ ДР ЖАВ НЕ УПРА ВЕ

РЕН ТИ РА ЊЕ АДМИНИСТРАЦИЈE



Ко се не до зна је у
ен гле ски је зик?

Пр ве са о бра ћај но-ту ри стич ке
та бле по ста вље не на не ко ли -
ко ме ста у гра ду иза зва ле су
ових да на бур не и под сме -
шљи ве ко мен та ре на дру -
штве ним мре жа ма. Пљу шта -
ле су број не за мер ке Пан че -
ва ца на то ка ко оне из гле да -
ју, где су и ка ко по ста вље не,
а нај ви ше под сме ха и не до у -
ми ца, чи ни се, иза звао је
пре вод на ен гле ски на зи ва
по је ди них ту ри стич ких ло -
ка ци ја на ко је оне упу ћу ју.

По је ди ним Пан чев ци ма су
нај ви ше очи бо ли пре во ди за
На род ну ба шту (Common
Gardens) и Та ми шки кеј (The
Tamis Quai), али и пу то каз за
Цр кву Ус пе ња Пре све те Бо го -
ро ди це (Church od Holy Mot-
hers Assumption). Ни је ја сно
због че га је На род на ба шта
пре и ме но ва на у „за јед нич ку”,
а на ро чи то због че га је ста -
вље на у мно жи ну. У слу ча ју
Ус пен ског хра ма не до ста је
апо строф ко ји у ен гле ском
пра ви раз ли ку из ме ђу ге ни -
ти ва и мно жи не.

Бра ни слав Ров ча нин, ди -
рек тор Ту ри стич ке ор га ни за -
ци је Пан че ва, из ја вио је да је

из глед ових та бли ускла ђен с
ре пу блич ким про пи си ма. 

Што се пре во да ти че, на вео
је ка ко се ти ме ба вио „вр ло
стру чан пре во ди лац и овла -
шће ни суд ски ту мач”, ма да
ни је же лео да от кри је о ко ме је
реч. Та ко ђе је оста ло не ја сно
да ли тај та јан стве ни струч њак
за ен гле ски је зик има би ло ка -
кво ис ку ство с ту ри стич ком
сиг на ли за ци јом, јер по је ди ни
ен гле ски на зи ви на та бла ма
за и ста из гле да ју као да су ски -
ну ти с „Гу гло вог” пре во ди о ца.

Ров ча нин је об ја снио да из -
раз „quai” и Ен гле зи по зај-
м љу ју из фран цу ског је зи ка
ка ко би озна чи ли ше та ли ште
на оба ли, али је у ве зи с раз ло -
зи ма пре кр шта ва ња На род не
ба ште остао не до ре чен. Оста -
ло је не по зна то и то ко је дао
одо бре ње за из ра ду пу то ка за с
гра ма тич ким ома шка ма. 

Пла ни ра но је да на 43 ло -
ка ци је у Пан че ву бу де по -
ста вље но сто ти нак ова квих
са о бра ћај но-ту ри стич ких пу -
то ка за, па не би би ло до бро
да и оста ли има ју пра во пи -
сне фа лин ке и слич не не до у -
ми це ка ко не би смо, за хва љу -
ју ћи ин те р не ту, уме сто ту ри -
стич ке де сти на ци је по ста ли
гло бал ни пред мет спрд ње. 

Д. В. 

На 83. Ме ђу на род ном по љо -
при вред ном сај му у Но вом
Са ду пан че вач ка пред у зе ћа
„Ал мекс”, „Азо та ра” и „Бур -
јан” до би ла су број на при зна -
ња. „Ал мекс” је, по ред по љо -
при вред них ма ши на, пред -
ста вио го ве да, сви ње и сточ -
ну хра ну. Та ком па ни ја је по -
не ла не ко ли ко пе ха ра за ква -
ли тет про из во да, а нај ви ша
при зна ња до би ла је за ква ли -
тет ко лек ци ја кра ва са Ста рог
Та ми ша и из Ка ча ре ва, као и
за сви ње са ста ро та ми шке
фар ме.

Ме са ра „Бур јан” је до би ла
пла ке ту и три ве ли ке злат не
ме да ље за из ло же не про из во -
де – ди мље ну пе че ни цу, ди -
мље ну ко ба си цу и швар глу.

– Ове го ди не ин те ре со ва -
ње је ве ли ко за „Кла со ве”
ком бај не и трак то ре. Из ме ђу
оста лих, про да ли смо и нај -
ску пљу ма ши ну на сај му –
„Хол ме ро ву”, за ва ђе ње ше -
ћер не ре пе, ко ја ко шта
500.000 евра – из ја вио је Ми -

ро слав Алек са, вла сник „Ал -
мек са”.

Про фе сор Ђор ђе Ока но -
вић, пред сед ник жи ри ја за
оце њи ва ње ква ли те та про из -
во да од ме са, ре као је:

– Про из во ди „Бур ја на” су
из у зет но ква ли тет ни већ го -
ди на ма, па су ово при зна ња
за вр хун ски рад у кон ти ну и -
те ту.

По љо при вред ни са јам је
оку пио 1.500 из ла га ча. Пан -
че вач ке про из во ђа че је об и -
шао гра до на чел ник Са ша
Па влов, ко ји је ис та као да је
из у зет но за до во љан на шим
пред у зе ћи ма.

– Про из во ђа чи из Пан че ва
су још јед ном по ка за ли ви -
сок ква ли тет. С об зи ром на
то да је по љо при вре да јед на
од раз вој них шан си, ве ру јем
да ће мо је ис ко ри сти ти –
под ву као је Па влов.

По љо при вред ни са јам су
по се ти ли број ни па о ри из ју -
жног Ба на та и има ли су шта
да ви де и ку пе. Д. Вуј.

ЕКОНОМИЈА
Петак, 20. мај 2016.
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нео п ход них до зво ла за сре ђи -
ва ње објек та, и то у крат ким
ро ко ви ма, ка ко би хо тел што
пре по стао функ ци о на лан на
ко рист куп ца и гра ђа на – из ја -
вио је Ми ро слав Гли го рић,
сте чај ни по ве ре ник Аген ци је за
ли цен ци ра ње сте чај них управ -
ни ка.

Он је до дао да пре ма ку по -
про дај ној до ку мен та ци ји „Ал -
мекс” не ма ни ка квих по себ -
них оба ве за осим што по план -
ској до ку мен та ци ји не мо же
ме ња ти на ме ну објек та. Ур ба -
ни стич ки пла но ви вла сни ку
омо гу ћа ва ју да за у зме нај ви ше
70 од сто пла ца, што зна чи да
он има до ста про сто ра за евен -
ту ал но про ши ре ње хо те ла и
ње го вих са др жа ја.

Ста ње у ко ме се хо тел „Та -
миш” са да на ла зи и но ви стан -
дар ди у хо те ли јер ству из и ску -
ју ве ли ка ула га ња. Гли го рић је
под се тио да је кон зор ци јум
бив ших при ва ти за ци о них вла -
сни ка са Жив ком Узел цем на
че лу ло ше ра дио ре кон струк -
ци ју објек та.

– Про блем је што је 2008.
све ра ђе но на о пач ке, јер кад се
зи да, зи да се од о здо, а кад се
ре кон стру и ше, он да се ра ди
од о зго. Они су два спра та об -
но ви ли у нај ве ћој ме ри, дру га

У су да ру два ју 
аграр них ги га на та
Пан чев ци би ли 
успе шни ји

По треб на ве ли ка 
ула га ња у за пу ште не
објек те

Ком па ни ја „Ал мекс” ку пи ла је
у сре ду, 18. ма ја, на јав ном
над ме та њу хо тел „Та миш” за
не што ви ше од 211 ми ли о на
ди на ра и та ко по бе ди ла је ди -
ног кон ку рен та – но во сад ску
ком па ни ју „Ма ти је вић”, чи ја
је по ну да, пре ма не зва нич ним
ин фор ма ци ја ма, би ла око 125
ми ли о на ди на ра.

Ми ро слав Алек са је на тај
на чин по стао вла сник ви ше
хи ља да ква драт них ме та ра
обје ка та овог хо те ла и сте као
пра во на ко ри шће ње 1,6 хек -
та ра пла ца где се на ла зи „Та -
миш”, с тим да ће на кон што
пла ти кон вер зи ју овог зе мљи -
шта по ста ти ње гов вла сник.
Нај ва жни је од све га то га је сте
да ће Пан че во у до глед но вре -
ме по но во до би ти ве ли ки хо -
тел и да ће тај за мр ли обје кат
ожи ве ти, а не ки су гра ђа ни до -
би ти по сао.

Пре ма ин фор ма ци ја ма до
ко јих је до шао „Пан че вац”, за
„Та миш” је био за ин те ре со ван
и Ми лан По по вић, би зни смен
из Вр шца, ко ји се и ра ни је по -
ми њао као мо гу ћи ку пац, али
он ни је дао по ну ду, па су у
игри оста ле са мо ове две ве -
ли ке до ма ће ком па ни је ко је
се при мар но ба ве по љо при -
вре дом.

– На јав ном отва ра њу по ну -
да „Ал мекс” је по бе дио јер је
дао из нос од 211.050.000 ди -
на ра, што је ма ло из над 50 од -
сто од про це ње не вред но сти
имо ви не, од но сно 422.060.000
ди на ра. На тај на чин „Ал мекс”
је од мах про гла шен куп цем и
са да сле де пот пи си ва ње уго во -
ра и ис пла та по ну ђе не су ме,
на кон че га ће хо тел зва нич но
до би ти вла сни ка. Че сти там му
и мо гу ре ћи да ми је дра го што
је ку пац Пан че вац, јер прет по -
ста вљам да зна да је ово култ -
но ме сто и да Пан че во ва пи за
хо те лом. Ко ли ко знам, Град
ће му ап со лут но иза ћи у су -
срет у по гле ду до би ја ња свих

„АЛ МЕКС” КУ ПИО ХО ТЕЛ „ТА МИШ”

СРЕ ЋАН КРАЈ ЈЕД НЕ ЛО ШЕ ПРИ ЧЕ
НА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОМ САЈ МУ У НО ВОМ СА ДУ

При зна ња „Ал мек су” 
и „Бур ја ну”

У пр ва три ме се ца
2016. го ди не 
оства ре на до бит од
261 ми ли он ди на ра

По ве ћа на опе ра тив на
ефи ка сност

Ан тон Фјо до ров, ди рек тор
Функ ци је за фи нан си је, еко -
но ми ку, пла ни ра ње и ра чу но -
вод ство НИС-а, пред ста вио је
ин ве сти то ри ма и ак ци о на ри -
ма про шле не де ље на Бе о -
град ској бер зи ре зул та те по -
сло ва ња ру ско-срп ског нафт -
ног ги ган та за пр ви ква р тал
2016. го ди не. Пре ма ње го вим
ре чи ма, НИС је за др жао про -
фи та бил ност упр кос не по вољ -
ним ма кро е ко ном ским трен -
до ви ма и у пр ва три ме се ца
2016. го ди не оства рио не то
до бит од 261 ми ли он ди на ра.
То је знат но бо љи ре зул тат не -
го у истом пе ри о ду про шле го -
ди не, ка да је за бе ле жен гу би -
так од 4,7 ми ли јар ди ди на ра.
Та ко ђе, у пр вом тро ме сеч ју
ове го ди не по ве ћан је и уку -
пан про мет нафт них де ри ва та
у од но су на исти пе ри од про -
шле го ди не, а исто вре ме но је
за бе ле жен и раст уче шћа на

ПО СЛО ВА ЊЕ НАФТ НОГ ГИ ГАН ТА

Успех у не по вољ ним еко ном ским усло ви ма

ТУ РИ СТИЧ КИ ПУ ТО КА ЗИ ПРЕД МЕТ ПОД СМЕ ХА

Из гу бље ни у пре во ду

два су са мо за по че ли, а по -
след ња два спра та ни су ни
так ну та. То зна чи да кров ни је
ра ђен, па је обје кат го ди на ма
про ки шња вао и на ла зио се у
ло шем ста њу. Дру го, про ме ни -
ли су се стан дар ди у хо те ли -
јер ству, па ће со бе мо ра ти да
се про ши ре, али ти ме ће се ба -
ви ти ку пац. До бро је то што је
згра да гра ђе на у срећ на вре -
ме на, та ко да је чвр ста и ста -
бил на. Хо тел има 3.300 ква -
дра та у осно ви и уз то два ре -
сто ра на, ди ско те ку у по дру му,
ку гла ну, под зем ну га ра жу и
сву нео п ход ну ин фра струк ту -
ру – об ја снио је Гли го рић.

Пр ва ре ак ци ја ко ју је „Пан -
че вац” до био из „Ал мек са” на -
кон ку по ви не хо те ла „Та миш”
обе ћа ва бо ље да не за ов да шње
уго сти тељ ство.

„Бу ду ћи да је хо тел у из у зет -
но ло шем ста њу, у овом тре нут -
ку ни смо у мо гућ но сти да се
изјаснимо у ве зи с пе ри о дом и
ви си ном сред ста ва по треб них
за ње го ву са на ци ју и до во ђе ње у
ста ње ка кво же ли мо, ма да је
по зна то ко ли ко смо и ка ко ин -
ве сти ра ли у све фир ме ко је смо
до са да при ва ти зо ва ли. Ми -
шље ња смо да је хо тел сти гао у
пра ве ру ке, код не ког ко во ли
овај град, ула же у ње га, за по -

шља ва ње го ве ста нов ни ке и
ула же у људ ске ре сур се. Као но -
ви вла сни ци ко ји по се ду ју сна -
жну ком па ни ју са аде кват ним
ре сур си ма и ло ги сти ком, на -
сто ја ће мо да хо тел пред ста вља
све оно што је не кад пред ста -
вљао у на шем гра ду”, на ве де но
је у „Ал мек со вом” са оп ште њу. 

Ова про да ја је до бра вест и
за по ве ри о це не ка да шње „Сло -
бо де”, јер ће мо ћи у пот пу но -
сти да на пла те сво ја по тра жи -
ва ња, чи ја је ви си на 150 ми ли -
о на ди на ра. Гли го рић је на вео
ка ко ће би ти до вољ но нов ца и
за на ми ре ње оста лих оба ве за,
па и де ла ка ма та на ду го ве.
По тра жи ва ња бив ших рад ни ка
ис пла ће на су ра ни је про да јом
дру гих обје ка та бив шег уго -
сти тељ ског пред у зе ћа.

„Сло бо да” је пр ви пут про -
да та на аук ци ји 2007. го ди не и
по том je по ста ла ти пич на жр -
тва та да шњег За ко на о при ва -
ти за ци ји, ко ји је ши ром отво -
рио вра та мал вер за ци ја ма и
опу сто шио срп ску при вре ду.
Пред у зе ће је за све га две го ди -
не пот пу но уни ште но и 2009.
оте ра но у сте чај, али је глав на
имо ви на са чу ва на и сад ће до -
би ти при ли ку да по но во слу жи
сво јој свр си.

Д. Ву ка ши но вић

и про из вод ње наф те и га са.
Та ко ђе, по ве ћан је обим оба -
ве за по осно ву по ре за и дру -
гих јав них при хо да (11 од сто
у од но су на исти пе ри од про -
шле го ди не). Не по вољ ни еко -
ном ски усло ви од ра зи ли су се
на по ка за тељ EBITDA, ко ји је
из но сио 3,8 ми ли јар ди ди на -
ра, од но сно 48 од сто ма ње не -
го у пр ва три мeсеца 2015. го -
ди не.

Ка да је реч о опе ра тив ним
по ка за те љи ма по сло ва ња, НИС
је ус пео да по ве ћа уку пан про -
мет нафт них де ри ва та на
701.000 то на, што је за че ти ри
од сто ви ше у по ре ђе њу с пр -
вим тро ме сеч јем 2015. го ди -
не. Исто вре ме но је за бе ле жен
раст уче шћа на ма ло про дај -
ном тр жи шту Ср би је за два
про цен та. С дру ге стра не, НИС
је по сти гао од лич не ре зул та те
у ино стран ству, где је про мет
нафт них де ри ва та по ве ћан за
чак 36 од сто. У пан че вач кој
ра фи не ри ји је уку пан обим
пре ра де наф те и по лу про и зво -
да по ве ћан за 13 по сто у од но -
су на пр во тро ме сеч је про шле
го ди не и из но си 776.000 то на,
а про из вод ња наф те и га са до -
сти гла је 377.000 услов них то -
на, што је из над пла ни ра ног
ни воа.

З. Ст.

ма ло про дај ном тр жи шту Ср -
би је од два од сто.

По во дом об ја вљи ва ња ре -
зул та та по сло ва ња у пр вом
тро ме сеч ју 2016. го ди не Ки -
рил Крав чен ко, ге не рал ни ди -
рек тор НИС-а, из ја вио је да
упр кос оче ки ва њи ма да ће ре -
зул та ти би ти сла би ји од про -
шло го ди шњих због не по вољ -
них трен до ва на свет ском тр -
жи шту, то се ни је до го ди ло.

– Не са мо да смо за др жа ли
про фи та бил ност ком па ни је
већ смо и по бољ ша ли учи нак у
мно гим сег мен ти ма по сло ва -
ња. У то ме смо ус пе ли јер смо
оста ли до след ни у на став ку
спро во ђе ња про гра ма по ве ћа -

ња опе ра тив не ефи ка сно сти,
али и за то што ни смо од у ста -
ли од ин ве сти ра ња у раз вој
ком па ни је. Тим пу тем ће мо
на ста ви ти и у на ред ном пе ри -
о ду, јер кри за у нафт но-
-га сном сек то ру још ни је про -
шла и пр ви ква р тал по твр ђу је
да ће 2016. би ти го ди на ве ли -
ких по слов них иза зо ва – ре као
је пр ви чо век ру ско-срп ског
нафт ног ги ган та.

По ред то га, упр кос сло же ној
ма кро е ко ном ској си ту а ци ји,
НИС је на ста вио да ин ве сти ра
и у пр ва три ме се ца ове го ди -
не укуп но је уло же но 4,6 ми -
ли јар ди ди на ра, од че га нај -
ви ше у обла сти ис тра жи ва ња



ПРО СЛА ВА ДА НА ЕТШ „НИ КО ЛА ТЕ СЛА”

Се дам де сет го ди на по сто ја ња
Елек тро тех нич ка шко ла „Ни -
ко ла Те сла” при ре ди ла је у по -
не де љак, 16. ма ја, про сла ву у
дво ра ни „Апо ло” по во дом 70
го ди на по сто ја ња и 160 го ди на
од ро ђе ња по зна тог срп ског на -
уч ни ка Ни ко ле Те сле, по ко ме
та углед на пан че вач ка шко ла
но си име. Ни ко ла Ћур чин, ди -
рек тор ЕТШ, у по здрав ном го -
во ру је под се тио при сут не да је
Елек тро тех нич ка шко ла осно -
ва на 1946. го ди не и да је рад за -
по че ла у да на шњој основ ној
шко ли „Ђу ра Јак шић”. По чет -
ком осам де се тих је пре се ље на у

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 20. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

7

Основ на шко ла „Све ти Са ва”
је про шле не де ље за по че ла
спро во ђе ње два ју ам би ци о -
зних про гра ма у чи јим осно -
ва ма ле жи иде ја да ве жба ње
не сме би ти при ви ле ги ја и
со ци јал на ка те го ри ја, већ
пра во сва ког де те та да здра во
од ра ста. Про јек ти „Ста ре за -
бо ра вље не игре на шег кра ја”
и „Шко ли ца спорт ских ве -
шти на” има ју циљ да вра те
уче ни ке на игра ли шта и ста -
рим до брим игра ма. С дру ге
стра не, њи хо ва ре а ли за ци ја
тре ба да омо гу ћи ђа ци ма да
се упо зна ју и оку ша ју у ве ли -
ком бро ју раз ли чи тих спорт -

ских ак тив но сти. Пре ма ре -
чи ма ор га ни за то ра, игра је
од вај ка да би ла са став ни део
деч јег жи во та и кроз њу су
де ца раз ви ја ла сво је пси хич -
ке, ин те лек ту ал не, емо ци о -
нал не, дру штве не и мо рал не
спо соб но сти.

С дру ге стра не, ма ли ша ни
са да, у ери ви со ко ра зви је них
тех но ло шких уре ђа ја, од ра -
ста ју уз ком пју те ре и дру -
штве не мре же, и мно ги од
њих се рет ко мо гу ви де ти ван
ста на и игра о ни ца. Дру же ње,

пен тра ње и јур ца ње ма ли ша -
на на игра ли шти ма или по
дво ри шти ма су про шлост, а
то пред ста вља ве ли ки дру -
штве ни про блем – ис ти чу за -
по сле ни у ОШ „Све ти Са ва”.
Сто га та обра зов на уста но ва
при да је ве ли ки зна чај раз во -
ју школ ског спо р та, што су
при ме ти ли и над ле жни у
По кра јин ском се кре та ри ја ту
за спо рт и омла ди ну, па су јој
пру жи ли фи нан сиј ску по др -
шку за ре а ли за ци ју на ве де -
них про је ка та.

Про шле не де ље су ђа ци и
на став ни ци обе ле жи ли Свет -
ски дан ори јен ти рин га и у

са рад њи са Спорт ским са ве -
зом Ср би је ор га ни зо ва ли јед -
но днев ну ак ци ју. Уче ни ци су
има ли за да так да уз по моћ
кар те и ком па са за нај кра ће
мо гу ће вре ме про на ђу од ре -
ђе ни број кон трол них та ча -
ка. Ви ше ча сов но дру же ње
кроз игру и уче ње оку пи ло је
у школ ском дво ри шту 150
ђа ка раз ли чи тог уз ра ста. Ова
ак ци ја је би ла део на ци о нал -
не кам па ње одр жа не ши ром
Ср би је у ко јој је уче ство ва ло
пре ко 5.000 уче ни ка.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

АК ЦИ ЈА ОШ „СВЕ ТИ СА ВА”

Вра ти мо се при ро ди

Пан чев ци у лет њем
кам пу у Вра њу

Још 279 на сло ва у
школ ској би бли о те ци

По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
на ци о нал не ма њи не – на ци о -
нал не за јед ни це до де лио је
Ба лет ској шко ли „Ди ми три је
Пар лић” 239.800 ди на ра за ре -
а ли за ци ју два ју про је ка та. Пр -
ви се од но си на уче шће пан че -
вач ких ђа ка у Лет њем ба лет -
ском кам пу у Вра њу (120.000
ди на ра), а дру ги ће омо гу ћи ти
тој обра зов ној уста но ви да на -
ба ви нео п ход ну опре му. Из
по кра јин ског бу џе та је из дво -
је но 119.800 ди на ра за опре ма -
ње шко ле и та сред ства ће би ти
утро ше на за на бав ку ба лет ског
по да за са лу и кон церт ног по да
за сце ну Кул тур ног цен тра у
Зре ња ни ну, а део нов ца би ће
утро шен за ку по ви ну де ла
фол клор них ко сти ма за вла -
шке игре.

Ба лет ски камп у Вра њу, у
ор га ни за ци ји Ин сти ту та за
умет нич ку игру из Бе о гра да,
за ка зан је за пе ри од од 1. до
10. ју ла и за хва љу ју ћи до на ци -
ји По кра ји не не ко ли ко уче ни -
ца из Пан че ва пу то ва ће на југ
Ср би је. Оне су ода бра не на
осно ву ре зул та та оства ре них
на Ре пу блич ком так ми че њу
ба лет ских шко ла. Јед ног по ла -
зни ка сти пен ди ра Ин сти тут за

ДО НА ЦИ ЈЕ ЗА БА ЛЕТ СКУ ШКО ЛУ „ДИ МИ ТРИ ЈЕ ПАР ЛИЋ”

НО ВАЦ И КЊИ ГЕ КАО ПО ДР ШКА

Ули цу Мак си ма Гор ког, у згра -
ду у ко јој се и да нас на ла зи.

– То ком ових се дам де сет го -
ди на ево лу и ра ла је тех ни ка, а
ево лу и ра ла је и шко ла, та ко да
ми да нас шко лу је мо раз ли чи -
те обра зов не про фи ле у обла -
сти ма те ле ко му ни ка ци је, мул -

ти ме ди је и ин фор ма ци о них
тех но ло ги ја. Ме ђу тим, и да ље
су нам ба зич ни од се ци енер ге -
ти ка и про из вод ња стру је, јер
без ди стри бу ци је стру је не ма
ни оста ле елек тро тех ни ке. Ве -
ли ка па жња се по кла ња и про -
це сном упра вља њу, по што је

МЕ ЂУ НА РОД НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА

Сту ден ти о жи вот ној 
сре ди ни

Чла но ви ПЕК-а „Со ко” бо ра -
ви ли су про шлог ви кен да на
Ва љев ским пла ни на ма и том
при ли ком су об и шли во до па -
де ре ке Це ти ње и пла ни ну
По влен. На ред на ак ци ја је за -
ка за на за 22. мај, ка да ће би ти
ор га ни зо ва ни од ла зак на Хо -
мољ ске пла ни не и осва ја ње
вр ха Врањ. Због ло ших вре -

мен ских усло ва про шлог ви -
кен да ни је одр жа но так ми че ње
у окви ру др жав ног пр вен ства
у спорт ском пе ња њу. Оно је
од ло же но за 22. мај. Пан че -
вач ки пе ња чи ће се у Зе му ну
огле да ти у бр зи ни и спрет но -
сти с ко ле га ма из дру гих клу -
бо ва у ди сци пли на ма бр зин -
ско и те жин ско пе ња ње.

АК ТИВ НО СТИ КЛУ БА „СО КО”

Осва ја ње Хо мо ља

Пан че во ин ду стриј ски град –
ре као је Ни ко ла Ћур чин и до -
дао да му је дра го што је ве ли -
ки број про фе со ра, бив ших
про фе со ра и уче ни ка до шао на
све ча ност и да им је њи хо ва
по др шка ва жна за бу ду ћи рад.

Он је ис та као да ко лек тив
шко ле хва та тем по с по тре ба -
ма тр жи шта и сва ке го ди не, у
скла ду с мо гућ но сти ма, по ку -
ша ва да оса вре ме ни на ста ву и
да је при ла го ди мо дер ним на -
пред ним тех но ло ги ја ма.

На при год ној све ча но сти,
пред ве ли ким бро јем го сти ју,
би ло је ре чи о исто ри ја ту шко ле,
као и о ли ку и де лу Ни ко ле Те -
сле, јед ног од нај ве ћих свет ских
на уч ни ка. По ред то га, одр жа на
је пре зен та ци ја сме ро ва, тј. тре -
нут них обра зов них про фи ла ко -
је ђа ци по ха ђа ју у тој шко ли.

ћу но ви ћу на го ди шњем кон -
цер ту шко ле, 7. ју на, на сце ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва.

Фе сти вал игре
Не дав но је Ба лет ска шко ла ор -
га ни зо ва ла ше зде се ти Фе сти -
вал ба лет ских шко ла Ср би је, на
ко јем је уче ство ва ло пре ко 100
так ми ча ра из ба лет ских шко ла
из Бе о гра да, Но вог Са да, Су бо -
ти це и Пан че ва, укљу чу ју ћи и
гра до ве у ко ји ма шко ле има ју
из дво је на оде ље ња и ван ред не
уче ни ке. Жи ри фе сти ва ла чи -
нио је по је дан пред став ник из
сва ке шко ле. Фе сти вал је све -
ча но отво рио већ ник за обра зо -
ва ње Ми о драг Ра дој ко вић, на -
кон че га је по чео увод ни про -
грам фе сти ва ла, у ко јем су уче -
ство ва ли ла у ре а ти ре пу блич ког
так ми че ња. Пан чев це је пред -
ста ви ла уче ни ца Ања Алек сић
са со ли стом ба ле та На род ног
по зо ри шта у Бе о гра ду Јо ви цом
Бе го е вим. Они су од и гра ли
тач ку из ба ле та „Дон Ки хот”.
Ка да је реч о на гра да ма, у ка те -
го ри ји со ло игре, Ан ге ли на Кр -
ста но вић и Стра хи ња Ми ћић
осво ји ли су дру га ме ста. У
груп ној са вре ме ној игри пан че -
вач ки „Па ла дио” осво јио је дру -
гу на гра ду, а „Suspicion” тре ћу.
Обе игре су из ве ли уче ни ци из
кла се Ка та ри не Ми лин ко вић.

Ко лек тив Ба лет ске шко ле и
ђа ци су на не дав но за вр ше ној
смо три ба ле та још јед ном
успе шно пред ста ви ли Пан че -
во као град ко ја во ли и не гу је
ба лет ску умет ност.

умет нич ку игру. То ком де сет
да на у Вра њу уче ни це ће сва -
ко днев но има ти ве жбе од 9 до
17 са ти у обла сти кла сич ног
ба ле та, са вре ме не игре, хип-
-хо па и мју зи кла. По ред то га,
камп ће би ти про пра ћен пре -
да ва њи ма и при ка зи ма фил -
мо ва о жи во ту и де лу ве ли ких
ба лет ских умет ни ка и ко ре о -
гра фа. По ред то га, ор га ни зо -
ван је и ве ћи број фа кул та тив -
них ак тив но сти. На ма ни фе -
ста ци ји у Вра њу пре да ва чи ће
би ти ис так ну те лич но сти Ба -
храм Јул да шев, Ма цеј Ку -
змин ски, Иси до ра Ста ни шић,
Бо рис Ви да ко вић и Ву кан Бје -
ло је вић. Овај про је кат Ин сти -
ту та за умет нич ку игру по мо -
гло је Ми ни стар ство кул ту ре и
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср -
би је. За по сле ни у Ба лет ској
шко ли ис ти чу да им мно го

зна чи фи нан сиј ски под сти цај
по кра јин ских ор га на ка ко би
уна пре ди ли на став ни про цес.

Струч на ли те ра ту ра на дар
Не дав но је ову обра зов ну уста -
но ву по се тио Вла да Ми ћу но -
вић, си на при ма ба ле ри не Ка -
та ри не Об ра до вић, и шко ла је
том при ли ком на по клон до -
би ла не про це њи ву ба лет ску
струч ну ли те ра ту ру ко ју је Ка -
та ри на Об ра до вић са ку пља ла
то ком сво је играч ке, пе да го -
шке и ко ре о граф ске ка ри је ре.
Реч је о 279 на сло ва и на став -
ни ци ове шко ле не из мер но су
за хвал ни на том да ру, јер се
ова ква струч на ли те ра ту ра те -
шко мо же на ћи на тр жи шту.

По во дом ове не сва ки да шње
до на ци је шко ла ће сво ју за -
хвал ност ис ка за ти све ча ним
уру че њем по ве ље Вла ди Ми -

Дру га Mеђународна на уч на
сту дент ска кон фе рен ци ја
по све ће на за шти ти жи вот -
не сре ди не, ко ја оку пља
струч ња ке при род них и
дру штве них на у ка с ци љем
да се про мо ви ше мул ти ди -
сци пли нар ност и под стак не
раз ме на на уч них до стиг ну -
ћа, одр жа ва се од 18. до 22.
ма ја у Бе о гра ду. Про грам
об у хва та низ ин тер ак тив -
них пре да ва ња сту де на та и
струч ња ка фа кул те та из зе -
мље и ре ги о на, као и струч -
них обу ка и ра ди о ни ца. Ме -
сто де ша ва ња је Сту дент ски
кул тур ни цен тар.

Уче сни ци ма кон фе рен ци је
би ће омо гу ће но да се упо зна -
ју са иза зо ви ма и стек ну ис -
ку ства ко ја ће до при не ти по -
ди за њу све сти о зна ча ју за -
шти те жи вот не сре ди не. Ор -
га ни за тор и идеј ни тво рац
кон фе рен ци је је Удру же ње
за шти те жи вот не сре ди не ко -

је су осно ва ли сту ден ти Де -
парт ма на за хе ми ју, би о хе ми -
ју и за шти ту жи вот не сре ди не
При род но-ма те ма тич ког фа -
кул те та у Но вом Са ду. Ко ор -
га ни за то ри су ор га ни за ци ја
ци вил ног дру штва „Грин
линк”, Сту дент ска асо ци ја ци -
ја Шу мар ског фа кул те та и
Ор га ни за ци ја срп ских сту де -
на та у ино стран ству.

Ове го ди не би ће ре чи о
нај но ви јим ис тра жи ва њи ма
у при род ним на у ка ма (би о -
ло ги ја, хе ми ја и ге о гра фи ја),
ак ту ел ним те ма ма из обла -
сти ар хи тек тон ских, тех нич -
ко-тех но ло шких, елек тро -
тех нич ких и срод них на у ка,
као и о еко ном ским, прав -
ним и со ци о ло шким аспек -
ти ма ко ји се ти чу за шти те
жи вот не сре ди не. Јед но од
пре да ва ња на кон фе рен ци ји
по све ће но је На ци о нал ној
стра те ги ји за бор бу про тив
кли мат ских про ме на.

Врање је од 9. до 15. маја било
домаћин десетих Олимпијских
спортских игара ученика Срби-
је. У веома јакој конкуренцији
панчевачки ђаци су постигли
изванредне резултате.

Најпре су одржана такмиче-
ња у атлетици, у чему је наш
град представљала екипа ОШ
„Мика Антић”, која је заузела
треће место. Прву медаљу, и
то златну, за Панчево је осво-
јио капитен екипе ОШ „Мика
Антић” Стефан Михајлов, ко-
ји је тријумфовао у трци на
100 м. Бронзу на 800 м заслу-
жио је Урош Остојин, а поред
њих двојице екипу су чинили
и: Урош Петров, Ненад Бо-
жић, Александар Тадић, Ђор-
ђе Тодорић, Марко Багавац,
Огњен Бабин, Марко Стојило-
вић и Александар Балог. Тим
је предводио наставник Дра-
ган Радосављевић.

Први пут су се на школској
олимпијади надметали и ђаци
који се баве каратеом. Панче-
вачке ученике су пратили про-

фесори Мирко Нововић, Нема-
ња Лугић, Весна Гајић и Горан
Јеремић. У екипном надмета-
њу Гимназија „Урош Предић”
је освојила бронзану медаљу, а
у појединачним наступима нај-
вредније трофеје су заслужили:
Милица Гагић (ОШ „Стевица
Јовановић”), Исидора Сеч (Ко-
вин), Миња Варсаковић (ОШ
„Јован Јовановић Змај”), Урош
Петровачки и Милица Екме-
чић (обоје из Гимназије „Урош
Предић”). Сребром су се окити-
ли Дарко Спасковски (ОШ
„Бранко Радичевић”) и Стојан
Филип (Машинска школа Пан-
чево), а бронзама Сања Варса-
ковић (Гимназија „Урош Пре-
дић”) и Стеван Величковић
(Машинска школа Панчево).

КК „Динамо” изражава ве-
лику захвалност Граду Панче-
ву и Савезу за школски спорт,
а посебно координаторки Је-
лени Ђорђевић и генералном
секретару Бори Станковићу.

У мини-атлетици су се над-
метали ученици нижих разре-

да основних школа. У трци на
300 м Амелија Ускоковић
(ОШ „Братство–јединство”)
освојила је сребрну медаљу.
Учествовали су и Ана Драгоје-
вић (ОШ „Стевица Јовано-
вић”) и Страхиња Стевшић
(ОШ „Ђура Јакшић”).

Такмичење у џуду одржано
је у Нишу, а наши суграђани
су и у овом спорту постигли
сјајне резултате.

Златне медаље су освојили:
Владимир Богдановски (ОШ
„Свети Сава”), Марија Стојанов-
ски (ОШ „Гоце Делчев”), Мили-
ца Секулић (ОШ „Стевица Јова-
новић”), Анђела Ранђеловић
(Медицинска школа „Стевица
Јовановић”) и Сара Славковић
(Гимназија „Урош Предић”).
Сребрна одличја су заслужили:
Милош Мандарић (ОШ „Васа
Живковић”), Ђорђе Јакимовски
(ОШ „Стевица Јовановић”), Ла-
зар Албијанић (ОШ „Васа Жив-
ковић”) и Стефан Павлов (ОШ
„Мика Антић”), а бронзана:
Алекса Ђуровић (ОШ „Свети

Сава”), Јелена Стојановски (ОШ
„Гоце Делчев”), Андријана Кр-
тенић и Нина Гичков (обе из
ОШ „Исидора Секулић”), Дани-
јел Маравић (ОШ „Ђура Јак-
шић”) и Нина Крсмановић (ОШ
„Мика Антић”).

У надметању средњошколаца
у стрељаштву екипа Машинске
школе Панчево, предвођена
професорком Душицом Марче-
тић, освојила је сребрну меда-
љу. Тим су чинили Ђорђе Јовче-
вић, Никола Адвигов и Немања
Ранчић. У појединачној конку-
ренцији бронзану медаљу је
освојио Ђорђе Јовчевић.

Пливачка надметања су та-
кође одржана у Нишу. Златну
медаљу на 50 м прсно освојио
је Петар Ранковић (ОШ „Иси-
дора Секулић”), док је Катари-
на Белић (ОШ „Стевица Јова-
новић”) била трећа у трци на
50 м делфин.

Наредне Олимпијске игре
ученика Србије биће одржане
у Пироту 2020. године.

А. Ж.

ДЕСЕТЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ УЧЕНИКА СРБИЈЕ

Сјајни панчевачки спортисти



По во дом Ме ђу на род ног да на
по ро ди це, ко ји је обе ле жен 15.
ма ја, у по не де љак, 16. ма ја, у
Слу жби по ли ва лент не па тро -
на же До ма здра вља, на Ко те жу
1, све ча но је отво ре на ре но ви -
ра на про сто ри ја за ор га ни зо ва -
ње раз ли чи тих са др жа ја на те -
му ра ног ра ста и раз во ја де це.

Ту ће убу ду ће мај ке одој ча -
ди и ма ле де це мо ћи да се еду -
ку ју о свим здрав стве ним те -
ма ма у да том уз ра сту.

– Овај про грам је део про јек -
та „Ра ни раст и раз вој” и ре а ли -
зу је се у скло пу Шко ле ро ди -
тељ ства До ма здра вља. Циљ
нам је да мла де ма ме еду ку је -
мо у ве зи са свим те ма ма ко је

пра те пр ве ме се це и го ди не њи -
хо ве де це. По ро ди ље ће о мо -
гућ но сти да по ха ђа ју ове са др -
жа је би ти ин фор ми са не и то -
ком труд но ће, док по ха ђа ју
Шко лу ро ди тељ ства, а на то ће
их под се ти ти и па тро на жне се -
стре, ко је ће их по се ћи ва ти у
пр вим да ни ма жи во та њи хо вих
бе ба – ре кла је Ан дри ја на Рат -
ков, глав на па тро на жна се стра.

Пр во пре да ва ње, на ме ње но
мај ка ма бе ба ста рих до пет

ме се ци, одр жа но је већ у по -
не де љак, а те ма је би ла уво ђе -
ње не млеч не ис хра не код
одој ча ди. На ше су гра ђан ке су
с ве ли ким ин те ре со ва њем
пра ти ле из ла га ње, по ста вља -

ле пи та ња и раз ме њи ва ле ис -
ку ства. Оне су би ле јед но гла -
сне у ста ву да им ова кав вид
по др шке мно го зна чи и да ће
им мо гућ ност да за тра же ми -
шље ње струч ња ка уко ли ко
на и ђу на не ки про блем или
не до у ми цу, би ти од ве ли ке
ко ри сти.

Пре ма ре чи ма Ан дри ја не
Рат ков, у про је кат је укљу че но
се дам од де сет се ста ра, ко ли -
ко их је за по сле но у Па тро на -

жној слу жби, а у пла ну је одр -
жа ва ње ни за пре да ва ња на
раз ли чи те те ме, у скла ду са
уз ра сти ма бе ба. Број и уче ста -
лост та квих ску по ва за ви си ће
од ин те ре со ва ња мај ки. Ин -
фор ма ци је о на ред ним пре да -
ва њи ма, али и све дру ге са ве те
у ве зи са здра вљем и раз во јем
одој ча ди и ма ле де це, ро ди те -
љи мо гу до би ти на бро је ви ма
те ле фо на Па тро на жне слу жбе
331-495 и 062/80-73-066.

ХРОНИКА
Петак, 20. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

За снагу и бистар ум
Спанаћ је биљка из-
разите дијететске и вита-
минске вредности, а ма-
лог енергетског учинка.
Садржи свега 20 калорија
у 100 грама, због чега
представља саставни део
многих специјалних ре-
жима исхране.

Спанаћ је богат мине-
ралима, пре свега калију-
мом, затим калцијумом,
магнезијумом, натрију-
мом, гвожђем и цинком.
Од витамина садржи: А,
Б2, Б3, Б5, Б6, Ц и Е. Ви-
тамин А је посебно кори-
стан трудницама и доји-
љама. Калијум подстиче
процес мокрења, олакша-
ва рад срца и бубрега и
снижава крвни притисак.
Обилује Це-витамином,
који јача имунитет и по-
маже ресорпцију гвожђа,
као и бета-каротеном, ко-
ји одржава здравом кожу
и слузокожу. У спанаћу
има снажних антиокси-
данаса који јачају имуни-
тет, борећи се против сло-
бодних радикала. Сматра
се да спанаћ обезбеђује
доток кисеоника до ћели-
ја и ткива, јача тонус ми-
шића, помаже код мрша-
вљења, побољшава рад
црева, даје енергију и ви-

талност, побољшава вид,
смањује ризик од остео-
порозе и омогућава бољи
рад јетре. Саставни је део
дијета за лечење рака, чи-
сти крв, показао се као
успешан у борби против
опстипације, умора и чи-
рева на кожи, добар је и
као диуретик, лечи ане-
мију.

У народној медицини се
припрема чај од спанаћа
за бољи рад јетре, мокраћ-
не бешике и органа за ва-
рење. Предност спанаћа је
његова доступност током
већег дела године. У кули-
нарству је спанаћ у широ-
кој употреби. Користи се у
виду салата, сосова, чорби,
додатака уз месо или јаја,
а изврстан је и као додатак
тестенинама, надевима и
здравим напицима. При-
премљен спанаћ поједите
истог дана, јер не сме дуго
да стоји нити да се на-
кнадно загрева. Врло је ва-
жан начин припреме ове
намирнице, па се препо-
ручује у комбинацији с
млеком. Најбоље можемо
искористити његов Це-
витамин уколико га кон-
зумирамо у свежем обли-
ку, па вам зато препору-
чујемо да испробате ову
сјајну салату.

Салата са спанаћем
Потребно: 250 г „беби” спанаћа, две јабуке, 50 г плавог сира,

50 г лешника, маслиново уље и лимунов сок.

Припрема: опрати спанаћ, па га зачинити уљем и лимуном.

Преко спанаћа крупно нарендати јабуке, затим измрвити сир и

посути печеним измрвљеним лешницима. Служити одмах.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на сај ту www.br zo i la ko.co m

Ле че љу де по 12 са ти
днев но за 35.000 
ди на ра

Све ви ше ме ди ци на ра
на пу шта Оп шту 
бол ни цу и Дом здра вља

Кад не ста не љу бав
пре ма по слу, че ка те
ин ва лид ска ко ми си ја

Ме ђу на род ни дан се стрин -
ства, 12. мај, обе ле жен је про -
шлог че тврт ка у ју тар њим са -
ти ма на пла тоу ис пред Град -
ске упра ве, где је Пре вен тив ни
цен тар До ма здра вља ор га ни -
зо вао ак ци ју бес плат них пре -
гле да, а пред ста вљен је и рад
оде ље ња по ро ди ли шта, ги не -
ко ло ги је, тран сфу зи је и хи рур -
ги је Оп ште бол ни це.

Од зив на ших су гра ђа на био
је ве о ма до бар, па је то ком два
са та, ко ли ко је тра ја ла ак ци ја,
ви ше од сто слу чај них и на -
мер них про ла зни ка пре кон -
тро ли са ло здрав стве но ста ње.

Бо ље спре чи ти не го ле чи ти
– На ши су гра ђа ни су има ли
при ли ку да из ме ре ви си ну и те -
жи ну, од ре ђен им је ин декс те -
ле сне ма се, а ле ка ри су им ме -
ри ли крв ни при ти сак, ко ли чи -
ну ше ће ра у кр ви, хо ле сте рол и
три гли це ри де, и да ва ли им са -
ве те у ве зи са здра вим на чи ном
жи во та. Ре зул та ти су углав ном
до бри. Раз го во ри с па ци јен ти ма
по ка за ли су да су мно ги од њих
ге нет ски пре оп те ре ће ни, од но -
сно да у њи хо вим по ро ди ца ма
има кар ди о ва ску лар них обо ље -
ња или ма лиг ни те та. Сто га увек
скре ће мо па жњу на то да је ја ко
ва жно да по сло дав ци ор га ни зу -
ју ре дов не си сте мат ске пре гле -
де за сво је за по сле не – ис та као
је др Ми ро слав Теп шић, на чел -
ник Слу жбе хит не ме ди цин ске
по мо ћи, ко ји је с ко ле га ма уче -
ство вао у овој ак ци ји.

На ли цу ме ста је био пар ки -
ран и са ни тет Хит не по мо ћи,
па су су гра ђа ни за ко је су ле -
ка ри про це ни ли да је то по -
треб но, мо гли да ура де и ЕКГ.
На сре ћу, оба вљен је са мо је -

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СЕ СТРИН СТВА

КО ЋЕ СЕ БРИ НУ ТИ О НА МА КАД ОНЕ ОДУ?

дан та кав пре глед, а ре зул тат
је био уре дан.

Од љу ба ви се не жи ви
О глав ној ства ри због ко је је
овај до га ђај при ре ђен – зна ча ју
ме ди цин ских са ста ра, али и о
њи хо вом по ло жа ју, раз го ва ра -
ли смо с Је ле ном Ку ру чев и
Би ља ном Сма и ло вић, глав ним
се стра ма у До му здра вља од -
но сно Оп штој бол ни ци. Оно
што су оне има ле да ка жу, на -
ве ло нас је да се озбиљ но за -
ми сли мо и за пи та мо: хо ће ли
уско ро у Ср би ји има ти ко да
нас ле чи и не гу је?
– По сао ме ди цин ске се стре је
ху ман и ра ди се с ве ли ком љу -
ба вљу, али на жа лост по сто ји и
дру га стра на ме да ље. У на шој
зе мљи су ме ди цин ске се стре
пот це ње не, ма ло пла ће не, увек
пр ве на уда ру не за до вољ них
па ци је на та, из ло же не огром -
ном стре су, а рад но вре ме им
је че сто и по 12 са ти. Сто га ве -
ли ки број ко ле ги ни ца то ком
рад ног ве ка пре ра но обо ли и
оде у ин ва лид ску пен зи ју. Све
ви ше се ста ра тра жи сво ју сре -
ћу у ино стран ству или у при -
ват ној прак си, а тај не до ста так

осо бља тр пе на ше уста но ве.
Си ту а ци ја је већ са да алар -
мант на, о че му све до чи чи ње -
ни ца да ка да јед на се стра у До -
му здра вља оде на бо ло ва ње,
већ на ста је бла ги ко лапс, по -
што не ма мо до вољ но људ ства
да би смо обез бе ди ли за ме ну –
ре кла је Је ле на Ку ру чев.

Па ро ла „сна ђи се”
Слич на је, ако не и још го ра
си ту а ци ја у пан че вач кој Оп -
штој бол ни ци. Из го ди не у го -
ди ну све је ма ње и ле ка ра и се -
ста ра.

– Тре нут но смо ис под нор -
ма ти ва – чак 59 се ста ра нам
не до ста је за смен ски рад, а тај
про блем не мо же мо ни ка ко да
ре ши мо због Уред бе Вла де о
за бра ни за по шља ва ња. Сто га,
у скла ду са од лу ком ди рек то -
ра Бол ни це, већ два ме се ца
пре ба цу је мо се стре с дру гих
оде ље ња на она где „нај ви ше
го ри”, а то су Ин тер но, Хи рур -
ги ја, Ин тен зив на не га са опе -
ра ци о ном са лом и Ор то пе ди -
ја. Све ви ше се ста ра од ла зи на
рад у ино стран ство, нај че шће
у Не мач ку. Оне нај пре узи ма -
ју не пла ће но од су ство на шест

ме се ци или го ди ну да на и уко -
ли ко се та мо сна ђу, да ју от ка -
зе. Већ у на ред ној го ди ни из -
гу би ће мо ве ли ки број се ста ра.
И у Бол ни ци има мо про блем
са се стра ма ко је од ла зе у ин -
ва лид ску пен зи ју или има ју
ате сте о огра ни че ној рад ној
спо соб но сти, што је по сле ди -
ца ви ше го ди шњег на пор ног
ра да и аку му ла ци је стре са –
на во ди Би ља на Сма и ло вић.

Тре нут но је у Бол ни ци за по -
сле на 641 се стра свих про фи -
ла. Оне ко је ра де у сме на ма од
по 12 са ти, за ра ђу ју 35.000 ди -
на ра ме сеч но, а пла та оста лих
из но си од 30.000 до 32.000 ди -
на ра. Ме ђу на род ни дан се -
стрин ства ни је са мо при ли ка
да им се ка же „хва ла”, јер оне
фа кат не мо гу жи ве ти од љу -
ба ви пре ма свом по слу ни ти
од тап ша ња по ра ме ну. Ако се
уско ро не што не про ме ни на -
бо ље, би ће пре ка сно. Њих „на -
по љу” очи то че ка ју ра ши ре -
них ру ку, али нас ко ји оста је -
мо уско ро не ће има ти ко да
до че ка ка да нам за тре ба ле -
кар ска по моћ. Зву чи за стра -
шу ју ће, зар не?

Ин стант про ве ра здра вља увек до бро до ђе

НО ВИ НА У ПА ТРО НА ЖНОЈ СЛУ ЖБИ

Дра го це ни са ве ти за ма ме

Ме ђу на род ни дан се ћа ња на
пре ми ну ле од си де („The In-
ternational AIDS Candlelight
Memorial”), 5. мај, обе ле жен
је у не де љу у ве чер њим са ти -
ма и у на шем гра ду, под сло -
га ном „Укљу чи, на у чи, осна -
жи”. До га ђај су ор га ни зо ва -
ли КОМ ПАС и ор га ни за ци ја
„Но ва +”.

На жа лост, ки ша је по ква -
ри ла пр во бит ни план да се
све ће у знак се ћа ња на пре -
ми ну ле од си де и по ру ке по -
др шке за ра же ни ма ХИВ-ом
оста вља ју у кру гу Град ског
пар ка, па је чи та ва ак ци ја
пре се ље на у про сто ри је До -
ма омла ди не. Вре мен ске
при ли ке су узро ко ва ле и ма -
ли од зив Пан че ва ца и Пан -
чев ки, али су ор га ни за то ри
сва ка ко ис по што ва ли тра ди -
ци ју и да ли свој до при нос
свет ској ини ци ја ти ви за по -
ди за ње све сти о овој бо ле сти.

Пре ма по да ци ма Ин сти ту -
та за јав но здра вље Ср би је
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”,
у све ту је тре нут но око 37 ми -
ли о на љу ди за ра же но ХИВ-ом,
а у на шој зе мљи их је око
3.200, с тим што се про це њу је
да по сто ји још нај ма ње 1.100
осо ба ко је су ин фи ци ра не,
али то не зна ју. То ком 2015.
го ди не у Ср би ји је от кри ве но
178 но вих слу ча је ва ин фек -
ци је ХИВ-ом, ре ги стро ва но је
45 но во о бо ле лих од си де, а 15
осо ба је из гу би ло бор бу с том
опа ком бо ле шћу. Од свих но -
во о от кри ве них слу ча је ва ин -
фек ци је, њих 77 за бе ле же но
је у Бе о гра ду, а 51 у Вој во ди -
ни. Нај че шћи узро ци за ра зе
су не за шти ће ни сек су ал ни
од но си, те раз ме на шпри це ва
и ига ла.

Нај ве ћи про блем с ко јим
се су сре ћу за ра же ни ХИВ-
ом у Ср би ји сва ка ко је дис -
кри ми на ци ја. О то ме све до -
чи чи ње ни ца да је тре ћи на
њих не за по сле на, а по ло ви -
на не ма сред ства за жи вот
или су им при ма ња ни жа од
20.000 ди на ра. „AIDS Can-
dlelight Memorial” обе ле жа -
ва се од 1983. го ди не, сва ке
тре ће не де ље у ма ју, упра во
с ци љем да се пру жи по др -
шка за ра же ни ма и обо ле ли -
ма, да се спре чи њи хо во
стиг ма ти зо ва ње и да се по је -
дин ци, али и ин сти ту ци је,
по зо ву на со ли дар ност и то -
ле ран ци ју. У кам па њи сва -
ког 15. ма ја уче ству је пре ко
1.200 ор га ни за ци ја из 115
зе ма ља.

ОДР ЖАН „AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL”

Се ћа ње на пре ми ну ле 
од си де

Страну припремила 
Драгана
Кожан

У оквиру Недеље здравља уста
и зуба, која се обележава од
17. до 23. маја, под слоганом
„Осмехни се здраво”, панче-
вачки Дом здравља реализо-
вао је низ активности едука-
тивног карактера, намењених
пре свега најмлађима.

Промоција важности очува-
ња оралног здравља почела је
у уторак, 17. маја, у простори-
јама Стоматолошке службе,
где су предшколска деца мо-
гла да науче нешто више о
очувању здравог осмеха, а по-
стављена је и изложба њихо-
вих цртежа, од којих ће најбо-
љи бити послати на такмичење.
Истог дана у Школи родитељ-
ства Дома здравља труднице

су присуствовале предавању о
превенцији болести уста и зу-
ба у трудноћи. У четвртак и
петак, 19. и 20. маја, организо-
ване су посете деце из вртића
„Лане” и „Кекец” Основној
школи „Бранко Радичевић”,
како би им стоматолози пре-
гледали зубиће и објаснили
како да их негују. Слична ак-
ција је реализована у четвртак
и у Старчеву, када су тамошњи
вртић посетила два стомато-
лошка тима.

Мештани Качарева имаће
прилику да у петак, 20. маја,
од 12 сати, у просторијама
Месне заједнице у том селу
послушају предавање о здра-
вљу уста и зуба.

АКТИВНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА

Осмехни се здраво



Ин тен зи ви ра ње бор бе про тив
ди вљих пре во зни ка, о че му
смо пи са ли у про шлом бро ју
на шег ли ста, по чи ње да да је
пр ве ре зул та те.

У сре ду, 18. ма ја, у ју тар њим
ча со ви ма, по ред хо те ла „Та -
миш” ни је про шао и ни је се
пар ки рао ни је дан ком би за
Бе о град, ни ти су мо гли да се
ви де ау то мо би ли ко ји пре во зе
пут ни ке у глав ни град, што је
ра ни је би ло уо би ча је но.

Исто вре ме но, на ста ни ци
по ред Вод не за јед ни це ве ли ки
број на ших су гра ђа на че као је
ау то бус за Бе о град, што је још
јед на по твр да то га да су на
ван ли ниј ске пре во зни ке ути -
ца ле по ја ча не кон тро ле ин -
спек то ра и по ли ца ја ца.

Ван ли ниј ских ком би ја и ау -
то мо би ла 18. ма ја ују тру ни је
би ло ни на „Ду нав ста ни ци” у
Бе о гра ду и у ње ној око ли ни,
што зна чи да их па ра лел но с
пан че вач ким ин спек то ри ма и
по ли цај ци ма кон тро ли шу и
њи хо ве ко ле ге у Бе о гра ду.

Ефек ти тих кон тро ла пом но
се пра те у АТП-у, што и ни је
чуд но с об зи ром на то да је нај -
ве ћи град ски пре во зник нај ви -
ше тр пео и још увек ис па шта
због не ло јал не кон ку рен ци је
ван ли ниј ских пре во зни ка.

– Де таљ ни је ин фор ма ци је о
ефек ти ма ове ак ци је мо гу ће је
до би ти од ин спек циј ских слу -
жби и у Ју жно ба нат ском окру -
гу. Ко ор ди на тор те ак ци је је
на чел ник Ју жно ба нат ског

ХРОНИКА
Петак, 20. мај 2016.
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Ор га ни за то ри 
ма ни фе ста ци је 
при пре ми ли оби ље
за ни мљи вих и 
ра зно вр сних про гра ма

Пу бли ци ће се 
пред ста ви ти и 
три на ест ма лих 
ра ди о ни ца за 
про из вод њу пи ва 
из ра зних гра до ва 
у Ср би ји

Дру гу го ди ну за ре дом, 10. и
11. ју на, у на шем гра ду ће би -
ти одр жа на ту ри стич ка ма ни -
фе ста ци ја „Да ни Вај фер та”,
осми шље на с ци љем да се про -
мо ци јом ли ка и де ла тог
углед ног ин ду стри јал ца и до -
бро тво ра, као и дру гих зна ме -
ни тих лич но сти из на шег гра -
да, пред ста ве ту ри стич ки и
при вред ни по тен ци ја ли Пан -
че ва.

По во дом то га у но вим про -
сто ри ја ма Ту ри стич ке ор га ни -
за ци је Пан че во, ко је се на ла зе
на по чет ку Ули це Пе тра Бо јо -
ви ћа, 17. ма ја је одр жа на кон -
фе рен ци ја за но ви на ре.

Ово го ди шње „Да не Вај фер -
та” на ја ви ли су Бра ни слав
Ров ча нин, ди рек тор Ту ри -
стич ке ор га ни за ци је Пан че ва
(ТОП), ко ја је осми сли ла ту
ма ни фе ста ци ју, Све тла на Ме -
сиц ки, ди рек тор ка На род ног
му зе ја Пан че во, Ди ми три је
Јо ва нов, ку стос и исто ри чар
умет но сти у тој уста но ви, и
Ја сна Ву ји чић из удру же ња
„Па нон ке”.

Бра ни слав Ров ча нин је ис та -
као да ће увод у „Да не Вај фер -
та” би ти пра те ће ак тив но сти
ко је ће по че ти у по след њој не -
де љи овог ме се ца. Пре ма ње го -
вим ре чи ма, ове го ди не ће пу -

И ОВЕ ГО ДИ НЕ СЕ ОДР ЖА ВА ЈУ „ДА НИ ВАЈ ФЕР ТА”

ПО СЕ ТИ О ЦИ ЋЕ УЖИ ВА ТИ

бли ка, по ред Вај фер то ве за о -
став шти не, мо ћи да ви ди и де -
ла зна ме ни тог пан че вач ког
сли ка ра Уро ша Пре ди ћа и
умет нич ку збир ку Ол ге Сме де -
ре вац, а би ће и до брих кон це -
ра та блуз и џез му зи ке, као и
дру гих атрак тив них про гра ма.

Ров ча нин је на ја вио да ће
ово го ди шње „Да не Вај фер та”
обо га ти ти и про мо ци је ма лих
за нат ских ра ди о ни ца за про -
из вод њу пи ва, ко јих је све ви -
ше у Ср би ји. Пан чев ци ма ће
се пред ста ви ти њих три на ест,
та ко да ће сви по се ти о ци „Да -
на Вај фер та” ужи ва ти у до -
бром пи ву.

Још јед на но ви на је да ће
ове го ди не би ти про ши рен
број ло ка ци ја на ко ји ма се ма -
ни фе ста ци ја одр жа ва, па ће се
та ко про гра ми од ви ја ти и у
не дав но ре кон стру и са ној ули -
ци Ни ко ле Ђур ко ви ћа.

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко је убио
Ке не ди ја. „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 „Да -
лас ’63” Сти ве на Кин га 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:

„Чо век за ко га по ли ти ча ри
твр де да га је убио. Без об зи ра
и на то што га је тај чо век во лео
ви ше не го они.” 060/6672...

„Онај ко је то мо гао.”
064/1792...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јег од го во ра на пи та -
ње: ко ли ко сте све сни свог

иден ти те та? Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге
„Уби лач ки иден ти те ти”
Ами на Ма лу фа.

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:

„Увек по ми слим да сам
ду бо ко све стан свог иден ти -
те та и да сам ’по зи ти ван
при ме рак’, али је ту мо ја су -
пру га да све вра ти у ’нор мал -
но ста ње’.” 063/7417...

„Пот пу но сам све сна свог
иден ти те та, ја сам Пе пе љу га и
Сне жа на 21. ве ка.” 064/9694...

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

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пе пе љу га плус Сне жа на

Прошле године је била велика гужва

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Мо ни ка Ху сар То кин је из -
ја ви ла да ће ово го ди шњи
„Да ни Вај фер та” би ти зна чај -
ни и по то ме што ће то ком
тра ја ња те ма ни фе ста ци је би -
ти отво ре не две из ло жбе у
На род ном му зе ју. За хва љу ју -
ћи то ме по се ти о ци ће мо ћи
да ви де де ла Уро ша Пре ди ћа
и део умет нич ке збир ке Ол ге
Сме де ре вац.

Све тла на Ме сиц ки, ди рек -
тор ка На род ног му зе ја, на ја -
ви ла је да ће 30. ма ја у 19 са ти
у Све ча ној са ли те уста но ве
кул ту ре би ти отво ре на из ло -
жба сли ка Уро ша Пре ди ћа, а
да ће 6. ју на, та ко ђе у 19 са ти,
у Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти би ти отво ре на из ло жба
умет нич ких де ла из ле га та
Ол ге и Сте ва на Сме де рев ца.

То ће би ти до бра при ли ка
да се љу би те љи кул ту ре и
умет но сти бо ље упо зна ју са

лич но шћу Ол ге Сме де ре вац,
ко ја је ва жи ла за осо бу у чи јем
са ло ну су се че сто оку пља ли
књи жев ни ци, сли ка ри и дру ги
за па же ни ин те лек ту ал ци не
са мо из Пан че ва већ и из дру -
гих ме ста.

У окви ру ово го ди шњих „Да -
на Вај фер та”, 7. ју на у 19 са ти
у про сто ри ја ма Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Пан че ва би ће
отво ре на и из ло жба ру ко тво -
ри на „Ба нат ска ша ра Јо ван ке
По зна нов”, ко ја ће би ти ре а -
ли зо ва на у са рад њи са Удру -
же њем же на „Па нон ке”.

Пре ма ре чи ма Мо ни ке Ху -
сар То кин, ма ло је по зна то да
је Ђор ђе Вај ферт био ве ли ки
по што ва лац и до на тор пан че -
вач ких удру же ња ко ја су во ди -
ле и чи ни ле же не. Због то га је
ло гич на са рад ња Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Пан че ва и Удру -
же ња же на „Па нон ке”.

окру га Зо ран Та сић и он за јед -
но са ин спек ци јом во ди ову
кам па њу. Што се ти че АТП-а,
мо гу ре ћи да већ има зна чај -
них фи нан сиј ских по ма ка.
Ме ђу тим, с об зи ром на то да је
та ак ци ја још у по во ју, не ки де -
таљ ни ји и све о бу хват ни ји по -
да ци ће мо ћи да се до би ју тек
за ме сец до два да на – из ја вио
је Не бој ша Га јић, но ви в. д. ди -
рек то ра АТП-а.

Он је до дао да до ла зи лет њи
пе ри од, ка да се сма њу је број
оних ко ји иду за Бе о град. Због
то га па да ју при хо ди, па тек
тре ба ви де ти ка ко ће се то од -
ра зи ти на кон тро ле ван ли ниј -
ског пре во за.

Га јић је до дао да се та ак -
тив ност од ви ја у окви ру бор бе
Вла де Ср би је и пре ми је ра за
су зби ја ње и ми ни ми зи ра ње
си ве еко но ми је и да је АТП по -
здра вља и по др жа ва, јер то јав -
но ко му нал но пред у зе ће из -
ми ру је све оба ве зе пре ма др -
жав ним ор га ни ма.

– Ако же ли мо здра ви је дру -
штво и ако сва ко оче ку је да

У ор га ни за ци ји ЈКП-а „Зе ле -
ни ло”, у су бо ту и не де љу, 21.
и 22. ма ја, на Зе ле ној пи ја ци
и бу вља ку би ће одр жа не ху -
ма ни тар не ак ци је то ком ко -
јих ће за ин те ре со ва ни мо ћи
да оста вља ју но вац за по моћ
бо ле сном де ча ку Алек си
Кне же ви ћу.

Ње го ви ро ди те љи су до са да
сва ког ме се ца мо ра ли да из -
дво је по 36.000 ди на ра за лек
без ко га он не мо же да жи ви,
али због те шке ма те ри јал не
си ту а ци је то ви ше не мо гу.

У же љи да им по мог не „Зе -
ле ни ло” ће одр жа ти пр ву ак -
ци ју на Зе ле ној пи ја ци, од 9
до 12 са ти, а дру гу дан ка -
сни је, ка да ће, од 8 до 13 са -
ти, при ку пља ти но вац на бу -
вља ку.

За по сле ни у „Зе ле ни лу” ће
то ком обе ак ци је ку ва ти па -
суљ и де ли ти га, као и во ће и
со ко ве, сви ма ко ји бу ду оста -
ви ли но вац. „Зе ле ни ло" по зи -
ва све на ше су гра ђа не да до ђу
и по мог ну Алек си но ле че ње и
ку по ви ну по треб ног ле ка.

НО ВА ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА „ЗЕ ЛЕ НИ ЛА”

По моћ бо ле сном 
де ча ку

АТП ис па шта због ди вљих пре во зни ка

пред у зе ћа ко је се ба ви пре во -
зом пут ни ка ни је нај ра ци о -
нал ни ја од лу ка.

– Но ви ау то бу си се ко ри сте
око три ме се ца и сви су за до -
вољ ни – по чев од во за ча па до
пут ни ка. Они су још под тро го -
ди шњом га ран ци јом и за слу чај
да до ђе до не ког сит ног про бле -
ма, има мо од лич ну са рад њу с
њи хо вим про из во ђа чем. Ва жно
је да су ти ау то бу си и кли ма ти -
зо ва ни, што је до дат на олак ши -
ца и за во за че и за пут ни ке, и
ни је ни ма ло бе зна чај но с об зи -
ром на тренд гло бал ног за гре -
ва ња – до дао је Га јић.

ИЗ ВИ ЊЕ ЊЕ
У тек сту „По о штре на бор ба про тив ди вљих пре во зни ка” об ја -
вље ном у про шлом бро ју на шег ли ста не на мер но је про ме -
њен сми сао ре чи у де лу из ја ве Ми ло ва на Ћи ро ви ћа, се кре та -
ра Се кре та ри ја та за ин спек циј ске по сло ве.

Из ви ња ва мо се Ми ло ва ну Ћи ро ви ћу и чи та о ци ма.

АК ЦИ ЈА ДА ЈЕ ДО БРЕ РЕ ЗУЛ ТА ТЕ

Ван ли ниј ски пре во зни ци се по ву кли са ули ца

АТП о пре во зу кућ них љу би ма ца

ЈКП АТП ре а го вао је на текст о спо ру ко ји је на стао због же -
ље јед не на ше су гра ђан ке да уђе у ау то бус за јед но са сво јим
псом. У ре а го ва њу пи ше: „Пре ма чла ну 35 Оп штих усло ва
пре во за у ме ђу ме сном друм ском пре во зу пут ни ка и чла ну
22 Од лу ке о јав ном град ском ли ниј ском пре во зу пут ни ка на
те ри то ри ји Пан че ва, у ау то бу си ма ко ји ма се оба вља пре воз
пут ни ка не мо гу се пре во зи ти жи во ти ње, осим спе ци јал но
дре си ра них па са во ди ча са за штит ном кор пом, за сле па и
сла бо ви да ли ца”.

ре дов но при ма пен зи је и дру ге
при на дле жно сти, он да сви
тре ба да по др жи мо ту ак ци ју –
до дао је Га јић.

По во дом не дав не ку по ви не
но вих ау то бу са он је ре као да
је то пр ви ко рак у об на вља њу
во зног пар ка АТП-а. Пре ма
ње го вим ре чи ма, до са да је но -
вац ко ји се из град ског бу џе та
из два јао за АТП нај ви ше тро -
шен за те ку ћу ли квид ност у
том јав ном ко му нал ном пред -
у зе ћу и ни је би ло до вољ но ин -
ве сти ци ја за на бав ку но вих во -
зи ла, што, ка ко је ре као, из
аспек та по сло ва ња јед ног

ПРО ШЛОГ ПЕТ КА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ 

Ужи ван ци ја за љу би те ље
би ци кли зма 

Ка ко из гле да Ита ли ја ви ђе на
ка ме ром не ко га са ов да -
шњих про сто ра мо гли су да
ви де сви ко ји су про шлог
пет ка, 13. ма ја, до шли у Кул -
тур ни цен тар на про јек ци ју
фил ма „Би ци клом по Ита ли -
ји 2015” па си о ни ра ног би ци -
кли сте и пу сто ло ва Ду ша на
Ми лој ко ва.

По ред то га што је сни мио
филм, он је те ве че ри у Кул -
тур ном цен тру пред ста вио и
три на е сту по ре ду пу то пи сну

књи гу о свом пу то ва њу до
Ита ли је и оби ла ску нај леп -
ших гра до ва и зна ме ни то сти
у тој зе мљи.

За ње га су пу то ва ња нај -
леп ши до га ђа ји у жи во ту јер
му омо гу ћа ва ју да не по сред -
но до жи ви оно о че му је пре
то га чи тао, слу шао или гле -
дао на те ле ви зи ји. На пу то -
ва ња иде тр кач ким би ци -
клом и до са да је пре шао ви -
ше од че тр де сет хи ља да ки -
ло ме та ра.



За на шег два де сет че тво ро го -
ди шњег су гра ђа ни на Бо ба на
Ве си ћа се с пра вом мо же ре ћи
да је вр хун ски та ле нат за цр -
та ње и умет ност.

У да на шње вре ме, ко је је не -
за ми сли во без упо тре бе ком -
пју те ра и „Фо то шо па”, он већ
три го ди не цр та пор тре те гра -
фит ним олов ка ма, кре да ма и
мар ке ри ма, а су де ћи по оду -
ше вље њу сва ког ко је имао
при ли ку да ви ди ње го ве ра до -
ве, за чи је ства ра ње му је по -
треб но по не ко ли ко са ти, из у -
зет но је успе шан у то ме.

Због то га и ни је чуд но што
су о Бо ки ју, ка ко га зо ву при ја -
те љи, до са да при ло ге об ја ви -
ли „Пинк”, РТС и „Сту дио Б” и
пи са ли го то во сви днев ни ли -
сто ви.

Пре не го што је по чео да
ства ра, Бо бан ни је ишао ни код
ко га на ча со ве, та ко да су сви
пор тре ти ко је је на сли као ре -
зул тат ње го ве по све ће но сти
цр та њу, љу ба ви за ту вр сту
умет но сти и ве ли ког стр пље ња.

До са да ни је имао ни јед ну
из ло жбу, па је ње го ве ра до ве

НАШ МЛА ДИ СУ ГРА ЂА НИН ВР ХУН СКИ ТА ЛЕ НАТ ЗА ЦР ТА ЊЕ

За не ко ли ко са ти ства ра чу да

до да љег мо гу ће ви де ти са мо
на „Феј сбу ку”. На тој дру штве -
ној мре жи има свој про фил
под име ном Бо бан Арт Ве сић.

– На дру гој го ди ни ин ду -
стриј ског ди зај на сам се про -
на шао у цр та њу и осе тио сам
да ме то сми ру је. Про фе сор ка
је при ме ти ла мо је пор тре те и
до па ли су јој се. Дру ги су до -
би ја ли за дат ке да цр та ју ана -

то ми ју, а од ме не је она зах те -
ва ла да се пре о ри јен ти шем да
пор тре те. Пре од ла ска на сту -
ди је ни сам ишао на при прем -
не ча со ве, а без про бле ма сам
ушао на бу џет ске сту ди је. У
кон ку рен ци ји 300–400 сту де -
на та био сам у пр вих шест –
ре као је Бо бан.

На пи та ње но ви на ра ка кве
су ре ак ци је љу ди кад ви де ње -

го ве пор тре те, од го во рио је да
су го то во све по зи тив не и да
ни је би ло оних ко ји ма се ни су
сви де ли.

За раз ли ку од ве ли ког бро ја
ње го вих вр шња ка ко ји че сто
се де скр ште них ру ку и че ка ју
да им се до го ди не што ле по,
Бо бан сва ко днев но ра ди на то ме
да успе и да што ви ше и бо ље
пред ста ви сво је ра до ве. По ред
то га што при ка зу је свој та ле -
нат на свим дру штве ним мре -
жа ма, че сто ша ље ра до ве у
Аме ри ку, Ка на ду, Швед ску,
Ру си ју и дру ге зе мље.

За хва љу ју ћи то ме Бо бан је
ових да на до био по ну ду вла -
сни ка јед не аме рич ке ком па -
ни је да ра ди за ње га, та ко да
ће му се, по све му су де ћи, ис -
пу ни ти же ља да жи ви од оно га
што во ли да ра ди и да од то га
за ра ђу је.

ХРОНИКА
Петак, 20. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уме сто кла сич ног
там но ва ња, осу ђе ни ци
мо гу да из др жа ва ју
ка зну и у сво јим 
ку ћа ма и ста но ви ма

Уме сто да бу де иза ре ше та ка,
три де сет дво је на ших су гра ђа -
на из др жа ва ка зну за тво ра у
про сто ри ја ма у ко ји ма ста ну -
је, уз при ме ну елек трон ског
над зо ра или без ње га.

Ме ђу њи ма су ли ца ко ја су
осу ђе на због те шких де ла про -
тив без бед но сти јав ног са о бра -
ћа ја, на но ше ња те шких те ле -
сних по вре да, не пла ћа ња али -
мен та ци је, кра ђа, те шких кра -
ђа, нео вла шће ног др жа ња
опој них дро га, не до зво ље не
про из вод ње, др жа ња и но ше -
ња оруж ја и екс пло зив них ма -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

УСПЕ ШНЕ АК ЦИ ЈЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Ухап шен кра дљи вац 
во зи ла

Стручно „штеловање” наногице

КУЋ НИ ЗА ТВОР СВЕ ЧЕ ШЋА САНК ЦИ ЈА

БО ЉЕ ОД РЕ ШЕ ТА КА

Еки па ко ју су чи ни ли при -
пад ни ци Спе ци јал не бри га де
вра ти ла се с ме ђу на род ног
стре љач ког так ми че ња у Ен -
гле ској, где је у кон ку рен ци -
ји два де сет три ти ма осво ји -
ла пр во ме сто у по је ди нач -
ном и екип ном пла сма ну у
га ђа њу из пи што ља „глок”.

На за тва ра њу так ми че ња
при зна ња нај у спе шни ји ма уру -
чио је ко ман дант Пр ве ди ви зи -
је ен гле ске вој ске ге не рал-
-ма јор Џајлс Хил. Он је ис та као

зна чај ва тре не обу ке за сва ку
ар ми ју и по хва лио при пад ни ке
Вој ске Ср би је за оства ре не ре -
зул та те.

На ша еки па је би ла са ста -
вље на од де сет так ми ча ра и
про ве ла је 12 да на у Ен гле -
ској. До ма ћи ни су јој би ли
при пад ни ци Пр вог кра љев -
ског ир ског пу ка, на ста вља ча
тра ди ци је ен гле ских је ди ни -
ца ко је су за јед но са срп ском
вој ском уче ство ва ле у про бо -
ју Со лун ског фрон та.

УСПЕХ ПРИ ПАД НИ КА СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ БРИ ГА ДЕ

Шам пи о ни у Ен гле ској

Бо бан мо же да на сли ка све

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву су у ефи ка сној ак ци ји ра -
све тли ли се ри ју кра ђа ау то мо -
би ла. Због по сто ја ња осно ва не
сум ње да је из вр шио кри вич -
но де ло нео вла шће но ко ри -
шће ње ту ђег во зи ла ухап шен
је три де се то го ди шњак из Пан -
че ва и од ре ђен му је дво днев -
ни при твор. По ис те ку при -
тво ра би ће пре дат над ле жном
ту жи ла штву у Пан че ву уз кри -
вич ну при ја ву.

У по след њих ме сец да на
на под руч ју По ли циј ске
упра ве Пан че во укра де но је
пет пут нич ких во зи ла. За -
хва љу ју ћи ин тен зив ном ра ду
по ли ци ја их је све про на шла
на те ри то ри ји Пан че ва и
окол них ме ста, и вра ти ла
вла сни ци ма.

Рад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву иден ти фи ко ва ли су и
два де сет ше сто го ди шњег му -
шкар ца ко ји је у но ћи из ме -
ђу 9. и 10. ма ја ове го ди не у
пан че вач ким на се љи ма Те -
сла и Стре ли ште раз био из -
лог на јед ној рад њи, као и
шо фер шајб не, зад ња ста кла
и ре тро ви зо ре на се дам на -
ест ау то мо би ла.

На кон кон сул та ци ја с ту -
жи о цем он је при ве ден су ди ји

за пре кр ша је, ко ји га је ка -
знио због не при стој ног, др -
ског и без об зир ног по на ша ња.

Пан че вач ка по ли ци ја је
са оп шти ла и да су ње ни при -
пад ни ци ухап си ли и за др жа -
ли у дво днев ном при тво ру Ч.
Г. (1965) из око ли не Али бу -
на ра због осно ва не сум ње да
је из вр шио кри вич но де ло
пре ва ра.

Ка ко смо са зна ли у пан че -
вач кој по ли ци ји, он се те ре ти
да се у по след њих ме сец да на
на под руч ју оп шти не Али бу -
нар ла жно пред ста вљао као
рад ник Елек тро ди стри бу ци је
и од гра ђа на тра жио но вац за
на вод ни дуг за елек трич ну
енер ги ју ка ко би им ре гу ли -
сао не пла ће не ра чу не. Сум ња
се да је на тај на чин при ба -
вио 33.000 ди на ра. Осум њи -
че ни ће уз кри вич ну при ја ву
би ти при ве ден над ле жном
ту жи ла штву.

По ли циј ска упра ва Пан че -
во је об ја ви ла и да су, у скла -
ду са чла ном 52 За ко на о по -
ли ци ји, ње ни при пад ни ци
сни ми ли ка ме ра ма и фо то -
гра фи са ли ко шар ка шку утак -
ми цу из ме ђу клу бо ва „Та -
миш” и „Цр ве на зве зда” из
Бе о гра да ко ја је од и гра на у
сре ду, 18. ма ја, у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту.

Јед на осо ба ро ђе на 1973. го ди -
не по ги ну ла је у те шкој са о бра -
ћај ној не сре ћи ко ја се до го ди -
ла 14. ма ја у ра ним ју тар њим
ча со ви ма на пу ту за До ло во, у
бли зи ни Ста рог Та ми ша.

Је ди но што се за сад зна,
је сте да је на стра да ли био во -
зач ау то мо би ла ко ји је у јед -
ном тре нут ку, док се кре тао

из прав ца До ло ва, из ле тео с
пу та, а по том се пре вр нуо.
Во зач је по ги нуо, а јед на осо -
ба из тог во зи ла је по вре ђе на.

Од го вор на пи та ње због че -
га је до шло до ове не сре ће би -
ће по знат тек на кон об дук ци је
те ла по ги ну лог и ван ред ног
тех нич ког пре гле да ау то мо би -
ла ко јим је он упра вљао.

ТРА ГЕ ДИ ЈА НА ПУ ТУ ЗА ДО ЛО ВО

Во зач по ги нуо у уде су

ју шко ло ва ње или да се пла ше
да ће оста ти без рад ног ме ста.

Нео п хо дан услов – те ле фон ска

ли ни ја
Са ња Тум ба се вић, по ве ре ни ца
Упра ве за из вр ше ње кри вич -
них санк ци ја за Пан че во и ју -
жни Ба нат, из ја ви ла је да про -
цес из др жа ва ња ка зне у кућ -
ним усло ви ма по чи ње ка да
пре су да не кој осо би по ста не
пра во сна жна и из вр шна.

– На кон то га осу ђе на ли ца
не тре ба пр во да до ла зе у кан -
це ла ри ју Оде ље ња за трет ман
и из вр ше ње ван за вод ских
санк ци ја и ме ра и да се са ма
ја вља ју. Пре су де њи ма ко је су
пра во сна жне су до ви до ста -
вља ју Упра ви за из вр ше ње
кри вич них санк ци ја, а  на кон
за во ђе ња у ма тич не књи ге ша -

или без ње, нео п ход но је да
осу ђе на ли ца по се ду ју фик сну
те ле фон ску ли ни ју. Код при -
ме не ме ре елек трон ског над -
зо ра то је не за о би ла зан услов,
јер чим на но ги ца поч не да ра -
ди, на кон по ста вља ња на осу -
ђе ни ко ву но гу, све вре ме пре -
ко ода ши ља ча ша ље сиг на ле
ко ји се по сред ством те ле фон -
ске ли ни је стал но пра те у кон -
трол ној со би Цен тра за елек -
трон ски над зор у Бе о гра ду.

Кре та ње са мо по мар шру ти
Осо бе ко је мо ра ју да но се на -
но ги цу сме ју да се кре ћу по ку -
ћи или ста ну са мо у од ре ђе ном
до ме ту. Уко ли ко ли це на пу сти
оп сег елек трон ског при јем ни -
ка, то се од мах ре ги стру је и ау -
то мат ски се ша ље упо зо ре ње у
Цен тар за елек трон ски над зор

те ри ја, као и дру гих кри вич -
них де ла за ко ја је про пи са на
ка зна до го ди ну да на за тво ра.

Из др жа ва ње ка зне у кућ ном
за тво ру има ви ше стру ке пред -
но сти. На тај на чин се сма њу -
ју пре на се ље ност за тво ра и
тро шко ви за сме штај осу ђе -
них, а ко рист од то га има ју и
осу ђе ни ци.

По ред то га што ни су жи го -
са ни у дру штве ној за јед ни ци,
из бе га ва ју не га тив не ефек те
за твор ских ка зни по њих, као
што је пот па да ње под лош ути -
цај оста лих за тво ре ни ка. Они
ко ји ма је од ре ђен кућ ни за -
твор, не мо ра ју да се одва ја ју
од по ро ди це, ни ти да пре ки да -

љу на из вр ше ње над ле жним
по ве ре нич ким кан це ла ри ја ма
по ме сту пре би ва ли шта осу ђе -
ног. Из по ве ре нич ких кан це -
ла ри ја се упу ћу ју по зив на пи -
сма осу ђе ни ма с ци љем до ла -
ска на раз го вор, чи ме за по чи -
ње про це ду ра из вр ше ња ка зне.
По до би ја њу по зив ног пи сма
ли це мо ра да се ја ви по ве ре -
ни ку и по твр ди до ла зак, а ка да
се по сле то га по ја ви у кан це -
ла ри ји, по чи ње про це ду ра –
об ја сни ла је Са ња Тум ба се вић.

Ва жно је на по ме ну ти да ка -
да је у пи та њу ка зна за тво ра
без на пу шта ња про сто ри ја у
ко ји ма ли ца ста ну ју, уз при ме -
ну ме ре елек трон ског над зо ра

Упра ве за из вр ше ње кри вич -
них санк ци ја. О то ме се истог
тре нут ка СМС-ом оба ве шта ва
и по ве ре ник.

Де жур ни у том цен тру у
сва ко до ба да на и но ћи мо гу
ви де ти да ли осу ђе ни ци с на -
но ги ца ма у це лој Ср би ји по -
шту ју мар шру ту по ко јој сме -
ју да се кре ћу. У слу ча ју да,
на при мер, осу ђе ни ци без
ика кве прет ход не на ја ве са -
мо и ни ци ја тив но иза ђу из ку -
ће, ри зи ку ју да им из др жа ва -
ње ка зне у кућ ном за тво ру бу -
де пре ки ну то од стра не над -
ле жног су да и да бу ду по сла -
ти у за вод на из др жа ва ње ка -
зне за тво ра.

Пре ма ре чи ма Са ње Тум ба -
се вић, осу ђе ни ци су упо зна ти
с тим и рет ко се де ша ва да са -
мо и ни ци ја тив но на пу шта ју
про сто ри је у ко ји ма ста ну ју,
јер би им у том слу ча ју су до ви
од ре ди ли да на ста ве из др жа -
ва ње ка зне у не ком од за во да.

До зво ље ни од ла сци на по сао
По сто ји мо гућ ност да се тран -
сми тер (на но ги ца) све сно
оште ти, исе че или трај но уни -
шти, али се то ау то мат ски ре ги -
стру је у Опе ра тив ном цен тру.

Из др жа ва ње ка зне у кућ ном
за тво ру, са оба ве зом но ше ња
на но ги це или без ње, има јед -
ну ве ли ку пред ност. Осу ђе ни -
ци ко ји ма је од ре ђе на та ква
ка зна мо гу сва ко днев но да иду
на по сао или на фа кул тет, па
та ко осу ђе ни не би ва из оп -
штен из ло кал не за јед ни це.

Осу ђе на ли ца има ју пра во и
да сва ког да на бу ду два са та ван
про сто ри ја у ко ји ма ста ну ју, на
све жем ва зду ху. Осим то га,
осу ђе ни ци ма у кућ ном за тво ру
до зво ља ва се и ле че ње и ја вља -
ње ле ка ру по по тре би, на пу -
шта ње ку ће ра ди не ге ста ри јег
ли ца у по ро ди ци, оба вља ња се -
зон ских по љо при вред них ра до -
ва, као и низ дру гих олак ши ца.

– Уко ли ко, на при мер, осу -
ђе ник же ли да то ком из др жа -
ва ња ка зне на ста ви да сва ког
да на иде на по сао, ва жно је са -
мо да при пре ми до ку мен та ци -
ју о за по сле њу – уго вор о ра ду,
фо то ко пи ју рад не књи жи це,
као и по твр ду по сло дав ца о
рад ном вре ме ну, у ко јој је по -
ред рад ног вре ме на на ве де но
да је по сло да вац са гла сан да
осо ба оба вља рад у тој фир ми
за вре ме из др жа ва ња ка зне – и
да на пи ше мол бу за од ла зак
на по сао за вре ме из др жа ва ња
ка зне. По ве ре ник пи ше ми -
шље ње о осно ва но сти сва ке
мол бе и про сле ђу је га Упра ви,
за јед но с про прат ном до ку -
мен та ци јом о за по сле њу осу -
ђе ног. О мол би од лу чу је ди -
рек тор Упра ве. У слу ча ју да му
мол ба за по сао бу де по зи тив но
ре ше на, о то ме се оба ве шта ва -
ју суд и по ли ци ја. Бит но је да
кри вич но де ло ко је је осу ђе ни
по чи нио ни је у ве зи с ње го вим
по слом уко ли ко је у стал ном
рад ном од но су. На при мер,
ли це ко је је стал но за по сле но
као во зач, а осу ђе но је због те -
шког де ла про тив без бед но сти
јав ног са о бра ћа ја, не мо же ра -
чу на ти на то да ће му по ве ре -
ник да ти по зи тив но ми шље ње
о осно ва но сти мол бе за по сао
– до да ла је Тум ба се ви ће ва.



Један од старих, аутентичних
доловачких обичаја носи на-
зив другање, а приређује се
другог понедељка после Ускр-
са, на Побусани понедељак.

Тог дана малишани у прат-
њи својих родитеља долазе у
централну долину на плато
испред старе школе, где се на
симболичан начин друже уз
туцање јајима и љубљење кроз
венчиће од цвећа. И ове годи-
не (у понедељак, 9. маја) доло-

вачка долина зашаренела се
онако како само малишани
могу приредити. Свако од њих
носио је венчић од цвећа и
корпицу с јајима, тражећи по-

тенцијалног новог друга или
другарицу.

Обичај је стар готово исто
колико и извори о месту Доло-
ву, али највероватније датира

из времена када су у селу по-
стојале две основне школе, па
су се деца, не својом криви-
цом, мање дружила. Да би се
на неки начин сва она споји-
ла, осмишљен је обичај у ко-
јем су се зближавали, пре све-
га, малишани из различитих
делова села.

Данас не постоје никакве
баријере и доловачка деца иду
у једну, заједничку основну
школу, а захваљујући модер-
ним телекомуникацијама у
контакту су свакодневно.

Ипак, остао је понеки леп оби-
чај, попут другања, чију драж не
може заменити ниједна савреме-
на технологија. Н. Р.

Основ на шко ла „Ол га Пе тров”
из Ба нат ског Бре стов ца обе ле -
жи ла је свој дан с не ко ли ко
ин те ре сант них про гра ма.

Као и сва ке го ди не цен трал -
но ме сто је за у зе ла при ред ба,
са чи ње на од нај ра зно вр сни јих
та ча ка у ко ји ма су ђа ци по ка -
за ли шта су све на у чи ли у про -
те клом пе ри о ду. Уче ни ци бре -
сто вач ке шко ле и пред школ ци
из вр ти ћа „Пче ли це” и „Леп -
ти ри ћи” сме њи ва ли су се на
би ни тог по не дељ ка, 9. ма ја,

пра ће ни апла у зи ма сво јих ро -
ди те ља, ба ка, де ка и дру гих

ро ђа ка. Са др жај је био ви ше
не го ша ро лик и ис пу њен на -

сту пи ма хо ра, пле сних гру па и
ре ци та то ра, а ни је не до ста ја ло
ни драм ских ске че ва.

На по слет ку је ди рек тор ка
шко ле Да ли бор ка Бој ко вић
Бре ти, као и прет ход них го ди -
на, при год ним по кло ни ма у
ви ду књи га на гра ди ла три де -
се так уче ни ка ко ји су по сти гли
за па же не ре зул та те на так ми -
че њи ма, чи ме су на нај леп ши
на чин ре пре зен то ва ли бре сто -
вач ку обра зов ну уста но ву.

Истог да на су ђа ци ко ји су
чла но ви Ка ра те клу ба „Ку ми -
те 013” по ка за ли сво ја до стиг -
ну ћа с так ми че ња у Шап цу.

У скло пу по ме ну те про сла -
ве, у су бо ту, 14. ма ја, при ре -
ђен је и спорт ски дан, ко ји је
про те као у при ја тељ ском од -
ме ра ва њу сна га ма лих Бре -
стов ча на и њи хо вих го сти ју из
основ них шко ла „4. ок то бар”
из Гло го ња и „Де сан ка Мак си -
мо вић” из Ко ви на. Том при ли -
ком су од и гра не фуд бал ске
утак ми це жен ских и му шких
еки па.

ПО ВО ДОМ ДА НА ШКО ЛЕ „ОЛ ГА ПЕ ТРОВ”

Бре сто вач ки ђа ци по ка за ли шта све зна ју
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Раз лог за ра до ве –
нео ти ца ње во де 
с ко ло во за у ка на ле

Не ки ми сле да 
про блем ни је ре шен 
у пот пу но сти

Ме сна за јед ни ца: све
ура ђе но по про пи си ма
и тран спа рент но

Пре из ве сног вре ме на ре дак -
ци ји „Пан чев ца” се ја вио гра -
ђа нин Ка ча ре ва, ко ји је же лео
да оста не ано ни ман, с на ме -
ром да из ра зи не го до ва ње због
ин фор ма ци је об ја вље не у ру -
бри ци „Ме сне ак ту ел но сти”
(број 4658, од 21. апри ла).

Хо ће ли ба ри це оста ти?
Он је ти ме на ме ра вао да ука же
на то да вест ка ко је „по на ло гу
Ме сне за јед ни це за вр ше но ски -
да ње бан ки на са ко ло во за” не
од го ва ра ствар ном ста њу на те -
ре ну, уз об ја шње ње да по сао ни
у ком слу ча ју ни је окон чан, већ
да је ура ђен пар ци јал но. Пре -
ци зни је, по ме ну ти Ка ча ре вац
ис ти че да је тре ба ло ски да ти
бан ки не са ули ца у пот пу но сти,
а не у де ло ви ма. Пре ма ње го -
вом ми шље њу, та ко је це ла ин -
ве сти ци ја из гу би ла сми сао, бу -
ду ћи да је основ ни раз лог за от -
по чи ња ње тог по сла био да се
во да не за др жа ва на ко ло во зу,
већ да поч не да оти че у ки шне
ка на ле. 

По ме ну ти гра ђа нин ка же да
је ко ли ма об и шао це ло се ло и
на кон то га је до шао до за -
кључ ка да је за утро ше ни но -
вац об у хва ће но ма ло то га, тач -

НЕ ДО У МИ ЦЕ ПО ЈЕ ДИ НИХ ГРА ЂА НА КА ЧА РЕ ВА ОКО ИЗ ВР ШЕ ЊА ЈЕД НОГ ПО СЛА

КО ЛИ КО СУ БАН КИ НЕ ЗА И СТА НЕ ПРЕ МО СТИ ВЕ? Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Из ви -
кен да у ви кенд одр жа ва ју се
ра ди о ни це ка ри ка ту ре Ни -
ко ле Дра га ша. Спорт ски дан
по во дом да на шко ле при ре -
ђен је у су бо ту, 14. ма ја.

Ба нат ско Но во Се ло: Скуп -
шти на Ме сне за јед ни це кон -
сти ту и са на је у че твр так, 14.
ма ја, ка да је за пред сед ни ка
иза бран Не дељ ко То пић, а за
ње го вог за ме ни ка Сла ве Бо ја -
џи ев ски. Ор ке стар До ма кул -
ту ре уче ство вао је про те клог
ви кен да на Европ ској смо три
фол кло ра срп ске ди ја спо ре.
Пи сац Ва ња Бу лић про мо ви -
са ће свој књи жев ни опус у
сре ду, 25. ма ја, од 17 са ти, у
ма лој са ли До ма кул ту ре.

До ло во: У скло пу про сла ве
се о ске сла ве – Све тог Ни ко -
ле, у су бо ту, 21. ма ја, од 15
са ти, у школ ској са ли би ће
при ре ђен тур нир у ка ра теу.
На сам дан сла ве, 22. ма ја,
би ће одр жа не слу жбе у обе
цр кве, а по том ће усле ди ти
ре за ње слав ског ко ла ча у
Ме сној за јед ни ци, уз кул тур -
но-умет нич ки про грам. Се -
ри јал ра ди о ни ца ка ри ка ту ре
за де цу Ни ко ле Дра га ша у
До му кул ту ре по че ће у не де -
љу, 22. ма ја, у 10 са ти.

Гло гоњ: Са ста нак Скуп шти -
не Ме сне за јед ни це би ће
одр жан у че твр так, 19. ма ја,
ка да ће би ти оформ ље ни из -
вр шни од бор и ко ми си је за
раз не обла сти.

Ива но во: Уче ни ци сед мог и
осмог раз ре да от пу то ва ли су
про те клог ви кен да у бу гар -
ску Вар ну на спорт ско-кул -
тур ну ма ни фе ста ци ју под
на зи вом „Спар та ки ја да”.

Ја бу ка: При ве де ни су кра ју
ра до ви на пе ри о дич ном одр -
жа ва њу пу те ва. Дан шко ле је
обе ле жен број ним са др жа ји -
ма про те кле не де ље, а за вр -
шна при ред ба је одр жа на у
пе так, 13. ма ја. У ор га ни за -

ци ји До ма за ЛО МР „Ср це” у
Ја бу ци, у су бо ту, 21. ма ја, од
10.30, би ће при ре ђен тур нир
у жен ском ма лом фуд ба лу.
На ци о нал ни са вет ма ке дон -
ске на ци о нал не ма њи не
пред ло жио је да се Ја бу ка
збра ти ми с Ма ке дон ским
Бро дом.

Ка ча ре во: Три би на под на зи -
вом „Осмех ни се здра во”, на
ко јој ће го во ри ти др Ста на
Ку кић, би ће одр жа на у пе так,
20. ма ја, од 12 са ти, у све ча -
ној са ли Ме сне за јед ни це.
Скуп шти на те ин сти ту ци је
до не ла је од лу ку да у на ред -
ном пе ри о ду от поч ну из град -
ња при ла зног пу та ка се о ској
де по ни ји, укла ња ње удар них
ру па, ра до ви на је зе ру...

Омо љи ца: Ху ма ни тар на деч ја
по зо ри шна пред ста ва „Де да и
ре па” одр жа на је у сре ду, 18.
ма ја, у из вед би по зо ри шта из
Ки кин де. Ше ста ма ни фе ста -
ци ја тра ди ци је, игре и пе сме
под на зи вом „Ни кољ дан ски
ве нац 2016” би ће при ре ђе на
у не де љу, 22. ма ја, од 19 са -
ти, ка да ће КУД „Жи сел”
ујед но про сла ви ти ро ђен дан
и сла ву. По ста вље ни су пу то -
ка зи на срп ском и ен гле ском
је зи ку.

Стар че во: Ху ма ни тар ни кон -
церт фол кло ра под на зи вом
„Игром за Дра га ну” одр жан је
у пе так, 13. ма ја, у ор га ни за -
ци ји КУД-а „Нео лит”, а на -
сту пи ли су и го сти из Де бе ља -
че. Сав при ход од про да тих
ула зни ца упо тре бљен је за ле -
че ње оште ће ног ви да ма ле
Дра га не Ра да нов. Од ред из -
ви ђа ча „На дел” по се ти ли су
чел ни ци Са ве за из ви ђа ча Ср -
би је и том при ли ком Стар -
чев ци ма по кло ни ли пет вре -
ћа за спа ва ње. Кон сти ту тив на
сед ни ца ме сне скуп шти не
би ће одр жа на у че твр так, 19.
ма ја. На ред ног да на, од 10 са -
ти, Дру штво пче ла ра ће, за -
јед но са шко лом, обе ле жи ти
Дан пче ла.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Удру же ње спорт ских ри бо -
ло ва ца „На дел” с не сма ње ном
же сти ном на ста вља ак тив но -
сти на уре ђе њу по ме ну те ре -
чи це.

Не дав но је по че ло чи шће -
ње ком плет не ле ве и де сне
оба ле пре ма Омо љи ци, у ду -
жи ни од око три ста ме та ра.
Стар че вач ким ен ту зи ја сти ма
је овог пу та у по моћ при те кла
ма ши на „ду га стре ла” (чи ја
„ру ка” има чи та вих пет на ест
ме та ра) из ДВП-а „Та миш –
Ду нав”, ко ја је рас кр чи ла бе -
дем, по ва ди ла шут, ка ме ње и
све дру го, као и ком плет ну ве -
ге та ци ју у по ја су уда ље ном
шест-се дам ме та ра од оба ле.

Пре ма ре чи ма пред сед ни -
ка по ме ну тог удру же ња Да -

ли бо ра Та не ва, учи ње но је
све што је би ло нео п ход но за
при пре му да љих ра до ва ко је
на ла же про је кат Ми ла на Пр -
ву ља.

– Сле ди чи шће ње дру гих
три ста ме та ра при о ба ља пре -
ма Омо љи ци, а чла но ви ће
сво јим чам ци ма из ва ди ти
оно што је пре о ста ло од тр -
ске. Та ко ђе, уско ро на ме ра -
ва мо да уче ству је мо на град -
ском кон кур су за пре о ста ла
сред ства. Да се ства ри кре ћу
у до бром сме ру, по твр ђу је
још је дан знак – по ме ну та
ма ши на је на по је ди ним де -
ло ви ма уме сто оче ки ва ног
му ља ва ди ла гли ну, што ја -
сно го во ри да На дел ни је та -
ко за ба рен – на вео је Та нев.

ЉУ БИ ТЕ ЉИ ПРИ РО ДЕ НЕ ПО СУ СТА ЈУ

На ста вак чи шће ња 
На де ла

И ЈА БУЧ КИ УЧЕ НИ ЦИ СЛА ВИ ЛИ

Основ на шко ла „Го це Дел чев” из Ја бу ке та ко ђе је обе ле жи ла свој дан. Чи та ва про те кла не -

де ља би ла је пре пу на ра зно ли ких до га ђа ја, као што су квиз оп штег зна ња, из ло жба ли ков -

них ра до ва или тур ни ри у од бој ци и фуд ба лу, а за сам за вр ше так ма ни фе ста ци је би ла је

оста вље на при ред ба, ко ја је одр жа на у пе так, 13. ма ја, у До му кул ту ре.

Сат и по ди на мич ног про гра ма иза звао је не скри ве но за до вољ ство пу бли ке, у ко јој су углав -

ном се де ли ро ди те љи и род би на уче ни ка. На по слет ку је ди рек тор Ми ло сав Уро ше вић до де лио

књи ге и на гра де ђа ци ма ко ји су по сти гли за па же не ре зул та те на так ми че њи ма из на став них

и ван на став них обла сти.

По се бан ак це нат је ста вљен на успе хе жен ске и му шке ру ко мет не еки пе.

ни је све га не ко ли ко ки ло ме та -
ра ко ло во за. Пре ма ње го вом
ми шље њу, ура ђе ни су са мо де -
ло ви ули ца и ни јед на ни је
ком пле ти ра на, па би се у пер -
спек ти ви при ча мо гла вра ти ти
у по чет но ста ње. Ка ко ка же,
ка да пад не ки ша, во да ће се
по но во го ми ла ти...

Сле ди на ста вак ра до ва
С дру ге стра не, љу ди из Ме сне
за јед ни це твр де да је с њи хо ве
стра не све би ло тран спа рент но:
нај пре је овла шће ни про јек тант
из ра дио ком плет ну тех нич ку
до ку мен та ци ју, а над зор ни ор -
ган сво јим пот пи сом по твр дио
ква ли тет ура ђе ног по сла.

Пред сед ник Скуп шти не МЗ
Бран ко Бо кун на вео је да су на

ко ло во зи ма про блем пра ви ле
ви со ке бан ки не, из диг ну те и
де се так цен ти ме та ра, па су на -
ста ле ба ри це јер во да ни је мо -
гла да отек не у ка на ле.

– То је до во ди ло до убр за ног
про па да ња ас фал та, па је Ко -
ми си ја за са о бра ћај при Ме -
сној за јед ни ци, у са рад њи с
про јек тан том и овла шће ним
над зор ним ор га ном, кон ста то -
ва ла ста ње на те ре ну, на кон че -
га су и од ре ђе не при о ри тет не
ули це. Вред ност ра до ва на са -
на ци ји бан ки на би ла је око
490.000 ди на ра, на шта је пот -
пис ста вио зва ни чан над зор ни
ор ган, од но сно струч но ли це са
аде кват ном ли цен цом. Овим
по слом су об у хва ће не ули це

Пр во мај ска, Бо сан ска, На род -
ног фрон та, ЈНА и, по себ но,
Про ле тер ска, ко ја из ла зи на се -
о ску де по ни ју. Упра во та мо
смо от пре ми ли зе мљу ко ја је
оста ла на кон ра до ва, што ће
нам до бро до ћи да пре кри је мо
сме ће и пред у пре ди мо евен ту -
ал на лет ња па ље ња – ис та као је
Бо кун.

Пр ви чо век ка ча ре вач ке ме -
сне за јед ни це из ра зио је оче -
ки ва ња да ће Ули ца Рат ка Па -
вло ви ћа уско ро би ти са ни ра на
ри злом, али и да ће, због по -
мањ ка ња фи нан си ја, пре о ста -
ли про бле ма тич ни пу те ви би -
ти ура ђе ни на ред не го ди не
или, у слу ча ју не ког ре ба лан -
са, мо жда већ на је сен.

СТАРИ ДОЛОВАЧКИ ОБИЧАЈИ

Малишани чувају традицију

Добро или лоше урађено?



Не дав но је из да та зби р ка пе -
са ма за де цу „Унин свет” на ше

су гра ђан ке Ру жи це То мић, са -
ста вље на од два ци клу са:

„Прин це за Уна” (30 пе са ма) и
„Још по не што” (26 пе са ма).
Из да вач књи ге је „Га лак си ја -
нис” из Ни ша.

„Ру жи ца То мић је овом
збир ком ус пе ла да нам у пот -
пу но сти до ча ра деч ји свет, са -
здан од ма ште, пи та ња и љу ба -
ви”, на во ди се у ре цен зи ји
књи жев ни ка Хра ни ми ра Хра -
не Ми лој ко ви ћа.

Пр ви ци клус опи су је сва ко -
днев ни жи вот ау тор ки не уну ке
Уне, а дру ги је о пр вим љу ба ви -
ма, сим па ти ја ма, љу бо мо ра ма
и те жњи да се по ста не не ко и
не што у сво јој ули ци или кра ју.

ЗБИ Р КА ПЕ СА МА ЗА ДЕ ЦУ РУ ЖИ ЦЕ ТО МИЋ

Унин свет

Пре ми је ра ко ме ди је „Ко ва чи”
на шег су гра ђа ни на Ми ло ша
Ни ко ли ћа би ће одр жа на у не -
де љу, 22. ма ја, у по зо ри шту
„Ари јел” у ру мун ском гра ду
Рм ни ку Влча. Ре жи ју овог ко -
ма да пот пи су је по зна ти ру -
мун ски ре ди тељ и глу мац Хо -
ра ци ју Ма ла је леа, а у глав ној
уло зи би ће по пу лар на по зо ри -
шна и филм ска глу ми ца Ма ја
Мор ген штерн, до бит ни ца
европ ске филм ске на гра де за
глу му.

„Ко ва чи” се у том по зо ри -
шту игра ју под на сло вом „Из -
ме ђу че ки ћа и на ков ња”, а
пре ве ла их је Ве ро ни ка Ла зар -
јан.

„KОВАЧИ” У РУ МУ НИ ЈИ

Из ме ђу че ки ћа и на ков ња

Деч ји кон церт „Тра ди ци јом
про тив на си ља” КУД-а „Абра -
ше вић” Пан че во, ко ји је по све -
ћен Ме ђу на род ном да ну по ро -
ди це, одр жан је у не де љу, 15.
ма ја, у дво ра ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва.

– Сма тра мо да је по ро ди ца
као фор ма ци ја при лич но за по -
ста вље на у да на шње вре ме, па
смо же ле ли да бар на овај дан
скре не мо па жњу на ње ну ва -
жност. Сва ке го ди не ће тај кон -
церт има ти дру гу те му. Ове го -
ди не је те ма кон цер та би ла на -
си ље, тач ни је кон церт смо на -

зва ли „Тра ди ци јом про тив на си -
ља”. На кон цер ту смо по ка за ли
да на ша де ца, чла но ви кул тур -
но-умет нич ких дру шта ва, сво ју
енер ги ју тро ше на игру, пе сму и
дру же ње, где не ма ме ста на си -
љу, и да на тај на чин ши ри мо
при ја тељ ство и љу бав – об ја сни ла
је Ле ла Стој нов, пред сед ни ца
КУД-а „Абра ше вић” Пан че во.

„Абра ше ви ћи” су уго сти ли
деч је ан сам бле кул тур но-умет -
нич ких дру шта ва „Нео лит” из
Стар че ва, „Бран ко Ра ди че вић”
из Зе му на и „Ока ри на” из Бе о -
гра да.

КУЛТУРА
Петак, 20. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Го сти-до ма ћи ни су
Ам ба са да Ве ли ке
Бри та ни је у Бе о гра ду
и British Council

Отво ре не три из ло жбе

Све ча но отва ра ње ше стог Ме -
ђу на род ног би је на ла умет нич -
ког деч јег из ра за при ре ђе но је
у пе так, 13. ма ја, ис пред Га ле -
ри је са вре ме не умет но сти, где
је из ло жен из бор ра до ва од
укуп но 1.827 при сти глих на
ово го ди шњи кон курс „У вр ту
раз ли чи то сти”. На отва ра њу су
го во ри ли Са ша Па влов, гра до -
на чел ник Пан че ва, и Ми лан
Лу кић, пред став ник British
Council-a. Истог да на је отво -
ре на и из ло жба по све ће на ју -
би ле ју Би је на ла – де се то го ди -
шњи ци по сто ја ња. Са ово го ди -
шњим про гра мом БУ ДИ-ја
при сут не је упо знао во ди тељ -
ски пар Ана Сто јић и Си мон
Дан гу бић (за јед но има ју ше -
сна ест го ди на).

„По че ло је, де цо, ва ше би је -
на ле...” – пе вао је хор „Во кал
кидс” сти хо ве хим не БУ ДИ-ја
ко ју је Са ша Бо жо вић оста вио
у ама нет том фе сти ва лу. 

На отва ра њу су на сту пи ли и
хо ро ви Пред школ ске уста но ве
„Деч ја ра дост” (вр тић „Пе тар
Пан”), као и дру гог и тре ћег
раз ред Основ не шко ле „Све ти
Са ва”. Сва три хо ра су део про -
јек та дво је зич не на ста ве на ен -
гле ском и срп ском је зи ку Вла де
По кра ји не Вој во ди не и Се кре -
та ри ја та за обра зо ва ње, ко јем
по др шку да је и British Council.

Од ло мак из књи ге „Пут ни ци
за Та мен зу” ре ци то ва ли су Зое
Ра до ва но вић (шест го ди на) и
Ан дреј Ре љин (шест го ди на).

Ра дост због отва ра ња ма ни -
фе ста ци је ко ја је по све ће на
нај мла ђи ма ни је крио ни гра -
до на чел ник Са ша Па влов.

ОТВО РЕН ШЕ СТИ „БУ ДИ”

ПО ЧЕ ЛО ЈЕ, ДЕ ЦО, ВА ШЕ БИ ЈЕ НА ЛЕ
Културни телекс

Сло бо до ум на и ва тре на
Вит са ве ја Еве р дин до шла
је у Ве дер бе ри да пре у зме
нај ве ће има ње у тој обла -
сти, не што што ни је би ло
уо би ча је но за же не тог вре -
ме на. Њен хра бар на ступ и
стра стве ност при вла че три
вр ло раз ли чи та удва ра ча:
бо га тог зе мљо по сед ни ка
Бол дву да, аро гант ног на -
ред ни ка Тро ја и скром ног
фар ме ра Га бри је ла Оу ка.
Сва ки на свој на чин успе ва
да уз др ма ње не од лу ке и
ком пли ку је јој жи вот, а у
нео бич ном обр ту суд би не
упра во ће ње на нео д луч -
ност угро зи ти ста бил ност
чи та ве за јед ни це.

„Да ле ко од раз у зда не го -
ми ле” је оча ра ва ју ћи кла -
сик о љу ба ви, стра сти, жр -
тви и ру ше њу мла да лач ких

сно ва и на да ња. Ве ли чан -
стве на при ча ко ја ће вас
оп чи ни ти нео бич ним обр -
ти ма све до по след ње стра -
не. Оба ве зно шти во за све
не по пра вљи ве ро ман ти ке.

„Да ле ко од раз у зда не 
го ми ле” То ма са Хар ди ја

Два чи та о ца ко ји до сре де, 25. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Ко ли ко је но вац би тан у љу бав ној ве зи?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Да ле ко од раз у зда не го ми -
ле” То ма са Хар ди ја. 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, 21. мај, 18 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:

кон церт КУД-а „Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”. Улаз сло бо -

дан. 

По не де љак, 23. мај, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -

церт „Braveheart” Бран ке Па јо вић Кра у дер (келт ска хар фа). 

Уто рак, 24. мај, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:

кон церт ђа ка проф. Ја сми не Ја њић. На ре пер то а ру су ком -

по зи ци је Ј. С. Ба ха, Лу дви га ван Бе то ве на, М. Кле мен ти ја,

К. Де би си ја и дру гих ства ра ла ца.

Књи жев ност 

Че твр так, 19. мај, 20 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха -

и ло ви ћа: пред ста вља ње књи ге „За пи си” Љу би це Ма рић и

про јек ци ја до ку мен тар ног фил ма „Ти чуд но мо је ја”. Уче -

ству ју Гој ко Бо жо вић и На да Пе тро ни је вић Чо вић. 

По не де љак, 23. мај, 12 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -

ди не: књи жев но под не с Љу би во јем Ршу мо ви ћем. Улаз сло -

бо дан. 

Пред ста ве 

Че твр так, 19. мај, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -

не: по зо ри шна пред ста ва „Но ва шко ла или ча со ви ди мен -

зи ја”, у из во ђе њу удру же ња „На по ла пу та”. Улаз сло бо дан.

Филм 

Сре да, 25. мај, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:

„Сло бод на зо на” – филм „Клуб”. Улаз сло бо дан. 

Те мат ски про грам 

Че твр так, 26. мај, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:

пла ни нар ско-пу то пи сни се ри јал „Упо знај сво ју при ро ду”:

пре да ва ње „Ма на стир Остр ог и Остро шка гре да”. 

Че твр так, 26. мај, 20 са ти, Шко ла цр та ња До ма омла ди не:

ана то ми ја у умет но сти – Пе тар Ђор ђе вић. Улаз сло бо дан. 

Из ло жбе 

Пе так, 20. мај, 18 са ти, га ле ри ја Исто риј ског ар хи ва Пан -

че ва: отва ра ње из ло жбе „Пан че вач ки ли ков ни круг: ини ци -

ја тив ни им пул си са вре ме но сти”, из фон да Га ле ри је

са вре ме не умет но сти (1976–1981). 

Пе так, 20. мај, 18.45, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -

ви ћа: из ло жба „Умет ност у тран зи ци ји – тран зи ци ја у умет -

но сти”, по во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја – 40 го ди на Га ле ри је

са вре ме не умет но сти Пан че ва, из фон да Га ле ри је са вре ме -

не умет но сти (2000–2016). 

Пе так, 20. мај, 19.30, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти: из ло жба

„У окруж ју ју го сло вен ског умет нич ког про сто ра”, по во дом обе -

ле жа ва ња ју би ле ја – 40 го ди на Га ле ри је са вре ме не умет но сти,

из фон да Га ле ри је са вре ме не умет но сти (1981–2000). 

Стране припремила 

Милица
Манић

има ти при ли ку да се, кроз раз -
ли чи те про гра ме, дру жи те и
упо зна је те с том фан та стич ном
вред но шћу за ко ју ми слим да
ће ин спи ри са ти нас ста ри је да
ма ло ви ше раз ми шља мо о њој
– ис та као је Лу чић.

Би је на ле умет нич ког деч јег
из ра за тра је до 16. ју на.

– Град Пан че во ће и да ље
мно го ула га ти у раз вој деч јег
ства ра ла штва пре све га кроз
ра зно ли ку кул тур ну по ну ду,
али и кроз про грам у ко јем
ће де ца ди рект но уче ство ва -
ти и раз ви ја ти и ис по ља ва ти
свој умет нич ки из раз. На дам
се да ће уз БУ ДИ и на ред них
го ди на од ра ста ти но ве ге не -
ра ци је де це и да ће умет ност
и кул ту ра би ти на чин ко му -
ни ка ци је, на чин из ра жа ва ња
и стил жи во та – ре као је Па -
влов.

Де ла бри тан ских ау то ра уз
ко ја су од ра ста ле мно ге ге не -
ра ци је, сто пе де се ти ро ђен дан
ро ма на „Али са у зе мљи чу да”
Лу и са Ке ро ла, као и сто ти ро -
ђен дан Ро ал да Да ла, ау то ра
слав них књи га за де цу, би ли
су ин спи ра ци ја ор га ни за то ри -
ма фе сти ва ла. За то не чу ди
што су ове го ди не го сти-до ма -
ћи ни Би је на ла Ам ба са да Ве -
ли ке Бри та ни је у Бе о гра ду и
British Council. Ми лан Лу чић,
пред став ник British Council-а,

ре као је да је Пан че во вр ло ва -
жна тач ка у кул ту ри ове зе -
мље, а да је БУ ДИ мо жда и
нај бо љи до каз за то.

– Дра го ми је што се овај фе -
сти вал ба ви јед ном од кључ них
вред но сти за ко је се за ла же
Бри тан ски са вет, а то је ра зно -
ли кост. Ра ду је ме што ће те

Водитељски пар: Ана Стојић и Симон Дангубић

НЕ ПРО ПУ СТИ ТЕ...

Пе так, 20. мај, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пре ми је -
ра пред ста ве „Шкр ти Бер бе рин” Алек сан дра По по ви ћа.
Пе так, 20. мај, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: све ча но
отва ра ње пу ту ју ће из ло жбе европ ског ства ра ла штва за де цу
„Упо знај бри тан ску књи жев ност”.
Уто рак, 24. мај, 18 са ти, Арт-клуб Кул тур ног цен тра: ва јар ска ра -
ди о ни ца „Пр ља о ни ца”, отво ре ни ате ље Ива не Ра ки џић Кру мес.
Сре да, 25. мај, 12 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: три би на
„Усред сре де – би рај ре чи, хејт спре чи”, за уче ни ке сед мог и
осмог раз ре да и сред њо школ це. 

МЕ ТАР МА ШТЕ

Пр ва са мо стал на из ло жба радова Мие Мир ко вић (10 го ди -

на), под на зи вом „Ме тар ма ште”, отво ре на је у су бо ту, 14.

ма ја, у БУ ДИ па ви љо ну у На род ној ба шти. Мла да умет ни ца

ства ра фло ма сте ри ма и аква рел бо ја ма.

– Пр ви пут сам узе ла бо је и па пир са је да на ест ме се ци, а

по че ла сам да цр там са три го ди не. Ако ви дим не што што

ми се сви ђа, ја то и на цр там ако хо ћу, а ако не ћу, он да да -

ље тра жим, а не кад и из гла ве сми слим – от кри ва Миа

Мар ко вић.

Она је по ла зни ца деч је шко ле при ме ње них умет но сти

„Прим арт” и до са да је уче ство ва ла на не ко ли ко груп них

из ло жби. Сви за ин те ре со ва ни мо ћи ће да по гле да ју ра до ве

до 3. ју на.

На отва ра њу је при сут не за ба вљао во ди тељ Бо јан Ив ко -

вић, а хо ро ви „Во кал кидс” и „Во кал тин” су на пра ви ли од -

лич ну жур ку. Сво јим при су ством из ло жбу су по др жа ли

но ви нар ка Та тја на Вој те хов ски и спор ти ста Ду шан Бор ко вић.

КОН ЦЕРТ КУД-а „АБРА ШЕ ВИЋ”

Тра ди ци јом про тив 
на си ља



Трибине под називом „Духовни
разговори” у организацији Срп-
ског просвјетног и културног
друштва „Просвјета” одржавају
се у Бечу већ пет година, сваке
прве суботе у месецу. Недавно
су гошће биле наше суграђанке
и чланице Удружења књижев-
ника Србије и Друштва књижев-
ника Војводине – Гордана Вла-
јић и Иванка Радмановић. Тема
„Духовних разговора” овог пута
је била „Снага речи”, а публици
су се, поред панчевачких песни-
киња, обратили проф. Срђан
Мијалковић, председник „Про-
свјете”, и проф. Светлана Ма-

тић, чланица Управног одбора
„Просвјете”.

Гордана Влајић је на „Ду-
ховним разговорима” пред-
ставила своју „Заистинску
српску бајку”, објављену 2015.
године у издавачкој кући
„Клет”.

– Користећи деци омиљену
наративну форму бајке, поку-
шала сам да их на забаван на-
чин упознам с најважнијим
сегментима српске историје,
од Светог Саве до данас, кроз
животописе наших владара.
Жеља ми је била да понудим
другачији, „замаман уџбеник

историје”, како је ову књигу
описао Љубивоје Ршумовић –
изјавила је Гордана Влајић на
трибини.

Бечка публика је имала
прилику да премијерно чује
стихове Иванке Радмановић
из књиге која је у припреми и
носи наслов „Где је моја кућа”,
али и да се упозна са збирком
„Рајски кавез”, за коју је доби-
ла награду „Милан Ракић” за
најбољу књигу поезије у 2015.

Песникиње су представиле и
„Крилате песме”, својеврсни по-
етски „караван” који су покре-
нуле с Милосавом Павловић,
такође нашом суграђанком и
чланицом Удружења књижев-
ника Србије, а присутнима се
свидео и избор из њене поезије,
коју су том приликом чули.

Но ви нар ка на шег ли ста Дра -
га на Мла де но вић уче ство ва ла
је на Европ ској кон фе рен ци ји
пи са ца, ко ја је одр жа на 9. и
10. ма ја у Бер ли ну. На тој ма -
ни фе ста ци ји је уче ство ва ло
30 пи са ца из це лог све та
(Изра ел, Ки пар, Нор ве шка,
Фин ска, Тур ска, Ма ке до ни ја,
Швед ска, Ита ли ја...), а Мла -
де но ви ће ва је би ла пред став -
ни ца на ше зе мље. 

– Про грам је био кон ци пи ран
та ко да је два де сет пи са ца уче -
ство ва ло у па нел-ди ску си ја ма,
ко је су се од но си ле на те ме о
ми гра ци ја ма и мул ти кул ту -
рал но сти, европ ским вред но -

сти ма да нас, је зи ку, по ли ти -
ци и књи жев но сти, пи са њу и
гра ни ца ма. Оста ли уче сни ци,
ме ђу ко ји ма сам би ла и ја,
пред ста ви ли су се пу бли ци у
„Дојч те а тру” у окви ру про -
гра ма под на зи вом „Ду га ноћ
европ ске књи жев но сти” и
том при ли ком сам пре зен то -
ва ла сво ју зби р ку „Род би на” –
из ја ви ла је Дра га на Мла де -
но вић.

При јем за ауторe при ре ђен
је у Ми ни стар ству спољ них
по сло ва Не мач ке, а ма ни фе -
ста ци ју је отво рио ми ни стар
спољ них по сло ва Франк Вал -
тер Штајн ма јер.

Пр ва са мо стал на из ло жба ра -
до ва Дар ка Кре цу ља отво ре на је
у че твр так, 12. ма ја, у хо лу До -
ма омла ди не Пан че во. Пред -
ста вље но је 28 ди ги тал них сли -
ка и цр те жа ко ји су на ста ја ли од
2011. до 2016. го ди не.

Ау тор се ба ви ди ги тал ним
цр та њем, ди зај ни ра њем ка -
рак те ра за ви део-игре и илу -
стра ци јом. Ин спи ра ци ју за
сво је ра до ве про на ла зи вра ћа -
ју ћи се у де тињ ство.

– За пи тао сам се шта ме не
нај ви ше чи ни срећ ним, кад
сам се нај бо ље осе ћао. Схва тио
сам да је то био пе ри од кад сам
без при ти са ка цр тао, ства рао и
то ме сам се вра тио. Ли ков ност
ко ри стим са мо као из ра жај но
сред ство, док ми је ве ћи циљ
сам ди зајн кре а ту ра, све то ва,

од не ких ша ша вих ли ко ва до
не ких озбиљ ни јих, па и хо рор
те ма – об ја шња ва ау тор.

Дар ко Кре цуљ је за вр шио
Фа кул тет при ме ње них умет -
но сти у Бе о гра ду.

Из ло жба ће би ти отво ре на до
1. ју на.

Рас кли ма та ни џез 
и ево лу и ра ју ћи рок

КУЛТУРА
Петак, 20. мај 2016.

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

Не тре ба ни шта из ми шља -
ти ка да по ли цај ци на о ру жа -
ни ду гим це ви ма до ла зе по
јед ног пет на е сто го ди шњег
де ча ка.

„Мој ле пи жи вот у па -
клу” је све до чан ство пи -
сца, пре во ди о ца и ди пло -
ма те Ива на Ива њи ја о ис -
ку ству у кон цен тра ци о ном
ло го ру Бу хен валд.

Пи сац при по ве да о свом
жи во ту од де тињ ства до да -
на шњих да на, а по себ но се
освр ће на Дру ги свет ски рат.

На пу то ва њу за по че том
пре ско ро де вет де це ни ја у
Беч ке ре ку, у иди ли имућ не
ле кар ске по ро ди це, и пре -
ки ну том Дру гим свет ским
ра том, сле де ћа ста ни ца је
би ла кон цен тра ци о ни ло -
гор Бу хен валд. Ис ку ство
ко је је та мо сте као пет на е -
сто го ди шњи Иван од ре ди -
ло је ње гов од нос пре ма ис -
ку ше њи ма у бу дућ но сти.

Ива њи ће по ста ти све -
док епо хе, Ти тов пре во ди -
лац, ди пло ма та, чо век ко ји
ће би ти при су тан та мо где
се кро ји исто ри ја. 0 сво јим
за блу да ма и по гре шним

про це на ма го во ри отво ре -
но, при ме ре но осо би ко ја
је про шла кроз па као жи -
во та са чу вав ши раз бо ри -
тост и до сто јан ство. ,,'Мој
ле пи жи вот у па клу' је из -
ве штај ко ји пи сац под но -
си са мо ме се би на по след -
њој де о ни ци пу то ва ња.
Чи ни то без сен ти мен тал -
но сти, са мо и ро нич ним то -
ном”, при ме тио је Дра ган
Ве ли кић.

„Мој ле пи жи вот у па клу”
Ива на Ива њи ја

Иван Пе ро вић, адво кат

ПО ЗО РИ ШТЕ: „Ве че гло ма -
зне по е зи је и рас кли ма та ног
џе за” Рам ба Ама де у са ни је
кла сич на по зо ри шна пред ста -
ва, али оста вља јак ути сак, па
пре по ру чу јем да је по гле да те.
Рам бо, у свом пре по зна тљи -
вом ма ни ру, ре ци ту је, пре -
при ча ва и пе ва тек сто ве сво -
јих пе са ма уз му зич ку прат њу
на шег су гра ђа ни на, ма е стра
кла ви ра Ива на Алек си је ви ћа.
Овај је дин стве ни „дво јац без
кор ми ла ра” во ди ће вас кроз
ве че Рам бо вих тек сто ва пу них
сар ка зма и ин те ли гент них до -
ско чи ца и по е зи је, по ме ша не
са сјај ним рит мо ви ма џе за и
ро ка, а осмех не ће те ски ну ти с
ли ца још ду го на кон што на -
пу сти те са лу.

МУ ЗИ КА: „Radiohead” је ен -
гле ски бенд фор ми ран сре -
ди ном осам де се тих го ди на
два де се тог ве ка, ко ји је с
вре ме ном по стао је дан од
нај по пу лар ни јих и нај у ти -
цај ни јих бен до ва да на шњи -
це. „Radiohead” је као ста ри
при ја тељ ко га ду го не ви ди -
те, али се сва ки пут об ра ду -
је те ка да га по но во срет не те.

Пу то ва ње кроз ње го ву му -
зи ку мо же те за по че ти де би-
ал бу мом „Pablo Honey”, а
ужи ва ње на ста ви ти сјај ним
ал бу мом „The Bands”, за тим
тре ћим „OK Computer”, ко ји
га је учи нио јед ним од нај -
при зна ти јих бен до ва да на -
шњи це. Док слу ша те ка сни -
је ал бу ме, би ће вам ја сно
ко ли ко је ње го ва му зи ка
ево лу и ра ла у звук ко ји се те -
шко мо же свр ста ти у је дан
кон кре тан жа нр.

Ових да на „Radiohead” је
по но во у жи жи ин те ре со ва -
ња – по чет ком ма ја је об ја -

вио де ве ти сту диј ски ал бум
„A Moon Shaped Pool” с ра -
ни је сни мље ним пе сма ма и
не ко ли ко но вих ну ме ра.

АК ТИВ НОСТ: Фо то гра фи је
су ми увек при вла чи ле па -
жњу. Ро ди те љи су ми још у
де тињ ству по кло ни ли фо то-
апа рат, ко јим сам на пра вио
пу но дра гих сли ка. Ка ко сам
би вао ста ри ји, све ви ше су
ме за ни ма ли за ко ни и пра -
ви ла фо то гра фи је, као и рад
по зна тих свет ских фо то гра -
фа као што су Steve McCurry,
Helmut Newton и Henri Car-
tier Bresson, а на рав но и на -
ших То ми сла ва Пе тер не ка и
Дра го љу ба За му ро ви ћа.  Нај -
за ни мљи ви ја ми је та ко зва на
улич на фо то гра фи ја, ко ја у
мо ти ви ма сва ко днев ног жи -
во та бе ле жи не сва ки да шње и
за ни мљи ве мо мен те. 

Иа ко је до бро има ти ква -
ли тет ну фо то-опре му, она
не га ран ту је да ће вам и фо -
то гра фи је би ти до бре. Че сто
оне на пра вље не мо бил ним
те ле фо ни ма или „обич ним”
апа ра ти ма бу ду бо ље од
мно гих сни мље них про фе -
си о нал ном фо то-опре мом.
Јер је су шти на фо то гра фи је
у све тлу и тре нут ку ко ји за -
бе ле жи те, за шта вам је че -
сто до во љан и оби чан мо -
бил ни те ле фон.

ЧЕ ТИ РИ ИЗ ЛО ЖБЕ У МУ ЗЕ ЈУ

СТРУЧНО ВОЂЕЊЕ КРОЗ БОГАТ ПРОГРАМ

Два читаоца који до среде, 25. маја, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пи-
тање: „Да ли је живот на земљи пакао или рај?”, награ-
дићемо по једним примерком књиге „Мој лепи живот у
паклу” Ивана Ивањија. Најбоље одговоре ћемо објавити
у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузе-
ти у књижари „Делфи”.

     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.

Посластица за богове и владаре

МОЈ избор МОЈ

ди на (из ба кар ног до ба), ко ји
је, у са рад њи с Му зе јом Вој во -
ди не и кон зер ва то ри ма, пре -
ме штен у На род ни му зеј и
пре зен то ван јав но сти на овој
из ло жби. Са да пред ста вља је -
ди ни на та кав на чин са чу ван
гроб јам не кул ту ре у му зе ји ма
у Ср би ји. Про на ђе ни су и на -
кит, но вац и по су ђе, ко ји су та -
ко ђе из ло же ни.

Гра ди тељ ско на сле ђе
На из ло жби „Гра ди тељ ско на -
сле ђе у де ли ма умет ни ка”, ко -
ја је отво ре на у пе так, 13. ма ја,
у под не, при ка за не су нај зна -
чај ни је гра ђе ви не Пан че ва
кроз умет нич ке сли ке ко је су
на ста ја ле у пе ри о ду од по чет -
ка де вет на е стог ве ка до да на -
шњих да на. Ау тор из ло жбе
Ни ко ла Вла јић, ет но лог у За -
во ду за за шти ту спо ме ни ка
кул ту ре, ре као је да нај ста ри ји
екс по нат по ти че из 1815. го -
ди не, а нај но ви ји ра до ви су
на ста ли пре ме сец да на спе -
ци јал но за ову из ло жбу.

Чо ко ла да за пи ће и је ло
Кроз исто ри ју оми ље не по сла -
сти це мно гих, на отва ра њу из -
ло жбе „Цр но и бе ло – при ча о
чо ко ла ди” При род њач ког му -
зе ја из Бе о гра да у пе так, 13.
ма ја, у 19 са ти, по се ти о це је
спро ве ла јед на од ау тор ки – др
Де са Ђор ђе вић Ми лу ти но вић.
Идеј ни тво рац по став ке је мр
Ол га Ва сић.

У по чет ку је чо ко ла да би ла
ре зер ви са на са мо за бо го ве и
вла да ре, а тек мно го ка сни је је
по ста ла по сла сти ца.

– Чо ко ла да ко ју обо жа ва мо
је пот пу но при род на. На ста ла
је у Ју жној Аме ри ци. Пр ви љу -
ди ко ји су пра ви ли чо ко ла ду су
је пи ли. Све до до ла ска Шпа -
на ца би ла је по зна та са мо у
теч ном ста њу. Они су је пре не -
ли у Евро пу и по че ли да екс пе -
ри мен ти шу, па је та ко на ста ла
та бла чо ко ла де – от кри ва др
Де са Ђор ђе вић Ми лу ти но вић.

Чо ко ла да је по ста ла по зна та
ка да јој је до дат ше ћер и ка да
су по че ла да је ку пу ју де ца.

С КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈЕ ПИ СА ЦА У БЕР ЛИ НУ

О пи са њу, вред но сти ма, 
гра ни ца ма

рич ног ча со пи са „Жи жа”, ко ји је
у на шем гра ду, но вем бра 1871,
по кре нуо и уре ђи вао Ј. Ј. Змај.

Гроб из ене о ли та
Ре зул та ти ар хе о ло шких ис -
тра жи ва ња ло ка ли те та Ли ва де
код Пан че ва пред ста вље ни су
у че твр так, 12. ма ја, у 19 са ти,
на отва ра њу из ло жбе „Сред -
њо ве ков на цр ква и не кро по ла
на ене о лит ској хум ци”, чи ји су
ау то ри Је ле на Ђор ђе вић и мр
Во ји слав Ђор ђе вић, ви ши ку -
сто си – ар хе о ло зи. Из ло жба се
са сто ји из два де ла: ра ди се о
сред њо ве ков ној и пре и сто риј -
ској епо хи – ре као је др Ђор ђе

Едукативне поставке
о прошлости

Обележавање трију
значајних датума

На ма ни фе ста ци ји „Му зе ји
Ср би је де сет да на од 10 до 10”,
ко ја је по че ла у че твр так, 12.
ма ја, На род ни му зеј Пан че во
ове го ди не уче ству је са че ти ри
из ло жбе и бо га тим пра те ћим
про гра мом. О те ма ма по став -
ки по се ти о ци ће, до 21. ма ја,
има ти при ли ку да кроз струч -
но во ђе ње и ра ди о ни це са зна -

12. ма ја, у 12 са ти. По се ти о ци -
ма је при ка зан из бор ра до ва
из Зби р ке ли ков них умет но -
сти На род ног му зе ја Пан че во,
а по став ку чи ни не ко ли ко те -
мат ских це ли на: ка ри ка ту ра и
штам па, пре пли та ње ка ри ка -
ту ре са илу стра ци јом и стри -
пом, ње ни по себ ни ви до ви...
Из ло же не су ка ри ка ту ре ви ше
ау то ра, ме ђу ко ји ма и Сте ва на
Ми ло са вље ви ћа, Ми ло ша Ву -
шко ви ћа, Слав ка Па вло ва...

– Јед на од це ли на је пор трет -
на ка ри ка ту ра, дру га је по ли -
тич ка,  углав ном усме ре на на
ме ђу рат но ства ра ње, на пе ри од
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ју и не што ви ше. То ком ма ни -
фе ста ци је би ће обе ле же на и
три зна чај на да ту ма: Ме ђу на -
род ни дан му зе ја (18. мај), На -
ци о нал на не де ља му зе ја и
Европ ска ноћ му зе ја (21. мај).

Ис тра жи ва ње ка ри ка ту ре
Из ло жба „Ски ца за пор трет
ка ри ка ту ре” Ди ми три ја Јо ва -
но ва отво ре на је у че твр так,

Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло -
ве на ца, по том Кра ље ви не Ју го -
сла ви је. Ту су и ка ри ка ту ре
Слав ка Па вло ва, ко је су на не ки
на чин обе ле жи ле и сам „Пан -
че вац” и пу бли ци стич ки рад у
Пан че ву – об ја шња ва Јо ва нов.

Го во ре ћи о пред и сто ри ји пан -
че вач ке ка ри ка ту ре, он је ис та -
као зна чај ху мо ри стич ко-са ти -

Јан ко вић. Ова ис тра жи ва ња су
спро ве де на у пе ри о ду од 2009.
до 2011. го ди не и ре зул ти ра ла
су про на ла ском сред њо ве ков -
не цр кве, ко ја је са гра ђе на на
хум ци (ви ше пу та је ру ше на и
об на вља на), а ис тра жен је и
део сред њо ве ков не не кро по ле
ко ја је ис под и око ње. От кри -
вен је и гроб стар око 4.500 го -

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ДАР КА КРЕ ЦУ ЉА

Шаљиви и хорор ликови

ПАНЧЕВАЧКЕ ПЕСНИКИЊЕ У БЕЧУ

Снага духовних разговора
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био баш зна ча јан ре зул тат. Ве -
ли ке за слу ге за то има ли су и
мо ји са рад ни ци Ми та Ву ко са -
вље вић и Милоји ца По па дић –
не за бо ра вља Пе ра сво је по -
чет ке.

Би ло је то злат но вре ме ба -
нат ске од бој ке. Чак две му шке
ли ге, а на те ри то ри ји ју жног
Ба на та се дам на ест клу бо ва.

– Сја јан пе ри од. Ба ва ни ште
је од у век би ло од бој ка шко ме -
сто. Има ло је љу де од ко јих се
за и ста мо гло сва шта на у чи ти.
Сви мно го ду гу је мо Сте ва ну
Ми ка ши но ви ћу Цо ци и Ђу ри
Вла ди са вље ву. Уда ри ли су те -
ме ље од бој ка шког спо р та. На -
шем спор ту су мно го да ли и
До бра Са пун џи ја и Јо ви ца
Цвет ко вић. Од лич но сам са ра -
ђи вао и с љу ди ма ван ко вин -

ске оп шти не. Пан че во и Стар -
че во су та да би ли у жи жи,
учио сам од од бој ка шких
људи, као што су То ма Ву ко во -
јац, Ђор ђе Дра ган, Жи ван Ан -
ге лин, Бо жа Ко јић, Ду шко
Бок шан, Дра ган До бре сков,
Ду шан Па вло вић... По ку ша вао
сам да све по зи тив но што су
они ра ди ли, пре не сем у Ко вин
– до да је наш са го вор ник.

Из го ди не у го ди ну од бој ка
је по ста ја ла све ма сов ни ја, али
и спо рт са све ви ше успе ха у
на шој зе мљи. Ра сла је игра
пре ко мре же, а с њом је ста са -
вао и Пе ра...

– Пи о нир ска еки па „Рад нич -
ког” је 1999. го ди не осво ји ла
сре бр ну ме да љу на др жав ном
пр вен ству, у Обре нов цу смо
три јум фо ва ли. Би ла је то сјај на
ге не ра ци ја мо ма ка. У ра ду с
њи ма уче ство ва ли су и Ми лан
Вој но вић и Де јан Ра да ко вић, а
та да нам је мно го по ма гао и
Злат ко Ан дре јић. Не ка ко у то
вре ме овај наш ре ги он је био
баш на кло њен од бој ци. Мо жда
сам имао и ту сре ћу да бу дем
не ка сред ња ге не ра ци ја, из ме ђу
ста ри јих ле ген ди и но вих, вр ло

Петар Богуновић, у
од бој ци 44 го ди не

Ко вин, гра дић са око 13.500
ста нов ни ка у ју жном Ба на ту,
ко ји је три ки ло ме тра уда љен
од Ду на ва, ти пич но је ме сто
про стра не вој во ђан ске рав ни -
це. Ипак, мир ну па нон ску сва -
ко дне ви цу не дав но је „про др -
ма ла” ле па вест – Пе тар Бо гу -
но вић, Ко ви нац, пр ви чо век
вој во ђан ске од бој ке, име но ван
је за јед ног од пот пред сед ни ка
Од бој ка шког са ве за Ср би је.
Од мах иза но вог „ше фа” Не на -
да Го ли ја ни на, у дру штву с Ва -
њом Гр би ћем, Го ра ном Пи ти -
ћем и Алек сан дром Вла хо ви -
ћем. Ве ли ка ствар за ма ли Ко -
вин, огро ман до би так за од бој -
ка шки спо рт ју жног Ба на та...

Пе тар Бо гу но вић је цео свој
жи вот по све тио спо р ту. Ипак,
пре игре пре ко мре же опро бао
се у ру ко ме ту, у че му је та ко ђе
имао мно го успе ха. Те, са да
већ дав не 1970. го ди не био је
уче сник пр вих Школ ских
олим пиј ских ига ра Вој во ди не,
на ко ји ма је са сво јом еки пом
по љо при вред не шко ле из Ко -
ви на осво јио злат ну ме да љу.
На ред не две се зо не про вео је
у „Рад нич ком”, до по чет ка
сту ди ја...

– Љу бав пре ма спо р ту
уса ди ли су ми на став ни ци,
учи те љи спо р та, Ру ди Ле -
млајн и Мла ден Ле кић. Мо -
ја од бој ка шка при ча по чи ње
1972. го ди не. На школ ском
так ми че њу у Су бо ти ци ушли
смо ме ђу осам нај бо љих, иа ко
је са мо је дан члан еки пе био
ак тив ни од бој каш. Игром пре -
ко мре же по чео сам да се ба -
вим у та да шњем клу бу „Кри -
стал”, ко ји је вр ло бр зо про ме -
нио име у „Рад нич ки”. Ле ти
вре ме, ето у од бој ци сам већ
44 го ди не – за по чи ње сво ју
при чу Пе тар Бо гу но вић, пред -
сед ник Од бој ка шког са ве за
Вој во ди не.

По пу лар ни Пе ра је у ма тич -
ном клу бу био и играч и тре -
нер, та да је по чео и рад с мла -
ђим ка те го ри ја ма. Као сту дент
ДИФ-а и де мон стра тор од бој -
ке на том фа кул те ту, јед ну се -
зо ну је про вео и у бе о град ском
„Же ле зни ча ру”, у Дру гој са ве -
зној ли ги СФРЈ. До био је и по -
зив да по ста не по моћ ни тре -
нер у шам пи он ском ти му „Цр -
ве не зве зде”, али је од лу чио да
се вра ти у Ко вин.

– С мла ђим ка те го ри ја ма
„Рад нич ког” смо та да има ли
баш мно го успе ха. Ју ни о ри су
1981. го ди не сти гли до фи нал -
ног тур ни ра у За гре бу, што је

СПОРТ: КОВИН

агил них од бој ка шких љу ди. На
при мер, мно го сам на у чио од
Ђу ре Вла ди са вље ва, а ње го вом
си ну Алек сан дру, са да шњем
по моћ ном тре не ру се лек то ра
Тер зи ћа и ше фу струч ног шта ба
су пер ли га ша ЖОК „Ди на ма”,
био сам пр ви на став ник фи зич -
ког у шко ли у Ба ва ни шту. Са да
већ чу ве ни тре нер Јо ви ца Цвет -
ко вић је сво је пр ве тре нер ске
ко ра ке на чи нио с ју ни о ри ма
„Рад нич ког”. Све се сло жи ло.
Од у век сам имао по др шку це -
лог ре ги о на, Пан че ва, Вр шца...
У пут ко јим сам про шао сви по -
ме ну ти љу ди угра ди ли су део
се бе, за то сви ма ду гу јем ве ли ку
за хвал ност на по зи ци ји на ко јој
сам са да. У мом усме ра ва њу ве -
ли ку уло гу су од и гра ли и Ни ко -
ла По пов и Ча слав Јан ко вић из

Но вог Са да, али и Дра ган Та дић
и Ду шан Ке сер из ОСС-а. Дра го
ми је да ОК „Рад нич ки” и са да
од лич но ра ди са жен ском де -
цом. Не дав но смо „из ба ци ли”
пи о нир ску ре пре зен та тив ку Ср -
би је Са ру Са рић, ко ја са да игра
у бе о град ској „Ви зу ри”. Тре нер
је мој син Ми лош Бо гу но вић,
ко ји та ко ђе пре да је фи зич ко
вас пи та ње у основ ној шко ли у
Ба ва ни шту. Да кле, исто ри ја се
по на вља – са осме хом, искре но,
го во ри Пе ра.

Члан пред сед ни штва Удру -
же ња од бој ка шких клу бо ва
Вој во ди не по стао је по чет ком
21. ве ка. По сле то га, а од
2008. го ди не, до ла зи на ме сто
пред сед ни ка, где је и да нас.
Па ра лел но с на пре до ва њем у
од бој ка шком све ту ни за ле су
се и ак тив но сти у Спорт ском
са ве зу Ко ви на. То ком ви ше од
јед не де це ни је ме ња ле су се и
по зи ци је. Био је члан Из вр -
шног од бо ра, па пр ви чо век
Скуп шти не, а са да је и пред -
сед ник Спорт ског са ве за Ко -
ви на. Пе тар Бо гу но вић је и
осни вач и пред сед ник Од бој -
ка шког са ве за Ко ви на, али и

пот пред сед ник Удру же ња од -
бој ка шких клу бо ва ре пу блич -
ких ли га. Про шле го ди не је
по стао пот пред сед ник Спорт -
ског са ве за Вој во ди не, пред -
сед ник Од бој ка шког са ве за
на ше по кра ји не, а не дав но, 7.
ма ја, име но ван је и за пот -
пред сед ни ка Од бој ка шког са -
ве за Ср би је.

– Ду го го ди шњи пред сед ни к
ОСС-а Алек сан дар Бо ри чић,
са да шњи пр ви чо век ев-роп -
ске од бој ке, по ка зао нам је
пут. Ње го ва ду го го ди шња те -
жња да од бој ка шка по ро ди ца
у Ср би ји бу де је дин стве на у
свим аспек ти ма ра да је сте
тра си ран пут ка успе ху. Си гу -
ран сам да ће и но во ру ко вод -
ство ОСС-а та ко на ста ви ти.
Мо ја, за сад још увек нео ства -

ре на же ља је сте да на пра ви мо
бо љу са рад њу ме ђу клу бо ви ма,
по го то ву ка да је Пан че во у пи -
та њу. Ус пе ће мо у то ме. Та ко -
ђе, же лим да на те ри то ри ји
Вој во ди не, кроз до го вор са
чел ни ци ма клу бо ва, осми сли -
мо си стем так ми че ња мла ђих
ка те го ри ја. Да се при бли жи мо
ор га ни за ци ји ОСБ-а, ко ја је
за сад мно го бо ља. На пр вом
ме сту су нам пи о нир ске и ка -
дет ске се лек ци је. Си гу ран сам
у успех, а по ред оста лих до -
брих са рад ни ка, хо ћу да на по -
ме нем да је пот пред сед ник
Од бој ка шког са ве за Вој во ди не
Јо ви ца Цвет ко вић, док је Бо жа
Ко јић члан пред сед ни штва –
за кљу чу је пот пред сед ник Од -
бој ка шког са ве за Ср би је.

Да, Ко вин се и по Пе тру Бо -
гу но ви ћу пре по зна је. Већ 26.
ма ја у том гра ди ћу би ће ор га -
ни зо ван са ста нак пред став ни ка
регионалних одбојкашких
савеза Србије и представника
ОСС-а. Сле де до го во ри за се -
зо ну 2016/2017. Та ко то ра де
од бој ка ши. Та ко то ор га ни зу је
Ко ви нац Пе ра.

А. Жив ко вић

КУЛТУРА: ОПОВО

ЈУЖНИ БАНАТ

Два де сет шест умет ни ка 
из шест др жа ва

Че тр на е ста Ин тер на ци о нал -
на ли ков на ко ло ни ја „Опо во
2016”, ко ју су ор га ни зо ва ли
га ле ри ја „Јо ван По по вић” и
ди рек тор Оп штин ске на род -
не би бли о те ке Опо во Пал
Де чов,  за вр ше на је у не де љу,
15. ма ја. У ко ло ни ји је уче -
ство ва ло 26 умет ни ка из Ср -

би је, Ма ке до ни је, Ру му ни је,
Ма ђар ске, Ита ли је и Егип та.
Они су не де љу да на има ли
при ли ку да ства ра ју, да се
дру же и раз ме њу ју ис ку ства.

По чет ком је се ни тра ди ци о -
нал но ће би ти ор га ни зо ва на
из ло жба ра до ва на ста лих у
ово го ди шњој ко ло ни ји. М. М.

КУЛТУРА: КОВАЧИЦА

ЖИ ВОТ ПО СВЕ ЋЕН ИГРИ ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

Питић, Грбић, Голијанин, Влаховић и Богуновић

Историја за садашњост
Изложба „Ана Франк – исто-
рија за садашњост” отворена је
у понедељак, 16. маја, у Гим-
назији „Михајло Пупин” у Ко-
вачици. На 32 паноа приказа-
на је прича о животу и судби-
ни јеврејске девојчице Ане
Франк, која је страдала у Дру-
гом светском рату, а још седам
паноа контекстуализује исто-
ријска дешавања у Србији и
региону из последњих 70 го-
дина. Ове паное су креирали
локални експерти, у сарадњи с
Кућом Ане Франк из Холанди-
је, у оквиру пројекта „Хисто-
рија, историја, повијест – Les -
sons for To day”. Присутнима су
се на отварању изложбе обра-
тили Јан Хусарик, председник
Општине Ковачица, Горан
Херлинг, директор Гимназије,
и Ана Костадиновић у име
„Отворене комуникације”.

Заинтересовани ђаци има-
ли су прилику да сазнају ви-
ше о изложби ученика, који
су говорили на српском, ру-
мунском и словачком језику.

М. М.

После неколико година паузе
у Црепаји је за викенд поново
одржана манифестација „Ве-
лико црепајачко коло”, уз уче-
шће неколико фолклорних
ансамбала из земље и ино-
странства. Црепајци из КУД-а
„Свети Сава” угостили су у су-
боту, 14. маја, културно-умет-
ничка друштва из Башаида,
Иланџе и Воленберга, града на
крајњем западу Аустрије.

Хладно време и киша по-
кварили су традицију по којој
манифестација почиње вели-
ким колом на тргу у центру
Црепаје у које се ухвате сви
учесници и онда одиграју ба-
наћанско и ужичко коло. Уме-
сто тога, око 200 фолклораша
је своје кореографије окупље-
ној публици приказало у фи-
скултурној сали црепајачке
основне школе.

Куриозитет овогодишње ма-
нифестације били су гости из
Аустрије, тачније наши гастар-
бајтери у тој земљи, чије су но-

Дружење упркос киши

шње и кореографије биле вео-
ма добре. Међутим, било је
очито да је за млађе чланове
ансамбла фолклор једино што
их повезује с матицом, јер бо-
ље играју српска кола него што
говоре језик. Наиме, један број
тих дечака и девојчица је са
својим родитељима комуни-
цирао искључиво на немачком
језику. Старији чланови групе
рекли су да у њиховом крају
нема српских школа у којима

би деца могла да уче језик, па
асимилација очигледно чини
своје. Ипак, то им не смета да
сваке недеље из околних места
путују и по осамдесет киломе-
тара до Волебека како би се
дружили и вежбали.

Бранко Тополовачки, умет-
нички руководилац КУД-а
„Свети Сава”, подсетио је да је
„Велико црепајачко коло” на-
стало 1993. године заједно с
„Црепајачким фијакером”, јер

су мештани желели да у селу
са око 6.000 становника уста-
нове своје манифестације.

Првобитно су се оне одржа-
вале заједно првог дана Ускрса
тако што су учесници „Кола”
на фијакерима обилазили село
и заустављали се где год би их
Црепајци дочекали с послуже-
њем. Фолклораши би ту зауз-
врат нешто одиграли, а потом
би се сви окупили на заједнич-
ком концерту у центру места.

Тако је било до пре неколи-
ко година, када је традиција
одржавања „Великог црепа-
јачког кола” – из разлога о ко-
ме домаћини нису желели да
говоре – прекинута. Сада је та
манифестација обновљена  на
задовољство публике, која је
напунила школску салу.

КУД „Свети Сава” има око
150 чланова, а поред играча,
чине га оркестар и певачка
група. Они изводе песме и
игре из свих крајева Србије.

Д. В.

КУЛТУРА: ЦРЕПАЈА

У суботу, 21. маја, Ковин ће
бити домаћин Отвореног пр-
венства Балкана у фитнесу,
дечјем фитнесу и боди-бил-
дингу.

Фитнес федерација наше
земље и Туристичка органи-
зација Ковин су организовање
овог великог такмичења пове-
риле Фитнес клубу „Флекс” из
нашега града.

– Ово велико такмичење је
само увертира за Светско пр-

венство, које ће бити одржа-
но у октобру у Панчеву. У Ко-
вину очекујемо репрезента-
ције из целог региона, а нај-
бројнија ће бити селекција
Турске – рекао је Милан Ко-
стић, потпредседник Фитнес
федерације Србије и први чо-
век панчевачког „Флекса”.

Балканско првенство у фит-
несу у и боди-билдингу биће
одржано у Хали спортова у
Ковину, од 18 сати. А. Ж.

Првенство у фитнесу
и боди-билдингу

КОВИН: СПОРТ
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„МИ ЦУ БИ ШИ” ЗА ПО ЧЕТ НИ КЕ
Кла са „пр ви ау то мо бил”,
тач ни је во зи ло за во за че по -
чет ни ке, зва нич но не по сто -
ји, али по је ди ни мо де ли се
свр ста ва ју у ту ка те го ри ју.
Уко ли ко раз ми шља те о ку по -
ви ни во зи ла за не ко га ко се
тек укљу чу је у са о бра ћај, раз -
мо три те и „ми цу би ши колт”.

Мо дел ко ји се про из во -
дио до 2004. го ди не до па да
се мла дим љу ди ма, ма лих је
ди мен зи ја и со лид но опре -
мљен за це нов ни ранг. До -
сту пан је ис кљу чи во с тро ја
вра та и не баш ве ли ким то -
вар ним про сто ром и ме -
стом на зад њој клу пи, што
мла дим во за чи ма мо жда и
ни је то ли ко бит но. Осим за
по ме ну ту ка те го ри ју, „колт”
ни је лош ни као град ски ау -
то мо бил за по тре бе па ра

или љу ди без де це. Уну тра -
шњост је скром на и јед но -
став на као и код ве ћи не ја -
пан ских во зи ла тог ти па,
али је ква ли тет на, а ин стру -
мен ти су пре глед ни и со -
лид но по зи ци о ни ра ни. Ни -
во опре ме ГЛС под ра зу ме ва
кли ма-уре ђај, АБС и алу ми -
ни јум ске фел не, те је пре -
по ру ка тра жи ти во зи ла с
том озна ком.

„Ми цу би ши јев” нај ма њи
ау то мо бил не пру жа не за бо -
рав но ис ку ство у во жњи; оги -
бље ње је про сеч но, а упра -
вљач ни је баш ди рек тан.

Исти ути сак оста вља ју и мо -
то ри рад не за пре ми не од
1.300 и 1.600 ку би ка, сна ге
75 од но сно 90 „ко ња”. Из по -
ме ну тих број ки ја сно је да
„колт” ни је спорт ски ау то мо -
бил ви со ких пер фор ман си,
што је у слу ча ју да се за упра -
вља чем на ла зи не ис ку сни
ти неј џер, за пра во пред ност.
Пре по ру ка је ку по ви на сла -
би јег, јер се раз ли ка у сна зи
не од ра жа ва то ли ко на во -
жњу, а и мо тор од 1,3 ли тра
је ма њи по тро шач.

Овај ау то мо бил спа да у
гру пу по у зда них, што и не
тре ба да чу ди јер не ма пре -
ви ше елек тро ни ке и сен зо -
ра, али одр жа ва ње мо то ра
мо же би ти ску по јер це не
ори ги нал них де ло ва мо гу
би ти ви со ке. При ку по ви ни

би би ло до бро да се од лу чи -
те за во зи ло за ко је се мо же
ре ћи да је пра вил но одр жа -
ва но, са ори ги нал ним де ло -
ви ма, јер у су прот ном мо -
же те ка сни је има ти про бле -
ме. Осим на по ме не у ве зи с
де ло ви ма, не по сто је ква ро -
ви ко ји су ка рак те ри стич ни
за „колт”.

До бро по зна ти ју на ци из цр -
та ног фил ма – Чар ли Бра ун
и Сну пи пр ви пут су ани ми -
ра ни за по тре бе ре кла ме.
Ком па ни ја „Форд” је 1957.
го ди не же ле ла да на пра ви
дру га чи ју мар ке тин шку кам -
па њу за свој мо дел „фер лајн”
и обра ти ла се тво р цу тих цр -
та них ли ко ва Чар лсу Шул цу,
ко ји је при хва тио по ну ду. То
се ис по ста ви ло као до бар по -
тез, не мо жда то ли ко за про -
из во ђа ча ау то мо би ла, ко ли -
ко за Шул ца, ко ји је на ста вио
да ани ми ра и до жи вео ве ли -
ки успех.

Опре ма и из глед ау то мо би -
ла се раз ли ку ју од тр жи шта
до тр жи шта, па та ко во зи ло
ко је но си иден тич ну озна ку
има дру га чи ју опре му или
из глед за ви сно од за ко на
или на ви ка по тро ша ча. Во -
за чи у Ки ни су та ко спе ци -

фич ни у по гле ду ве ли чи не и
же ле ве ли ке ау то мо би ле.
Ста нов ни ци нај мно го људ -
ни је зе мље на све ту ко ји жи -
ве у гра до ви ма по се ду је ма -
ње жи вот не про сто ре и сто -
га же ле бар ви ше ме ста док
пу ту ју. За њи хо ве по тре бе
европ ски про из во ђа чи пра -
ве ду же вер зи је сво јих мо де -
ла у од но су на стан дард не.  

Тем пе ра ту ра из дув них га -
со ва код тр кач ких ау то мо -
би ла у „Фор му ли 1” из у зет -
но је ви со ка и до сти же око
хи ља ду сте пе ни Цел зи ју са.
Због те чи ње ни це про из во -
ђа чи из дув них си сте ма за
бо ли де у овим тр ка ма мо -
ра ју да ко ри сте по себ не ле -
гу ре ме та ла ко је су от пор не
на екс трем ну то пло ту. Са -
мо крај из дув них це ви ко -
шта ви ше од про сеч ног ау -
то мо би ла.

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

МА ЛИ СТАН – ВЕ ЛИ КИ АУ ТО МО БИЛ

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

На род ни ау то мо бил
Ис то ка

Ру жан али по у здан

„Су ба ру” је да нас про из во ђач
по знат по ау то мо би ли ма сна -
жних мо то ра и мо де ли ма с
по го ном на свим точ ко ви ма, а
ње го во име се че сто ве зу је за
свет ски ре ли-шам пи о нат, у
ко јем успе шно уче ству је већ
ви ше од две де це ни је. Као део
ком па ни је „Фу џи”, „Су ба ру”
је осно ван 1953. као про из во -
ђач ау то мо би ла, а пре ра та је
пра вио мо то ре за бор бе не
ави о не; пр ви ау то мо бил ко ји
је иза шао из те фа бри ке ни је
био ни на лик да на шњим мо -
де ли ма.

Ка да по ме ша те „фи ћу” и „бу бу”
Као и ве ћи на дру гих про из во -
ђа ча у све ту, и „Су ба ру” је же -
лео да на пра ви „на род ни” ау -
то мо бил, ко ји ће ве ћи број
љу ди мо ћи да при у шти у по -
сле рат ном пе ри о ду. То је тре -
ба ло да бу де ма ло ште дљи во
во зи ло ко је мо же да пре ве зе
че ти ри од ра сле осо бе. Ко ли ко
је би ло нео п ход но ожи ве ти
по ср ну лу ин ду стри ју и за по -
че ти би ло ка кву про из вод њу,
го во ри и чи ње ни ца да је раз вој
и про дук ци ју пр вог ау то мо би -
ла „су ба ру” по др жа ло и под -
ста кло ја пан ско ми ни ста р -
ство за ме ђу на род ну тр го ви ну
и при вре ду.

Ди зај не ри и ин же ње ри мо -
жда у овом слу ча ју ни су би ли
ори ги нал ни и ино ва тив ни, па
је та ко ау то мо бил ко ји се звао
„су ба ру 360” био спој два ју вр -
ло успе шних мо де ла: „фол -
ксва ге на бу бе” и „фи ја та 500”.
Та ко је на стао ма ли ау то мо -
бил чи ји је зад њи део под се -
ћао на ита ли јан ски бест се лер,
док је пред њи ди зајн ура ђен
на осно ву „бу бе”. Дво такт ни
мо тор од 360 ку би ка имао је
два ци лин дра и сна гу од све га
16 „ко ња”. Да до стиг не бр зи ну
од 80 ки ло ме та ра на час, би ло
му је по треб но око 37 се кун ди,
а мак си мал на бр зи на из но си
88 км/час. Агре гат је био по -
зи ци о ни ран у зад њем де лу во -
зи ла, а хла дио се стру ја њем
ва зду ха. По тр о шња је пре ма

сна гу од 25 „ко ња” и обрт ни
мо ме нат од 34 њут нме та ра
при 4.500 обр та ја у ми ну ту,
што је за то вре ме пред ста вља -
ло пра ву рет кост и од лич не
пер фор ман се.

Ме ђу тим, нај ве ћа ино ва ци ја
би ла је у си сте му за под ма зи -
ва ње. Тај си стем, под на зи вом
„Су ба ру ма тик”, ау то мат ски је
ме шао уље и го ри во за под ма -
зи ва ње дво такт ног мо то ра.
По кло пац ре зер во а ра за уље
био је дво стру ко ве ћи и слу -
жио је као ме ра за до зи ра ње у
од но су на ко ли чи ну бен зи на у
ре зер во а ру.

Оно што тре ба ис та ћи, је сте
да је зва ни чан из воз за Аме -
ри ку по чео го ди ну да на ка -
сни је. Тр жи ште Сје ди ње них
Др жа ва, на ко јем су до ми ни -
ра ли огром ни и сна жни ау то -
мо би ли, у пр ви мах се чи ни ло
не по год ним за „бу ба ма ру”,
али је ни ска це на од све га
1.297 до ла ра би ла при ма мљи -
ва куп ци ма, што је и ути ца ло
на со лид ну про да ју. Сме шан
сло ган про дај не кам па ње „Ру -
жан је, али ће вас од ве сти ку -
да же ли те” био је мо жда, по -
ред це не, пре су дан за тр жи -
шни ре зул тат. Код ко лек ци о -
на ра 360 има ста тус као и
„ми ни мо рис” или „спа чек” и
сма тра се вред ни при мер ком,
ко ји се на тр жи шту олд тај ме -
ра про да је и за сто хи ља да до -
ла ра.

„БУ БА МА РА” ИЗ ЈА ПА НА

фа брич кој де кла ра ци ји из но -
си ла три ли тра бен зи на на сто
пре ђе них ки ло ме та ра, што се у
прак си ис по ста ви ло као тач но,
а ште дљи вост је би ла је дан од
аду та мо де ла 360. Као и ве ћи -
на ау то мо би ла тог вре ме на, и
овај ма ли град ски ау то мо бил
је до био на ди мак „бу ба ма ра”.
Иа ко име асо ци ра на не што
ма ло и ле по, ми шље ња ку па ца
су се дра стич но раз ли ко ва ла
ка да је из глед у пи та њу.

Ау то мат ско до зи ра ње уља
Уну тра шњост ау то мо би ла је
би ла при лич но скром на, ко -
манд на та бла је има ла са мо
нео п ход не та сте ре и ин стру -
мен те, а ве ћи ни се ни је сви део
си стем пред њих се ди шта, ко ја
су се по вла чи ла уна пред ка ко
би пут ни ци мо гли да се сме сте
на зад њу клу пу. Упр кос све му
„су ба ру 360” се до бро про да -
вао у Ја па ну.

Де сет го ди на од из ла ска пр -
вог мо де ла, 1967. го ди не, фа -
бри ка је сма тра ла да је по треб -
но оса вре ме ни ти и обо га ти ти
ау то мо бил у скла ду с раз во јем
ау то мо бил ске ин ду стри је. Ен -
те ри јер је обо га ћен и ви ше ни -
је из гле дао си ро ма шно с ме -
тал ним по вр ши на ма, већ се во -
ди ло ра чу на да се вра та и сви
де ло ви ко ји би мо гли да се из -
ме не та па ци ра ју ко жом. Нај ве -
ћа про ме на би ла је на мо то ру.
Та ко ђе ва зду хом хла ђе ни дво -
такт ни агре гат са да је имао



КОМБИ теретни застава

ривал, 2004. годиште, тек

регистрован. 060/028-14-

80. (219977)

БМВ 316, компакт, 2002.

годиште, 1.8 бензин, одли-

чан, очуван и нисан сани

1996, у супер стању.

060/028-14-80. (219977)

ЈУГО 55, 1991. годиште,

330 евра. 063/422-429.

(219873)

СКУТЕР електрични, „мо-

тогрин”, нов. 064/354-69-

76. (219897)

ПРОДАЈЕМ киа каренс,

1.6, метан, 2005. годиште,

187.325 км, караван, сив.

065/372-12-82. (219876)

ПАСАТ Б 2, 1988. годиште,

1.8 караван, нерегистро-

ван, 250 евра. 061/136-22-

19. (219971)

ЈУГО 55, 1992. годиште,

бензин, плин,атест куке,

регистрован до јуна 2016,

власник. 063/397-151.

(219930)

РЕНО сеник 2002, 1.700

евра. 060/717-12-55.

(220002)

ПРОДАЈЕМ голф 3, пре-

шао 82.000 км. 061/254-

17-08. (2200049)

КОМБИ фолксваген 8 + 1,

2002. годиште, дизел, као

нов, купљен овде, власник.

063/436-863. (220125)

ОПЕЛ суза 1.3,  бензин, ре-

гистрован, власник 4 годи-

не. 063/ 260-099. 

(220181)

ФОРД таунус 12 м, 1967.

годиште и етернит за по-

кривање кровова. Тел.

064/507-20-84. (220187)

ГОЛФ 2 дизел, регистро-

ван, 600 евра. 065/557-81-

42. (220009)

МЕРЦЕДЕС Ц класа, 2003.

купе, 1800 кубика, бензин,

металик црна. 062/822-96-

09. (219998)

СЕАТ алтеа ХЛ, купљен у

Србији, први власник,

2008, 1.9 ТДИ, 119.000 км,

7.400 евра, договор, од-

лична опрема. 345-534,

064/246-05-71. (и)

ПУНТО 1.2, 16 В, 2002, ме-

талик, алу фелне, власник,

одличан. 069/504-55-93.

(2200649

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.2

бензин, 2005, у одличном

стању. 063/320-618.

(220042)

ПОВОЉНО продајем ка-

мион мерцедес 1317, одли-

чан. 064/111-22-56.

(220095)

ЛАДА НИВА 1.7, 2004. го-

диште, 72.000 км, бензин +

гас. 013/343-652, до 16 са-

ти, 013/313-100, после 16

сати. (220063)

ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТЛ, ре-

гистрован 1990. године.

064/163-58-84. (220135)

ПУНТО 1.2, 2001. годиште,

5 врата, регистрован, 1.250

евра, хитно. 064/321-77-

99. (220183)

ФОРД мондео 1.8 дизел,

1995. годиште, тек реги-

строван, исправан, 550

евра. 064/544-93-04.

(220183)

ЈУГО 1989. годиште, реги-

строван, у одличном стању,

430 евра. 063/319-772.

(220319)

СИТРОЕН саксо 1.1, бен-

зин, 2001. годиште, троје

врата, регистрован, очу-

ван. 064/199-24-56. 

ПУНТО 1.2, 8 В, 2002. го-

диште, увоз из Немачке, на

име купца, клима.

062/896-38-55. (220232)

РЕНО меган сеник 1.9

ДТИ, 2001. годиште, реги-

строван до марта 2017,

1.750 евра. 064/126-79-34.

(22032)

ОПЕЛ лимузина, 86, нов

плин атест, регистрован,

власник. 061/626-06-62. 

ФОРД транзит, 1983. годи-

ште, исправан, регистро-

ван, 2.200 евра. 062/196-

50-05. (220207)

АУТО-КЛИМЕ за све типо-

ве возила сервисирамо и

пунимо гасом са дигитал-

ном машином, цена 2.500

динара. „Фриготехник”,

361-361, 064/122-68-05. 

КОРСА 1.2, 2002, петора

врата, прва боја, фабричко

стање, на име. 064/130-36-

02. (220235)

АУДИ јаје, 1990, атестиран

плин, регистрован годину,

власник. 064/130-36-02.

(220235)

ТВИНГО 1.2, 2003, клима,

кожа, шибер, ал. Фелне,

атестиран плин, црни.

064/130-36-02. (220235)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007,

децембар, троје врата, ате-

стиран плин, власник.

064/130-36-02. (220235)

ЛАНЧИЈА 1.2, 2001, прода-

јем/мењам за југа.

063/830-39-69. (220349)

ГОЛФ 3, 1997, 1.8 бензин,

фул опрема у беспрекор-

ном стању. 063/132-05-94.

(219828)

КУПУЈЕМ аутомобиле до
200 евра, долазим по њих
и плаћам одмах. 060/132-
02-48. (219528)

КУПУЈЕМ стара и неис-
правна возила, белу техни-
ку, ТВ, исплата одмах.
062/198-47-74. (219436)

КУПУЈЕМ све врсте возила,
страна, наша, небитно ста-
ње, од 100 до 3.000 евра.
069/203-00-44, 066/409-
991. (219833)

НАЈПОВОЉНИЈЕ стално
купујем возила, небитно
стање и марка, исплата на
лицу места, 100 до 2.000
евра. 068/423-95-60.
(219833)

КУПУЈЕМО возила од 100
до 1.000 евра, небитно ста-
ње. 065/557-81-42,
062/856-64-94. (219895)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (219986)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-

ло ком стању, од 80 до

1.500 евра. 062/193-36-05.

(219764)

КУПУЈЕМ возила до 3.000

евра, испалта одмах. Позо-

вите. 064/300-40-01.

(220183)

КУПУЈЕМ заставу 750, фи-

ћу, регистр. Нерег.

063/152-09-34. (220237)

ТРАКТОР белорус 82,

1984. годиште, регистро-

ван и плуг двобраздни

ИМТ 757. Тел. 063/321-

707. (219908)

ИМТ 506, са фрезом, 260

евра, сетвоспремач 2,20,

400 евра 061/611-23-03.

(220004)

ИМТ 560, 19812, власник,

3.200 евра. 063/738-22-72.

(220073)

МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ

506, регистрован, рикверц,

извод за косу, очуван.

063/320-608. (220148)

КУПУЈЕМ мотокултиватор

са опремом или без, небит-

на марка, купујем круњач

прекркупач. 063/739-76-

72. (220272)

ПРОДАЈЕМ две црвене

приколице од 8 тона. Нови

Козјак.064/019-80-

46.(220217)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер

и половни делови од веш-

машина. Тел. 252-05-10,

063/703-76-07.

СЕРВИС телевизора, мони-

тора, продаја половних,

програмирање даљинских.

„Плус”, Туцовића 28, 353-

463.

ТВ половни, 37, 55, 72, ди-

гитални слушни апа-

рат.348-975, 066/348-975.

(220136)

ПРОДАЈЕМ трпезариски

сто, три столице са насло-

ном боја букве. 064/ 127-

58-17. (СМС)

ШАПУРИНЕ, прасиће, де-

беле свиње продајем. 372-

768, 064/172-44-10.

(219639)

БРИКЕТ, висококалоричан

еколошки огрев од храста

и букве с превозом, прео-

стале кочине. 

061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ гробницу.

064/848-84-22. 

(219629)

ПРОЗОРИ ПВЦ шестоко-

морни са ролетнама и ко-

марницима, нови, уградне

мере 120 х 140, продајем

повољно. 064/403-51-42.

(219678)

СВИЊЕ продајем, 100 –

150 кг. 372-768, 064/172-

44-10. (218597)

БЕТОНСКИ блокови, супер

цене,  30, 35, 45, 65,  могућ

превоз. „Луна плус”, Цре-

паја. 069/275-73-94.

(219106)

КОТАО са бојлером за гре-

јање, 35 кв, 1.5 годину

стар, повољно. 064/123-63-

65. (219878)

ДВА ДЕЧЈА ормана, жуте и

наранџасте боје и кревет

са душекком, повољно.

Тел. 064/118-49-74.

(219872)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6 кв.

063/852-12-10. (219870)

ВРАТА, прозори, фасадна

цигла, теписи, шиваћа ма-

шина багат. 064/215-496.

(219885)

ПРОДАЈЕМ соларијум, су-

допере, полице, радни сто.

371-274, 064/176-88-52. 

ТВ филипс, JVC, тел/факс

панасоник, ел. косилица,

каљеве пећи, полован на-

мештај, прозор с ролетном,

све повољно, власник.

064/142-30-95. (219886)

ПРОДАЈЕМ пластичну ци-

стерну од 500 литара,

електрични шпорет с рав-

ном плочом, дечји креве-

тац. 060/440-30-05.

(219994)

ПРОДАЈЕМ полован наме-

штај из увоза. 065/592-78-

75. (219921)

КИРБИ нов, трепзаријски

сто, столице, сто, столице,

фотеље терасне, шерпе но-

ве. 064/955-51-85.

(219991)

ПОВОЉНО продајем тро-

сед, двосед и фотељу. Тел.

062/196-39-47. (219962)

ПРОДАЈЕМ цреп кикинда

333, и ветер лајсне.

013/355-576. 219969)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу

око 150 кг, Владимировац.

064/271-54-29. (219975)

НОВИЈИ замрзивач санду-

чар 400 л, комбиновани

фрижидер, веш-машина,

микроталасна, фрижидер,

судопера с радним висе-

ћим, брачни кревет, трпе-

заријски сто са столицама,

орман, комода, ТВ комода,

сет сточића, шиваћа маши-

на, нова врата са штоком.

Тел. 063/861-82-66.

(220170)

ПРОДАЈЕМ половне ТА пе-

ћи, сто за масажу, шапо-

њеру, хаубу. 060/043-52-

98. (220126)

БИЦИКЛ, лаптоп, ТВ сони,

косачица, гуме 14 инча,

пегла ваљак. 

061/631-99-26. 

(220153)
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ПРОДАЈЕМ фотеље, бео

брачни кревет, стариснки

креденац и струњаче.

013/232-21-30, 063/162-

50-00. (22000’61)

ПОВОЉНО win dovs XP,

кућиште, екран, веб каме-

ра, тастатура, миш, звучни-

ци, принтер, скенер, фото-

копир. 064/252-50-03.

(220112)

ПРОДАЈЕМ црну земљу,

Звездан. 063/224-435.

(220038)

ПРОДАЈЕМ заклане товне

пилиће. 013/210-18-64,

062/156-24-11. (220091)

„УТВА СТИН” врши рас-

продају новог намештаја:

столице од 1.000, столови

од 3.500, кревети од

10.000. Стара „Утва”.

060/600-14-52. (22095)

ПРОДАЈЕМ тросед на раз-

влачење пуно дрво, 10.000

динара. 064/612-11-10.

(220090)

ПРОДАЈЕМ добре половне

греде. Звездан. 063/224-

435. (220038)

ТЕНДА 4.80 х 2, плац у Ба-

њи Врујци, 6 ари, повољно,

мешалица на бензин.

061/254-17-08. (220049)

КОСАЧИЦА, веш-машина,

шпорет, фрижидер, маши-

на за плочице, машина за

судове. 063/198-84-00.

(220158)

ПРОДАЈЕМ ручно правље-

не сапуне, намењене за не-

гу здраве и проблематичне

коже. Фармацеут, 063/712-

99-63. (220128)

ЈАПАНСКЕ препелице, ле-

ковита јаја, урађена анали-

за у Заводу за јавно здра-

вље. Раша, 062/186-36-08.

(220020)

КОКЕ носиље, пуна носи-

вост, 250 динара комад,

могућност превоза.

060/054-67-70. (220007)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-

чеве, угаону гарнитуру, ре-

гале, мост + регал, гарни-

туру мојца, сто + 4 столи-

це, спаваћа соба комплет,

комплет кухиња, дечја ко-

лица, ел. шпорет, ТА пећи,

пећ на дрва, машину за

веш, суђе, тепихе, половне

ауто гуме, бицикле разне.

063/107-78-66. (220006)

ОСБ плоче за подашчава-

ње кровова, цена 296 ди-

нара квадрат, превоз на

адресу купца. Тел.

062/437-236. (и)

ШПОРЕТ смедеревац 9,

десни, добар, 

10.000 динара. 

060/380-56-20. 

(220338)

ПРАСИЋИ, балирана дете-

лина, слама на продају.

Мића, 064/303-28-68.

(220341)

РАСПРОДАЈА половног на-

мештаја, металних врата,

ломљеног мермера.

060/375-77-11. 

(220337)

РЕГАЛ, сто + столице. ТА
пећ, ормани, кревети, ко-
моде, витрине, веш-маши-
на, шанк, сандук за посте-
љину, кухиња, француски
лежај и др. 064/155-38-13.
(220331)

ПРОДАЈЕМ прасиће 210,
Борачка 1, Војловица.
064/306-87-33. (220320)

ХИТНО и повољно прода-
јем тросед, двосед, фотеља
„симпо”. Тел. 064/473-37-
87. (220312)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
комбиновани фрижидер,
шпорет, сушару, повољно.
060/180-02-83,  062/186-
48-22. (220300)

ОВЛАШЋЕНИ електросер-
вис поправља веш-машине,
бојлере, шпорете, фрижи-
дере, електроинсталције.
060/180-02-83, 062/186-
48-22. (220300)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење, на
дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (220310)

ПРОДАЈЕМ топлу витрину
за пицерије, ресторане бр-
зе хране, купљене нове, че-
тири месеца коришћене.
Саша, 065/681-90-39.
(220282)

НА ПРОДАЈУ штенци соп-
а, очишћени од паразита,
вакцинисани, с папирима.
Тел. 013/403-735. (220625)

КУХИЊСКИ фрижидер ма-

ли, фрижидер са стакле-

ним вратима, вертикални,

вага за СТР. 

013/631-708. 

(220267)

ПРОДАЈЕМ ловачки кара-

бин лицу са дозволом. 

Тел. 063/537-003. 

(220247)

ПРОДАЈЕМ врата и мали

сто. 013/373-202. (220240)

ПРОДАЈЕМ половну бош

веш-машину. 064/194-69-

03. (220219)

СТИЛ тестеру 250, веш-ма-

шину ободин, нови тип, ти-

ки бојлер 10 л. 061/644-62-

07, 064/822-96-82.

(220218)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе.

063/773-45-97, 371-568.

(2202129

ПРОДАЈЕМ две свиње од

150 кг, Нови Козјак.

064/019-80-46. (220217)

ПРОДАЈЕМ пчеле и ројеве.

063/752-44-20. (220226)

ПРОДАЈЕМ јариће мушке,

козе, алпино јарца.

065/348-22-00. (2202279

ПРОДАЈЕМ немачки три-

цикли за одрасле са брзи-

нама. 013/319-074.

(220230)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, гаранција, пролећна

акција. 062/170-43-10.

(220273)

ПРОДАЈЕМ топлу и хладну

витрину. 013/633-033.

(220346)

КУПУЈЕМ све врсте алата,

двостубне дизалице, кљу-

чеве и стругове. 069/203-

00-44, најбоље плаћам.

(218719)

НАЈПОВОЉНИЈЕ стално

купујем бицикле, очуване.

064/552-31-19, 013/403-

736. (219833)

КУПУЈЕМ двостубне диза-

лице, стругове, компресо-

ре, ЦО2 апарате, аргон,

разног алата. 069/203-00-

44, 013/403-736. (219833)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,те-

левизоре, веш-машине, за-

мрзиваче, фрижидере и

остали отпад. 064/158-44-

10, 063/101-11-47. (21948)

КУПУЈЕМ очувано покућ-

ство, столове, столице, су-

допере, плинске боце, сли-

ке. 066/900-79-04. (219905

КУПУЈЕМ ТА пећи (исправ-

не, неисправне), столове,

столице, плинске боце.

062/170-43-10. (219905)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. Тел. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (219952)

КУПУЈЕМ старе: сатове,

новац, пенкала, књиге, раз-

гледнице, ситне антиквите-

те. 013/233-35-01,

064/265-82-98. (220336)

КУПУЈЕМ обојене метале,

веш-машине, замрзиваче ,

фрижидере, гвожђе, алу-

минијум, телевизоре.

061/206-26-24. (220324)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумула-

торе, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре, бакар,

месинг, алуминијум.

061/321-77-93. (2203249

КУПУЈЕМ алуминијум, веш-

маине, замрзиваче, гво-

жђе, телевизоре и остало

покућство. 061/322-04-94.

(220324)

КУПУЈЕМ алуминијум, ме-

синг, гвожђе, веш-маине,

замрзиваче, акумулаторе,

телевизоре, долазим.

064/484-13-76. (220324)

КУПУЈЕМ медаље, ордење,

пенкала, стари новац, са-

тове ђепне, ручне.,

064/867-48-11. (220089)

КУПУЈЕМ веш-машине,

фрижидре, замрзиваче,

старе славине, акумулато-

ре, каблове и остали ме-

тални отпад. 060/521-93-

40. (220225)

СТАРЧЕВО,кућа на глав-

ном путу, изузетна локаци-

ја за посао. 013/632-894.

(СМС)

ШИРИ центар, две куће,

сређене, 55.000; Миса, ПР,

нова одлична, 20.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(220348)

КУЋА на продају, Јове

Максина 31. 064/813-00-

21. (217811)

КУЋА, нова Миса, код вр-

тића „Петар Пан”, 240 м2,

2,33 ара плаца, власник.

063/826-97-09. (218720)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру,

130 м2, повољно. 060/028-

14-80. (219797)

ПРОДАЈЕМ плац на Бава-

ништанском путу 15,5  ари,

повољно. 060/028-14-80.

(219797)

ДОЊИ град, кућа сређена,

са два стана, ЕГ, плац 7

ари. 061/224-47-97.

(219707)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште, делимично воћ-

њак, 19 ари, Козарачка.

Тел. 331-562. (219662)

КУЋА на продају, Србијан-

ска 55, Панчево. 064/651-

16-22. (219589)

ПРОДАЈЕМ плац 40 ари,

Девојачки бунар, повољно.

062/154-43-27. 

(219421)

КУЋА, Стари Тамиш,160

м2, 6 ари плаца, гаража.

064/419-83-29. (219424)

ПРОДАЈЕМ кућу или ме-

њам за стан, Баваништан-

ски пут код „Термомонта”,

069/171-74-91. (219492)

КУЋА, Панчево, Цара Ду-

шана, плац 6.5 ари, локал

са улице, централно греја-

ње, колски улаз, три зидане

гараже, двориште, башта,

укњижена. 060/430-46-10.

(22074)

КУЋА на продају у Војло-

вици, одмах усељива. Тел.

366-234.

ДВОРИШНИ део куће са

баштом, продајем.

062/885-43-20. (2198749

СТАРЧЕВО, два плаца од 7

ари, угао. 065/340-13-41.

(219877)

КУЋА, Тесла, одлична ло-

кација, 150 м2 + пословни

простор, 70 м2, две стам-

бене јединице, продаја/за-

мена. Договор, власник.

064/123-63-65. (219878)

ЊИВА 80 ари, Војловица.

064/354-69-76. (219897)

КУЋА, Панчево, Карађор-

ђева 63, угао, договор. Тел.

064/142-30-95. (219886)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 160 м2,

ПР, ЕГ, 2,25 ари плац,

48.000. (636), „Стрелиште

некретнине”. 062/886-56-

09. (219900)

САМОШ, продајем земљу

и кућу са 15 ари плаца.

013/251-96-03, 064/226-

67-31. (219917)

ПРОДАЈЕМ четворособан

нов стан на Стрелишту.

Тел. 064/267-71-74. (21993

ПЛАЦ на продају код

„Тмушића”, Миса, ограђен,

4 ара. Тел. 064/959-42-79. 

КУЋА на продају, Долово,

29 ари. 371-274, 064/176-

88-52. (219920)

ПРОДАЈЕМ викендицу, Де-

војачки бунар, 80 м2, 7

ари, струја, вода, заграђен.

063/841-16-27. (219925)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву, подрум, приземље,
спрат, прво усељење,
37.000 евра. 
063/814-35-38. 
(219928)

ПРОДАЈЕМ викенд кућу,
Бања Врујци. 064/224-41-
91. 219928)

КАРАУЛА, нова кућа, 86

м2, плац 17 х 24 м, укњи-

жена, власник. 065/258-87-

77. (219936

ДВЕ одличне куће на јед-

ном плацу, центар.

063/320-618. (219950)

ПРОДАЈЕМ кућу на четири

ара плаца, у Улици Мило-

ша Требињца, преко пута

Народне баште, више ин-

формација на тел.

066/303-999. (219935)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу 9

х 12, завршни радови,

Спортски центар, власни-

штво. 064/221-36-12.

(219957)
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ПРОДАЈЕМ викендицу у

Долову, 25 ари, воћњак,

повољно и циглу велики

формат. 313-716. (219960)

НА ПРОДАЈУ викедница у

Девојачком бунару. Тел.

064/165-18-68. (219978)

ПРОДАЈЕМ плац од 6 ари

са кућом, повољно, Тана-

ска Рајића. 063/215-844.

(219979)

ДВЕ куће + анекс, почетак

Стрелишта, укњижено, за-

мена. 064/952-19-80.

(219963)

НА ПРОДАЈУ њива у Лапу,

2,2 ланца. 065/966-23-22.

(219989)

ПРОДАЈЕМ викедницу у

Делиблатској пешчари,

близу Горанског дома.

063/249-682. (219996)

КУЋА, насеље Мали рај, 90

м2, 10 ари, два стана, про-

дајем/мењам. 064/955-51-

85. (219991)

КУЋА с два локала код

Турске главе, 160 м2, 2

ара, 65.000. (238), „Тесла

некретнине”, 064/668-89-

15. (219732)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру

града, повољно, вреди по-

гледати. 063/756-06-04.

(220100)

ПРОДАЈЕМ плац и њиву на

Јабучком путу. Може пре-

ко рачуна. 060/353-99-10.

(220101)

КУЋА, Топола, 82 м2, 7

ари, 27.000; Маргита 60

м2, 27.000. (300), „Ћур-

чић”, 362-816, 063/803-10-

52. (219633)

КУЋА на Кудељарском на-

сипу, усељива са 9 ари

плаца. 064/040-82-72.

(220110)

ПРОДАЈЕМ две куће на

плацу 7.5 ари, легализова-

но, трофазна струја, вла-

сник, 1/1, 35.000 евра,

Скадарска бр. 14. Милан.

065/435-69-93. (220030)

ХИТНО на продају кућа у

Старчеву, Омладинска 2,

повољно. 061/680-96-38.

(220035)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,

може и замена за стан.

069/552-03-71. (220116)

ОМОЉИЦА, центар, 44 м2,

сређен стан, улични део

куће, власник, 13.900.

060/332-05-92. (220099)

ПРОДАЈЕМ лепу кућу на

Тесли и кућу у центру за

инвеститоре. (661), „Весна

2”, 066/937-00-13,

(220055)

НОВА МИСА, кућа новија,

200 м2, локал, договор.

(188), „Una Dal li”, 064/255-

87-50. (220065)

НОВА МИСА, кућа 100 м2,

на 7 ари. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (220065)

ЦЕНТАР, део куће, 9 х 12,

18.000. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (220065)

НОВА МИСА, плац 84 ара.

(188), „Una Dal li”, 064/255-

87-50. (220065)

ПРОДАЈЕМ две њиве 54 и

90 ари. Јабука, 013/235-

80-56, 063/703-74-41.

(220029)

НОВА МИСА, плац са ло-

кацијском дозволом, пра-

зан. 064/260-05-34.

(220046)

КУЋА у Тополи, трособна,

ЕГ, усељива, 30.000 евра,

замена, договор. (470),

„Дива”, 345-5324, 064/246-

05-71. (и)

ПЛАЦ до пута, Бваништан-

ски пут, 7 ари, ограђено,

1.800 евра/ар, договор.

(470), „Дива”, 345-5324,

064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, кућа у мирном

крају, 3.6 ара, 80 м2, кана-

лаизација, 54.000 евра, за-

мена за двособан и допла-

та. (470), „Дива”, 345-

5324, 064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две

мање куће за мањи стан.

064/986-21-74. (220068)

КУЋА, Качарево, 150 м2,

3.5 ара, две стамбене једи-

нице, 27.500 евра.

064/271-74-67. 

(220051)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

155 м2, 4.5 ари плаца,

објекат у изградњи 300 м2,

у дворишту, хитно, Д. Ту-

цовића. 065/335-32-37.

(220070)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дебеља-

чи, стамбени + пословни

простор, погодно за мању

фирму, површина око 850

м2, власништво, 1/1.

063/819-81-83. (220076)

КУЋА, Баваништански пут,

преко пута касарне 1/1

ари, струја, вода. 064/248-

94-34. (И220077)

ДЕО куће, засебно и огра-

ђено двориште зидом, по-

друм, 2,6 ара, 86 м2, Сода-

ра. 063/779-72-93.

(220078)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли.

Позвати после 16 сати.

Тел. 064/280-22-80.

(220082)

ПРОДАЈЕМ две куће на

једном плацу у Војловици,

легализовано. 013/232-21-

30, 063/162-50-00.

(220061)

КОТЕЖ 1, одлична, 98 м2

+ 40 м2, 57.000. (49), „Му-

станг”, 062/226-901.

(220195)

КАЧАРЕВО, 96 м2, 5 ари,

усељива, 16.000. (49), „Му-

станг”, 062/226-901.

(220195)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-

вици, са помоћним објек-

тима. Тел. 063/311-281,

013/366-115. (220188)

КУЋА, Маргита, 180 м2 +

3,2 ара, власник, 1/1, ком-

плетно сређена. 013/664-

228, 063/740-22-41.

(220159)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру

Панчева, 112 м2, на 3 ара,

50.000. Тел. 065/310-02-

76. (220161)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-

ву, 7 ари плаца, цена

12.000 евра. 062/830-82-

31. (220162)

НА ПРОДАЈУ кућа код Зе-

лене пијаце, може и заме-

на. 063/814-56-25.

(220165)

КУЋА, Миса, 288 м2, укњи-

жена, легализована, могућ-

ност продаје по етажама,

власник. 064/123-14-13.

(220162)

КУЋА на Тесли, укњижена,

на екстра локацији за по-

сао, становање. 063/329-

464. (220167)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољи-

ци. 064/239-95-40.

(2201719

ПРОДАЈЕМ засад леске,

стар четири године, повр-

шине 2,6 хектара. 065/278-

24-00. (220182)

ПЛАЦ 10 ари, Кудељарац,

Охридска, власник, 5.000

евра, замена за ауто.

064/300-40-01. (220183)

ПОВОЉНО, кућа у изград-

њи, стављена под кров, 425

м2. Сутерен + приземље +

спрат. Плац 8 ари, без по-

средника. 065/811-31-92.

(220182)

ПОВОЉНО продајем плац

на Стрелишту, 4 ара, 4.000

евра. 063/185-27-90.

(220124)

КУЋА, 4,21 ари плаца, из-

лази на Новосељански пут,

Копаоничка 7., 060/058-

01-06. (220131)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу

200 м2, Максима Горког,

3.8 ари. 063/301-360.

(220138)

САМОШ, нова кућа, 60 м2,

намештена, усељива,

15.000, договор. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00.

(220144)

ЈАБУКА, кућа 100 м2, 6

ари, 10.000; Омољица, 80

м2, 16.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (220144)

КУЋА, Долово, близу цен-

тра, 16,5 ари, цена по до-

говору.Тел. 061/134-37-08.

(220142)

КУЋА 100 м2, код Болнице,

48.000, усељива. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00. (2)

ЦЕНТАР, 120 м2, 4 ара,

45.000, 70 м2, 5 ари,

55.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (220144)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 22

ара, 70 м2, све под воћем.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (220144)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 120

м2, 8 ари, 45.000. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00.

(220144)

ПРОДАЈЕМ воћњак 32 ара,

Охридска улица, Кудеља-

рац. 065/669-47-56.

(22052)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,

дозвољена градња.

060/766-23-36. (220154)

ПРОДАЈЕМ кућу на 5  ари

у ширем центру, 1/1.

063/777-27-08, 

013/355-575. (220011)

НА ПРОДАЈУ два ланца зе-

мље близу села. 

013/601-281. (220014)

НОВА МИСА, Козарачка,

спратна, 6 х 12, кућа укњи-

жена, повољно, хитно.

063/760-22-83.

(2200025)

КУЋА 120 м2 на 5 ари,

Преспанска 15, укњижена,

власник, 063/307-674.

(220023)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2 + 30

м2, на Маргити. 064/248-

90-16. (220241)

НА ПРОДАЈУ кућа у Ива-

нову, плац 6 ари. Тел.

064/701-16-33. (220249)

ХИТНО продајем кућу у

Панчеву, могућ сваки до-

говор, повољно. 064/902-

28-80. (220243)

КУЋА, центар, 100 м2, 3

ара, сређена, 49.000
евра.061/685-88-03.

(220339)

КУЋА 50 м2, са 9 ари, пла-

ца са грађевинском дозво-

лом. Панчево, хитно, дого-

вор. 065/410-97-34.

(220342)

НА ПРОДАЈУ викендица,

Новосељански пут, 15 ари,

до пута. 063/336-461.

(220329)

ПРОДАЈЕМ 18 ари баште

са викендицом. 063/865-

80-06. (220294)

КУЋА на продају, Панче-

во,Кочина 3, поред Зелене

пијаце. 064/231-60-24.

(220306)

ВОЈЛОВИЦА, две куће на

16 ари, 37.000. (396),

„Лајф”, 317-634, 061/662-

91-48. (4662)

ПРОДАЈЕМ ланац земље

на Новом путу Качарево-

Панчево, близу села.

064/333-20-46. (220289)

СТАРА МИСА, 300 м2,

квалитетно грађена, 6 ари,

договор. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(220284)

МИСА, кућа 150 м2, 2 ара,

50.000, може замена.

(238), „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (220284)

ТЕСЛА, нова кућа, 130 м2,

1.5 ар, 95.000. (238), „Те-

сла некретнине”, 064/668-

89-15. (220284)

КУЋА на продају са лока-

лом код школе „Свети Са-

ва”. 373-154, 063/824-63-

51. (220256)

ПРОДАЈЕМ плац на Миси,

5 ари, 18.80 х 26,80.

069/333-48-65.

(220264)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 10 ари, Новосељан-
ски пут, повољно. 066/385-
289. (220266)

МАКСИМА ГОРКОГ кућа
на 7 ари, 70.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48. (

УРЕЂЕНА викендица, гра-

ђевинска, легализована,

Новосељански пут.

064/489-40-36. (220269)

КУДЕЉАРАЦ, комплет ре-

новирана, 5 ари, 140 м2 +

25 м2 локал, спратна,

78.000. (335),„Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(220134)

ВОЈЛОВИЦА, одлична кућа

113 м2, 6,3 ара, 36.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-64. 

ГОРЊИ ГРАД, хитно, усе-

љива, 88 м2, 2 ара, 27.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (220205)

БЛИЗИНА центра, хитно,

спратна кућа, 183 м2, 3.7

ара, 75.000.(398), „Кров”,

060/683-10-64. (220205)

ТЕСЛА, две стамбене једи-

нице, 4.7 ари, 65.000.

(396), „Лајф”, 

061/662-91-48.  

(220215)

МИСА, нова кућа, 7 ари,

37.000,Караула на 16 ари,

29.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48.  (220215)

БАВАНИШТАНСКИ пут

113 ари, до пута, грађевин-

ски, 33 ширина. 

063/836-23-83. 

(220252)

ВЕЛИКА понуда кућа на

свим локацијама. „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(220220)

ЈЕДНОСОБАН стан, Мак-

сима Горког,реновиран,

све ново, 14.400 евра.

013/251-17-22, 066/451-

890. (СМС)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ре-

новиран стан, Котеж 1.

065/510-24-44. (219461)

ПРОДАЈЕМ или мењам

стан на Копаонику, 36 м2.

060/386-47-06. 

(220314)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-

бан, ЦГ, Вељка Влаховића

12, V, 43.500. 063/164-61-

52. (218919)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2

+ 17 м2 пословног просто-

ра, центар, 35.000.

064/186-50-87. 

ТЕСЛА, стан 45 м2 + Т,

једноипособан, сређен,

II/IV, ТА, укњижен, код пи-

јаце, продајем. 063/826-

97-07, АГ „Економик нет

систем”. (218720)

СТАН, 54 м2, IV спрат, без

лифта. 063/159-99-62.

(219130)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2,

ЦГ, тераса, подрум.

061/224-47-97. (219707)

НА ПРОДАЈУ једнособан

стан на Стрелишту.

069/151-49-52. 

(219857)
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ПРОДАЈЕМ стан на новој

Миси, 34 м2. 373-287.

(219815)

ТРОСОБАН, 64 м2, Котеж

1, III спрат, новоградња,

укњижено, 44.800.

064/200-00-37.  (219427)

ЦЕНТАР, 60 км, ПР + I, ло-
кал + стан, сређено, 40.000
евра. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/866-56-
09. (219900)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2,  ЦГ,
37.000; 58 м2, II, 33.000;
65 м2, III, ЦГ, 31.000.
(636), „Стрелиште некрет-
нине”, 062/866-56-09.
(219900)

ПРОДАЈЕМ двособан, 64
м2, II спрат, ЦГ, Котеж 2.
063/857-77-21. (219972)

ГОРЊИ ГРАД, новоградња,
63 м2, II, ЕГ, 48.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/866-56-09. 
(219900)

КОТЕЖ 2, 51 м2, I, 31.000.
(636), „Стрелиште некрет-
нине”, 062/866-56-09.
(219900)

МИСА, 35 м2, једнособан,

21.000, етажа 106 м2,

37.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(219987)

ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2, на
7. спрату, Стрелиште,
22.000 евра. 063/868-02-
06.(2199689

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у строгом центру, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(219973)

ПРОДАЈЕ се стан, троипо-

собан, на Котежу 2, 84 м2,

6. спрат. 065/398-98-99.

(2199779

СТАН 37 м2, Котеж 1, III

спрат, одлична локација,

без посредника. 064/214-

41-79. (219913)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, но-

во, Котеж 1, без посредни-

ка. 063/250-082. (219935)

КОТЕЖ 25 м2, гарсоњера,

17.000; трособан 71 м2,

43.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(219987)

ДВОСОБАН, 56 м2, Стре-

лиште, намештен, 27.000;

Котеж, 30.000. (324), „Ме-

диа”, 315-703, 064/223-99-

20. (219987)

ТЕСЛА, 57 м2, 30.000, 43

м2, 25.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(219987)

Агенција „Тесла некретни-

не”, (238), посредује у ку-

повини станова и кућа.

064/668-89-15. (220097)

ТЕСЛА, једнособан, IV, ТА,

усељив. 013/315-395,

063/851-03-23. (220105)

ТРОСОБАН мањи, потпуно

лукс намештен, ПВЦ, кли-

ма, интернет, Тесла.

064/877-53-09. (222111)

ПЕНЗИНЕРИ. Купујем стан

са Вашим плодоужитком

(остајете у стану). 060/332-

05-92. 

ДВОСОБАН, I, код „Ави-

ва”, са плодоужитком, ста-

рији пар око 75 година,

остаје у стану,

16.500.,061/324-40-85.

(220099)

МЕЊАМ пословни простор

Београд – Трговачка, за

стан у Панчеву. 064/111-

22-56. (220095)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ дво-

собан стан, Котеж 1, за ма-

њи, једнособан, власник.

063/765-83-10. (220041)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ стан,

Котеж 1, 58 м2, за два ма-

ња, власник. 065/820-73-

83. (220041)

ЦЕНТАР, станови и гара-

же, укњижено, етажирано,

53-120 м2. 630-850

евра/м2, са ПДВ-ом.

063/323-584. (2200569

ПРОДАЈЕМ леп двособан

на Тесли, 58 м2, две лође.

(661), „Весна 2”, 066/937-

00-13. (2200559

ПРОДАЈЕМ двособан на

Содари, 54 м2, повољно.

(661), „Весна 2”, 066/937-

00-13. (220055)

ТЕСЛА, новоградња, 790

евра/м2, 62 м2, 68 м2, 75

м2. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (220065)

СОДАРА, жута цигла, 56

м2, сређен, 37.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(220065)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, дво-

собан, VII, договор. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(220065)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-

бан, 35 м2, 14.500. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(220065)

ЦЕНТАР, гарсоњера, Са-

мачки хотел. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(220065)

СТАН, 71 м2, грејање, кли-

ма, кабловска, две терасе,

подрум, 39.000 евра.

063/864-07-13. 

(220067)

ДВОИПОСОБАН, Котеж,

два ве-цеа, 68 + 6 м2,

40.000 евра. (470), „Дива”,

345-534, 064/246-05-71. (и

ДВОСОБАН, Доњи град,

реновиран стан, 52 м2, ЕГ,

I спрат. (470), „Дива”, 345-

534, 064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, реновиран,

Д. Град, 34 м2, тераса,

22.000 евра, договор.

(470), „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (и)

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,

56 + 4 м2, 27.000 евра,

трособан,Содара, 44 м2,

приземље, 33.000 евра.

(470), „Дива”, 

345-534, 

064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 50 м2,

тераса, Котеж, усељив од-

мах, 25.500 евра. 

(470), „Дива”, 

345-534, 

064/246-05-71. (и)
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СТАН у Панчеву, Маргита,

површина 56,7 м2, укњи-

жен, власништво, 1/1.

063/819-81-83. (220076)

СТРЕЛИШТЕ, стан 62 м2,

парно, нов паркет, купати-

ло, столарија, власник.

066/004-787. (220046)

СТРЕЛИШТЕ, центар, двои-

пособан, 72 м2, II, ЦГ, одли-

чан, 40.000. (300), „Ћурчић”,

362-816, 063/803-10-52. 

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 61

м2, IV, лифт, 33.000; дво-

собан, 22.000. (300), „Ћур-

чић”, 362-816, 063/803-10-

52. (220106)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

36 м2, ВП, сређен, 24.000;

32 м2, III, 21.000. (300),

„Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (220106)

СОДАРА, једнособан, 32

м2, I,  ЦГ, 24.000, договор.

(300), „Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (220106)

ЦЕНТАР, двособан, 52 м2,

I, ЕГ, сређен, 35.000. (300),

„Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (220106)

ПРОДАЈЕМ апартман на

Копаонику 60 м2, може за-

мена. 060/312-90-00. (220

ПРОДАЈЕМ објекат за сме-

штај у центру 500 м2.

060/312-90-00. (220126)

ЦЕНТАР, једноипособан,

45 м2, I, ЦГ, 36.500, дого-

вор. (336), „Олимп”, 351-

061, 063/494-898. (229134)

КОТЕЖ 1, једноипособан,

45 м2,  V, ЦГ, лифт,

30.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. (229134)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

32 м2, III, ЦГ, лифт,

21.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. (229134)

ТЕСЛА, мањи двособан, 47

м2, III, ТА, 22.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. (229134)

КОТЕЖ 2, четворособан,

дуплекс, 108 м2, V ЦГ, од-

личан, 56.000, договор.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/494-898. (229134)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-

бан, 63 м2, V, ЦГ, без ула-

гања, 43.500, договор.

(336), „Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (229134)

ТЕСЛА, двоипособан, 58

м2, VI, ЦГ, 35.000, дого-

вор. (336), „Олимп”, 351-

061, 064/234-36-01.

(229134)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60

м2, IV, ЦГ, сређен, 31.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/494-898. (229134)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 70

м2, III, ЦГ, усељив, 41.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/494-898. 

(229134)

ПРОДАЈЕМ намештену

гарсоњеру у Самачком хо-

телу, власник, без посред-

ника. 065/681-32-17.

(220137)

КОТЕЖ 1, 41 м2, једноипо-

собан, 26.000 евра, 74 м2,

трособан, 37.000. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00.

(220144)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипо-

собан, 24.000. (394), „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(220144)

СТАРА ПОШТА, двособан,

I, 41.000, изнад Робне ку-

ће, X, двоипособан,

40.000.  (396), „Лајф”, 317-

634, 061/662-91-48.

(220215)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,

23.000, америчке зграде,

двособан, 35.000. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00.

(220144)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,

25.000; 50 м2, двособан,

усељив, 28.000. (394), „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(220144)

КОТЕЖ 2, 62 м2, двособан,

35.500; трособан, 74 м2,

43.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. 

(220144)

МАРГИТА, нови станови,

600 евра, велики избор

станова, све локације.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (220144)

СТАН на Содари, на про-

дају, повољно. Тел.

013/351-166, 063/185-28-

26. (220145)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ гар-

соњеру на Тесли, V, TA, без

посредника. Тел. 063/867-

58-19. (220019)

СТРЕЛИШТЕ, VII спрат,

ЦГ, 86 м2, власник.

064/276-04-80. (220197)

СТРЕЛИШТЕ, приземље,

ЦГ, 38 м2, власник.

064/276-04-80. (220197)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо-

бан, ВПР, 44 м2, ЕГ,

23.000. (320), „Премиер”,

352-489, 063/800-44-30.

(220211)

ЦЕНТАР, двоипосо-

бан,мVII, 63 м2, ЦГ,

41.000. (320), „Премиер”,

352-489, 063/800-44-30.

(220211)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 57

м2, ЦГ, 30.000. (320),

„Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (220211)

КОТЕЖ 2, једнособан, III,

44 м2, ЦГ, 25.000. (320),

„Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (220211)

СОДАРА, трособан, ВПР,

63 м2, ЦГ, 33.,000. (320),

„Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (220211)

ЦЕНТАР, Карађорђева, јед-

ноипособан, I, ЦГ, 45 м2,

36.000. (320), „Премиер”,

352-489, 063/800-44-30. 

ШИРИ центар, трособан,

68 м2, I спрат, ТА, терасе,

гаража, 31.000. 060/760-

04-32. (220203)

ЦЕНТАР, салонски двори-

шни 88 м2, сређен, 33.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (220205)

ЦЕНТАР 1.5, 44 м2, 26.000;

Содара, двоипособан, 64,

40.000. (338), „Јанковић”,

348-025. (220214)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,

26, 14.000; Маргита, 64

м2, 13.000. (338), „Јанко-

вић”, 348-025. (220214)

КОТЕЖ 1, двособан, 63 м2,

31.000; Стрелиште, двои-

пособан, 55 м2, 29.000.

(338), „Јанковић”, 348-025.

(220214)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,

53 м2, укњижен. Тел.

064/290-46-55. (220250)

СОДАРА, трособан, I,

41.000; двособан, VI,

26.000. (396), „Лајф”, 317-

634, 061/662-91-48.

(220215)

СОДАРА, Доситејева, тро-

ипособан, 58.000; војне

двоипособан, 39.500.(396),

„Лајф”, 317-634, 061/662-

91-48. (220215)

САЛОНСКИ 114 м2,

65.000; 86 м2, 40.000.

(396), „Лајф”, 317-634,

061/662-91-48. (220215)

КОТЕЖ 2, двособан, I,

30.000; Котеж 1, гарсоње-

ра, 16.500. (396), „Лајф”,

317-634, 061/662-91-48.

(220215)

КОТЕЖ, једнособан, 45 м2,

26.000, трособан, 74 м2,

42.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (220220)

КОТЕЖ, једнособан, 32 м2,

16.000, двоипособан, 66

м2, 43.000 евра. (097),

„Перфект”, 064/348-05-68.

(220220)
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ТЕСЛА, двособан, 46 м2,

23.000; двособан, 49 м2,

29.000. (097), „Перфект”,

064/348-05-68. (220220)

СОДАРА, двособан, 63 м2,

33.000; двоипособан, 75

м2, 40.000.(097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(220220)

ЦЕНТАР,двособан, 53 м2,

дворишни, гаража, 18.900.

(097), „Перфект”, 064/348-

05-68. (220220)

МАРГИТА, трособан, 64

м2, 40.000; троипособан,

96 м2, 65.000. (097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(220220)

МИСА једноипособан, 35

м2, 18.500; двоипособан

54 м2, 32.400. (097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68. (220

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

37 м2, 23.000; двоипосо-

бан, 58 м2, 30.000. (097),

„Перфект”, 064/348-05-68.

(220220)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 45

м2, 22.000, двособан 52

м2, 23.500. (097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(220220)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 65

м2, 33.000; трособан, 80

м2, 40.000. (097), „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(220220)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60

м2, III, ЦГ, 29.000.  (097),

„Перфект”, 064/348-05-68. 

ПРОДАЈЕМ трособне ду-
плексе, 40.000 до 100.000
евра, плацеве. 013/341-
789. (220302)

СТАН, нова Миса, 40 м2,
реновиран, зграда, 17.500
евра, договор. 064/668-97-
77. (220286)

ПРОДАЈЕМ стан 46 м2, пр-
ви спрат, ЦГ, нов. 063/203-
743. (220277)

СОДАРА, 56 м2, ЦГ, I, сре-
ђен. 063/836-23-83.
(220252)

ЦЕНТАР, двособан, 56 м2,
IV/V, ЦГ, 36.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 

СТАН, Котеж 2, једносо-
бан, I спрат, цена договор.
063/122-80-76, Горан.
(220254)

ХИТНО, Тесла, 61 м2, две

терасе, ЦГ, 30.000. (238),

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. 

КОТЕЖ 1, једноипособан,

III, 49 м2, тераса, ЦГ,

26.000. (049), „Мустанг”,

062/226-901. (220-195)

ТЕСЛА, двособан, II, 50

м2, TA, 25.500. (049), „Му-

станг”, 062/226-901.

(219688)

ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2,

ТА, тераса, 29.000. (049),

„Мустанг”, 069/226-66-58.

(219688)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53

м2, I, тераса, ТА, 24.000.

(049), „Мустанг”, 062/226-

901. (219688)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

светао, 60 м2, III, ЦГ,

29.000. (049), „Мустанг”,

062/226-901. (219688)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, тера-

са, VI, ЦГ, добар, 26.000.

(049), „Мустанг”, 069/226-

66-58. (219688)

КОТЕЖ 2, леп једноипосо-

бан, 48 м2, ВП, 26.500.

(049), „Мустанг”, 062/226-

901. (219688)

КОТЕЖ 2, двособан, рено-

виран, 61 м2, V, 29.000.

(049), „Мустанг”, 062/226-

901. (219688)

СТРОГИ центар, већи јед-

нособан, I, 40 м2, ЦГ, иде-

алан за ординацију,

34.000. (049), „Мустанг”,

069/226-66-58. (219688)

КАРАЂОРЂЕВА, Конструк-

тор, 45 м2, једноипособан,

I, 36.000. (049), „Мустанг”,

062/226-901. (219688)

МИСА, етажа 90 м2 + та-

вански простор, 26.000.

(049), „Мустанг”, 062/226-

901. (219688)

МИСА, Конструктор, 46

м2, једнособан, I, тераса,

23.000. (049), „Мустанг”,

062/226-901. 

(219688)

МИСА, Конструктор, 58

м2, двособан, I, леп,

30.000. (049), „Мустанг”,

062/226-901. 

(219688)

МАРГИТА, једнособан,

прелеp, 17.500; нов, Са-

мачки, I, само 13.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(220348)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,ТА,

22.000; центар, III, 52,

30.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (220348)

ТЕСЛА, једноипособан, I,

лукс, 36.500, дворишни до

улице, 12.000. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66. (22)

КУПУЈЕМ стан једнособан,

једноипособан. 062/771-

513. (219441)

КУПУЈЕМ нов стан од 45

м2. 063/740-61-26. 

ХИТНО купујем 1.0, 1.5

стан на Содари. 063/836-

23-83. (220252)

КУПУЈЕМ троипособан

стан или четворособан, у

ширем центру. 

064/385-31-15. 

(220220)

КУПУЈЕМ двособан стан

без посредника, Стрелиште

или Содара. 

064/194-69-03. 

(220219)
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КУПУЈЕМ стан до 30.000
евра, моћже и мањи.
060/551-64-50. (220205)

КУПУЈЕМ гарсоњеру или
мањи једнособан стан, ис-
плата одмах. 064/121-23-
66. (220043)

АГЕНЦИЈА „Тесла некрет-
нине” купујем једнособан
или једнипособан стан.
064/668-89-15. (220097)

ИЗДАЈЕМ кућу у Бан. Но-

вом Селу, повољно. Кон-

такт 0631/725-278. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

кући, Стрелиште, без греја-

ња, депозит, 063/811-82-

54. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

празан, Копаоничка 23,

Нова Миса.  063/655-353 .

(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-

зан, 60 м2 стан. 060/448-

08-80 . (СМС)

КОТЕЖ 1, 60 м2, IV спрат,

ЦГ, лифт, полунамештен.

063/163-52-05. (219631)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-

мештен стан, I спрат, Со-

дара. 066/332-236. (4662)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на

Стрелишту. 064/970-80-68.

(220010)

ИЗДАЈЕМ стан, нова Миса,

30 м2. 013/373-201.

(22021(

ИЗДАЈЕМ празан једнои-

пособан стан у згради, но-

ва Миса. Тел. 064/914-59-

17. (220005

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан на Содари.
064/428-88-94. (218839)

ИЗДАЈЕМ два празна ста-
на, са предивним двори-
штем, на Новосељанском
путу, вреди погледати. Тел.
064/390-34-91. (219476)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на дужи период,
обавезан депозит. 063/617-
421. (219489)

ИЗДАЈЕМ кућу 100  м2,

строги центар, Ул. Живоји-

на Мишића 6, погодна за

канцеларијски простор,

ординације, агенције, шко-

лице, итд. 023/857-315,

064/575-57-04. (219880)

ПОЛУНАМЕШТЕН стан, 80

м2, засебан струјомер.

013/334-827, 063/191-99-

96. (2198829

ИЗДАЈЕМ двособан стан на

Котежу 1, није намештен.

060/632-68-00. (219881)

ЗА ИЗДАВАЊЕ двособан

стан и гарсоњера. Тел.

061/272-01-87. (2198899

ИЗДАЈЕМ намештену собу

код Хотела „Тамиш”, упо-

треба кухиње и купатила.

Тел. 065/672-33-00. (21989

ИЗДАЈЕМ повољно собу са

употребом кухиње и купа-

тила, на Тесли. 063/820-

91-38. (21989)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

леп, велик, празан, засебан

улаз. 013/373-027,

062/161-48-74. (219918)

У САМАЧКОМ издајем

комплетно намештену гар-

соњеру, 80 евра. 065/353-

07-57. (219934)

ЈЕДНОСОБАН намештен

стан, Котеж 2, ЦГ, топла

вода, IV спрату, лифт + те-

раса, цена 120 евра + де-

позит. 062/401-261. Одмах

усељив. 219941)

ИЗДАЈЕМ девојци наме-
штену гарсоњеру, у цен-
тру. 069/351-63-63.
(219945)

ИЗДАЈЕМ комфоран двои-
пособан стан у кући, пра-
зан, усељив одмах. Стрели-
ште. 068/513-60-38.
(219988

ИЗДАЈЕМ повољно двосо-
бан стан, II спрат, Војво-
ђански булевар 14. Тел.
352-677. (219984)

ГАРСОЊЕРА за издавање,
зграда, први спрат, засебан
улаз, нова Миса. 064/436-
85-26. (/2199859

ИЗДАЈЕМ леп једнособан
полунамештен стан, Сода-
ра, ЦГ, клима, кабловска.
063/879-54-08. (219948)

ИЗДАЈЕМ трособан и дво-
собан дворишни празан
стан. 064/224-12-60.
(219959)

ИЗДАЈЕМ лепу намештену
гарсоњеру у Новом Саду,
близу центра, 120 евра.
064/194-51-42. (219967)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоње-
ру, ЦГ, Котеж 1, лепа лока-
ција, на дуже. 013/317-
864. (219951)

ПОВОЉНО издајем једно-
собан стан. Питати на
060/013-49-52. 
(220263)

ИЗДАЈЕ се довосбан ком-
форан стан, полунаме-
штен, преко пута Суда.
Сваки договор могућ. Тел.
064/129-92-07. (220250)

ТРАЖИМ кућу за станова-
ње, на дуже време.
063/821-98-09. (220234)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Тесли, ЦГ.
063/805-59-36. (220239)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Котеж 1. 064/398-38-
81. (220236)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нова Миса. 060/163-88-58.
(220242)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
празан стан у згради, без
грејања. Содара. 013/344-
167, 064/950-23-40.
(220223)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на Миси. 064/206-51-
57, 013/373-052. (220208)

НАМЕШТЕН стан, каблов-
ска, интернет, клима, близу
центра издајем. 061/689-
86-22. (2202319

ТЕСЛА, гарсоњера, ком-
плетно опремљена, XI, ЦГ,
клима, КТВ, веш-машина,
издвојена кухиња, велика
тераса од 1. јуна, месечно
плаћање, шаљем слике vi -
be rom/mej lom. 060/323-
69-63. (220195)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан код Црне мачке, II
спрат. 065/527-85-22.
(220164)

ИЗДАЈЕ се намештена соба
с купатилом у центру.
063/761-03-56. 
(220168)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири цен-
тар, пословно-стамбене
намене, 150 м2. 062/347-
667. (220176)

КУЋУ издајем, башта, ми-
ран крај, у близини пијаца,
школа, амбуланта.
061/225-16-43. 
(220181)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Тесли без грејања.
064/363-51-52. (220123)

НА СТРЕЛИШТУ издајем
празан двособан стан. Тел.
064/493-00-55. (220141)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру, ЦГ,
клима. 064/237-05-28.
(220143)

ИЗДЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом у центру
Старчева. Тел. 353-500.
(220151)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, Тесла, други
спрат, 90 евра. Тел.
064/964-46-09. (220155)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан у ширем центру
са етажним грејањем на
гас. 064/612-18-30.
(220155)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан у кући, Стрели-
ште.,322-051, 061/162-64-
42. (220109)

СОДАРА, 42 м2, једносо-
бан, ненамештен, централ-
но, клима, повољно.
064/252-50-03. (220112)

ИЗДАЈЕМ стан у ширем
центру града. 069/610-679.
(220119)

ЛЕП и функционалан пра-
зан стан, 50 м2, повољно,
Котеж 1. 069/153-15-64.
(220037)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
једнособан стан, 80 евра.
Максима Горког 96.
060/517-82-53. (220054)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, Котеж 1, одлично
стање. 063/413-573. (2200

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, 40 м2, празан, нена-
мештен. 063/617-092.
(220079)

НАМЕШТЕНУ гарсоњеру у
центру издајем. 064/490-
79-47. (220069)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан.
Тел. 064/565-41-96.
(22052)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
празан, Стрелиште. Тел.
311-071. (220050)

ИЗДАЈЕМ трособан ком-
форан стан у најужем цен-
тру Панчева. Тел. 065/383-
03-86. (220084)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Тесли, ЦГ, лифт.
064/439-60-07. (220087)

ИЗДАЈЕМ собу са употре-
бом кухиње и купатила.
321-408. (220129)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
полунамештен или празан,
по договору. Центар Пан-
чева. 060/551-20-38.
(220130)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, нена-
мештена, центар, добра
зграда, ученику-ученици.
063/811-06-69. (220330)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са-
мачком. Тел. 063/895-16-72. 

БЕСПЛАТНО, собу, кухи-
њу, купатило издајем ста-
нарки у Иванову. 064/372-
94-71. (220316)

ИЗДАЈЕМ намештен стан.
061/153-07-43. (220317)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан на Тесли, са
ЦГ.  064/280-60-36.
(270323)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, одмах усељива,
центар, wi/fi, паркинг, по-
вољно. 065/691-88-23.,
(220311)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, централно гре-
јање, Стрелиште, депозит.
064/131-44-67. (220325)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нова Миса. 064/187-91-87,
064/330-90-54. (220301)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан. 066/209-400.
(220308)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан у центру
Стрелишта, од 37 м2, ЦГ.
Тел. 063/812-42-83.
(220278)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, први спрат, полуна-
мештен. 064/208-13-63.
(220287)

ИЗДАЈЕМ једнособан, ком-
плетно намештен стан, ку-
ћа, кабловска, ЦГ, центар.
065/344-85-77. (220290)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Тесли у екстра
стању. 061/804-97-23.
(220295)
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ИЗДАЈЕМО комплетно на-
мештене станове од 58 м2
и 84 м2. Контакт 063/693-
944, 063/693-298. (ф)

ХАЛА 200 м2, Јабучки пут,
за сваку делатност, повољ-
но. Тел. 064/490-33-18.
(219368)

ИЗДАЈЕМ халу 300 м2, за
све намене, Баваништан-
ски пут. 063/301-653.
(219451)

ИЗДАЈЕМ леп нов локал,
велики излог, спреман за
рад. 063/217-130. (219489)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
преко пута Диспанзера.
064/231-07-33. 
(219562)

ПРОДАЈЕМ локал у ТЦ

„Трубач”, 19 м2. Тел.

063/738-76-93, 

060/067-11-44. (219883)

ПРОДАЈЕМ/УСТУПАМ раз-

рађену ћевабџиницу са

комплетним инвентаром,

локал је у закупу. 

063/858-48-50. 

(219838)

ЛОКАЛ продајем, Синђе-

лићева 15, комплетно

адаптиран, 29 м2, 13.000

евра. 063/265-457.

(220000)

ВЕОМА повољно издајем

локал, 40 м2, у Војловици.

061/620-04-16. (219953)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, у

Жарка Зрењанина.

063/771-30-31. (219929)

ИЗДАЈЕМ радионицу 40

м2, вода трофазна, кана-

лизација, Карађорђева.

064/994-13-16. (219909)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-

кал на Зеленој пијаци.

064/116-38-83. (220313)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2, Те-
сла, договор, интернет,
грејање., 065/669-48-91.
(220303)

ЦЕНТАР, локал 13 м2,
12.000 евра. 063/886-23-
83. (220252)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
35 м2. 063/770-23-25.
(220200)

КОТЕЖ 1, локал, новоград-
ња, 31 м2, код школе.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (219607)

ЛОКАЛ, разрађен, Жарка
Зрењанина 25 + 8 м2,
36.000 евра, замена. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

ХИТНО продајем киоск у
центру, повољно. 066/377-
351. (220150)

ПРОДАЈЕМ или издајем
пословни простор, 450,
850, 1.650 м2. 060/312-90-
00. (220126)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор у центру, 80, 210, 520,
1.000, 1600 м2. 060/312-
90-00. (220126)

ПОСЛОВНА зграда, са ма-
гацином, екстра локација,
хитно, повољно. 062/105-
20-12. (219704) 

ПОТРЕБНИ радници за рад
на терену. Исплата дневно.
062/825-27-25. (219095)

АУТОПЕРИОНИЦА „Анти-
ка”, тражи раднике са ис-
куством, доћи лично у
Ослобођења 2. (218244)

ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144. (219658)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац”, потребне раднице
у кухињи и за роштиљем.
063/897-55-04. (219504)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице у
кухињи и роштиљу.
063/834-88-10. 
(219504)

ПРОДАВАЧИЦА у пекари
потребна. 064/403-51-32.
(219658)

ПОТРЕБНА радница за ши-
вење на ендлерици.
060/027-57-01. (219966)

ПОТРЕБАН пекар, бурег-
џија и радница за продају
са искуством. 064/120-09-
42. (2203309

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у штампарији. Обаве-
зна Б категорија, активан
возач. 063/295-789.
(220332)

ПОТРЕБАН граф дизајнер,
оператер за рад у штампа-
рији. Пријаве слати на di gi -
tal na stam -
pa013@gmail.com
(220332)

МЛИНУ „Нинић” поребни
физички радници за рад у
млину, доћи лично. Бавани-
штански пут 268, Панчево. 

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кафићу. 060/362-22-21.
(22093)

ПОТРЕБНА продавачица у
оптици „Марковић”, доћи
лично, од 8.30 до 16 сати.
(220117)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. 063/800-07-94.
(220146)

ПРИВАТНОМ предузећу
потребна секретарица и
радница у књиговодству,
послати CV на
ho me de sig nint@gmail.co m
(220146)

РЕСТОРАНУ „Po co-Lo co”
потребно особље.
064/8974-03-01. (220147)

РЕСТОРАНУ „Банатски Ку-
так” потребан је конобар
или конобарица са иску-
ством. 060/343-44-11.
(220149)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
062/339-279. (220108)

ПОТРЕБАН педагошки аси-
стент за трећи разред
основне школе, учитељска,
дефектолошка струка, ис-
куство. Звати од 19,
064/198-50-13. (220034)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.  (217223)

ЧАСОВИ српског језика,
дугогодишње искуство. Га-
рантовани резултати.
060/864-07-15. (218673)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каљевих
пећи. 063/155-85-93.
(218274)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (218271)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика часови.
Тел. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (218855)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и по-
вољно, мајстори из Кова-
чице. Тел. 060/660-86-00. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (219043)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бој-
лера, шпорета, разводних
табли, индикатора, инста-
лација. Мића, 064/310-44-
88. (219501)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, изда-
вање, 10 евра дан, позови-
те. 064/235-08-15.
(219527)

РУШЕЊЕ, изношење шута,
ствари, чишћење подрума,
тавана, дворишта, копање.
061/623-52-63. (2198759

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бето-
нирање, кречење, европски
квалитет.063/865-80-49.
(219884)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, фарбање столарије,
ламинат, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (219895)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, разби-
јање бетона, бетонирања,
утовари, одношење ствари.
064/122-69-78. (219896)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабла, вађење
пањева, чишћења терена,
итд. 060/035-47-40.
(219896)

ВРШИМ све врсте бравар-
ских радова, заваривања,
сечења, постављање капи-
ја, надстрешница. 062/816-
33-84. (219906)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правља старе, уградња но-
ве инсталације, машинска
одгушења санитарија.
062/382-394. (219554)

ТВ и сателитске антене, по-
стављање и одржавање,
дигитализација. 064/866-
20-70. (219970)

АЛ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, уграђујем, попра-
вљам, гуртне. 064/181-25-
00. (2199769

ВОЗАЧ озбиљан са иску-
ством, Ц категорија, потре-
бан за вожњу камиона
хладњаче. 
065/807-00-13. 
(219980)

СТОЛАР тражи посао, ку-
хиње, плакари, поправке,
преправке, комарници.
371-274, 064/176-88-52.
(219920)

РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ – тра-
касте, комарници, венеци-
јанери. 065/337-04-09,
013/370-409. (219932)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, уградња
свих врста подних и зидних
плочица. 064/128-38-49.
(219943)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/369-846. (21993`9

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај са искуством
тражи посао. 064/120-77-
64. (219999)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(220001)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-

ма, долазим, јефтино, 21

годину искуства. 013/251-

78-97, 063/782-51-48.

(2202762)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-

рија, гипс, комплетне адап-

тације на рате. 063/893-39-

94. (220075)

РАДИМ изолацију равних

кровова, тераса, купатила.

345-874, 062/235-58-39.

(220072)

МАЈСТОР паркетар са ду-

гогодишњим искуством,

хобловање, фуговање, по-

правка и лакирање парке-

та, бродских подова.

065/543-21-53. (220407)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,

израда инсталација, ТА пе-

ћи, бојлера, најјефтиније у

граду. 063/804-57-99.

(220252)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар,

013/351-073, 064/157-20-

03. (220206)

ОЗБИЉНА жена чувала би

старију особу, може и 24

сата. 063/830-37-84,

062/185-03-51. (220211)

СПУШТЕНИ плафони, пре-

градни зидови, израда ко-

шуљице, уградња ламина-

та, столарије. 062/816-33-

84. (219906)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-

шњим искуством лепи све

врсте плочица, повољно,

ефикасно. 063/825-16-94.

(220202)

БРАВАРИЈА, надстрешни-
це, ограде, терасе,врата,
капије, роштиљи по мери,
ситне поправке, врло по-
вољно. 060/140-54-44, Ду-
ле.  (220222)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де-
мит фасаде, повољно, пен-
зионерима попуст.
061/626-54-06. (220224)

ГИПСАРСКО-МОЛЕРСКИ
радови, спуштени плафо-
ни, зидови, фасаде, повољ-
но. 060/521-93-40.
(220225)

МАТЕМАТИКА; статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног плаћа-
ња, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (210161)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика 065/334-23-
38. (220174)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,

израде инсталација, инди-

катори, бојлери, купатила,

ТА. 062/271-661, 061/132-

85-43. (220013)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролет-

не, комарници, венеција-

нери, тракасте завесе,

уграђујем, поправљам.

063/882-25-09. (2200016)

ЗИДАРСКЕ радове оба-

вљам, санација крова, зи-

дање, малтерисање, остале

зидарске радове. 064/337-

18-97. (2200169

ПРАЊЕ тепиха, дубинско

прање намештаја, аутомо-

била. Наташа, 361-474,

060/361-47-41, 066/361-

474. (220127)

ЧАСОВИ енглеског, повољ-

но, професор енглеског је-

зика и књижевности. Тел.

066/934-47-36. (220103)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 23Петак, 20. мај 2016.

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



СЕРВИС телевизора, ау-
дио-видео уређаја. Елек-
тричар, аутоелектричар,
мобилни телефони.
063/800-01-96. (219956)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (219923)

ОБЕЗБЕДИТЕ свој аутомо-
бил новим изумом, слобод-
но позовите ако вас зани-
ма. 063/800-01-96.
(219956)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром повољно, песак, шљу-
нак, сејанац, одвозимо
шут. 062/354-69-94.
(219949)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је. Замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије,
одвајање водомера. Све за
воду, канализацију од 0-24
сата, нон-стоп. Пензионе-
рима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(2129903)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара, градска
тура, бесплатно монтирање
и заштита намештаја одвоз
старих ствари на депонију,
екипа радника. Попуст на
ванградске туре од 0-24 са-
та, ми смо ту због вас. За-
довољан клијент је наш је-
дини циљ. 064/334-85-64,
063/811-98-32, 060/696-
00-02. Поповић. (219995)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Срби-
ја, са или без радника. Нај-
повољније. Иван. 063/107-
78-66. (220006)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(220006)

КОНДЕНЗАЦИЈА и буђ,
уклањање, молерско-фаса-
дерски радови, гипс, тапе-
те, филц, квалитет гаран-
ција. 061/214-22-66,
069/171-38-99. (220322)

БРАВАРСКА галантерија,
ограде, капије, гелендери,
степеништа, устакљивање
тераса, дрво-метал.
066/908-66-58. (220271)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз бес-
платан. 302-820, 064/129-
63-79. (220280)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, попра-
вљамо с гаранцијом. „Фри-
готехник”, 361-361,
064/122-68-05. (220204)

ПОЛИРАМ фарове, фа-
бричко стање. 063/240-
591. (220209)

МОТОРИСТИ, ваш вулка-
низер. 063/240-591.
(220209)

ИСПРАВЉАМ алуминијум-
ске фелне. 063/240-591.
(220029)

ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопо-
кривачки радови, санације
цурења, хидроизолације
кровова, подашчвање кро-
вова, алпинистички радо-
ви. Најјефтиније. 064/903-
39-23. (220216)

КИРБИ, дубинско усисава-
ње, прање тепиха, наме-
штаја. Мики, Тибор. 258-
30-62, 065/329-43-07.
(220175)

МАШИНСКИ ископ подру-
ма, рушење старих објека-
та, утовар и истовар пале-
та, превоз шљунка. Зве-
здан. 063/224-435.
(220038)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, замена вирбли, бате-
рија, све за воду, пензионе-
рима екстра попуст, дола-
зим одмах, 00-21. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (220113)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила,  судопере,
адаптације, замене, по-
правке, 013/331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (22120)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (220088)

МЛАДИ пензионер чувао
би старије особе или осо-
бу. 064/544-96-94.
(2198799

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство основне шко-
ле „Јован Јовановић Змај”
издато 1976, на име Стеван
Толмачев. (219910)

ИНВАЛИД, пензионер,
1968, тражи озбиљну жену
ради брака. 065/672-87-01.
(219940)

МУШКАРАЦ, 53 године,
упознао би слободну даму
ради дружења. 061/215-33-
43. (220117)

ИЗДАЈЕМ кафић за рођен-
дане, у природи, са спорт-
ским теренима. 060/362-
22-21. (220293)

ИЗДАЈЕМ собе у рисну, 5
евра лежај. 063/848-04-12.
(219922)

ИЗДАЈЕМ апартман у Вр-
њачкој бањи. За информа-
ције позовите 069/320-85-
70, или погледајте сајт ni -
kve rayu.wi x.co m/apart man-
dju ric (218410)

АПАРТМАНИ, Крашићи
код Тивта, 120 м од мора.
060/512-19-54, 063/243-
859, 011/322-73-50.
(219865)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. 219603)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, у Доброти, ТВ, кли-
ма. Тел. 069/172-75-43,
262-43-71. (219964)

БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 4 особе,
климатизован, ераса.
060/321-60-07. (220186)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (220107)

КОМБИЈЕМ превозим ро-
бу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13.(220032)

ПОПРАВКА кровова, фаса-
да и остали радови.
064/866-25-76, 060/027-
65-31. (220121)

КОШЕЊЕ и крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште.
064/196-17-32. (220304)

НЕГОВАТЕЉИЦА негује,
чува болесне, старе, на сат,
потреби, повољно.
060/366-63-69. (220021)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпоре-
та, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (22053)

МАЈСТОРИ за хидроизола-
цију и за купатила, траже
посао. 062/305-424.
(220292)

ХОБЛОВАЊЕ и фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета као и бродских подо-
ва. 064/341-79-60,
065/341-79-60. (220047)

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда
пројеката. 064/131-98-75.
(220315)

СПРЕМАЊЕ станова, пе-
глање, кување, повољно.
061/807-62-99. (220327)

У СТАН ЗА ДАН. Селидбе.
061/288-28-38, 065/560-
85-85. (220350)

СЕЛИДБЕ + транспорт ро-
бе.  065/560-85-85,
061/288-28-38. (220350)

ПРОФЕСИОНАЛНЕ селид-
бе, селите се са најбољима.
061/288-28-38, 065/560-
85-85. (220350)

СВЕ врсте физичких посло-
ва: утовар, истовар робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, одвоз шута,
непотребног намештаја,
чишћење подрума, тавана,
шупа, слично. Дејан.
065/440-97-00, 061/626-
14-50, 341-571. (220349)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, све релације по Ср-
бији, с комбијима, камио-
нима, екипа радника, кути-
је, фолија за заштиту наме-
штаја, од 0-24 сата, сваког
дана и недељом. Бесплатан
долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко 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 . 

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијима и ками-
нома, профеисонално, еки-
па раднике, све релације
по Србији,  откуп намешта-
ја.  013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. (22000

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијем и камионом, Вој-
водина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. (220006)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 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 . (220006)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

ВЛАГА. решите се влаге за-
увек! Машинско сечење зи-
дова, постављање изолаци-
је, гаранција 100% .
Тел.062/427-614. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебе-
љаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (219407)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (220344)

РОЈАЛ МГ, ролетне, комар-
ници, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло заштита. 063/816-20-
98, 0133512-498. (219218)

КАМИОНСКИ превоз, шљу-
нак, сејанац, песак, шут,
1.300 динара, најповољни-
је. 066/355-154, 062/355-
154. (217562)

ПОВОЉНО! Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (217489)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљу-
шкара за утовар и истовар
робе. 064/648-24-50.
(217325)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљу-
шкара за утовар и истовар
робе. 064/648-24-50.
(217325)

KIZ ZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле, ма-
њим (1.500 дин) и већим
камионима (2.000 дин).
Жарка Зрењанина 146-а
(преко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на свим
теренима, рушење старих
кућа и других објеката,
утовар шута с одвозом.
(217325)

KIZ ZA –  изнајмљивање ви-
љушкара носивости 10 то-
на. 063/218-894, 013/366-
888. (217325)

KIZ ZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабија-
ње терена, насипање, наби-
јање вибро плочама.
(217325)

KIZ ZA – ископ великим и
мини багерима подрума,
темеља, канала, канализа-
ционих прикључака, сеп-
тичких јама с одвозом.
Жарка Зрењанина 146-а
(преко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, изнајм-
љивање компресора за раз-
бијање бетона свих величи-
на и дебљина. (217325)

KIZ ZA – камиони с корпа-
ма за рад на висини од 17 -
23 метра, сечење и резање
стабала и грања.  Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/668-97-
86, 013/366-888. (217325)

KIZ ZA –  самоходна диза-
лица за рад на висини од
33 метра. 064/668-97-86.
(4652)

KIZ ZA –  издавање рамов-
ских скела са превозом (до
100 м² – 10 евра/дан, дo
200 м² – 20 евра/дан...),
агрегата за струју. Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/668-97-
86, 013/366-888. (217325)

ПРЕВОЗ малим камионом
шљунка, песка, сејанца,
шута, ископ багерима.
064/648-24-50, најповољ-
није у граду. (217325)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, малтерисање, оправ-
ке кровова, фасаде.
013/664-491, 063/162-53-
89. (219223)

ПАРКЕТ: постављање пар-
кета, хобловање, полирање
и лакирање, дугогодишње
искуство. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (219135)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, овољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(219206)

РОЛЕТНЕ, комарници, ве-
нецијанери, ново и попра-
вљам. „Орка”, 064/189-40-
91, 354-777. (217759)

СЕЛИДБЕ,  1.000, радници,

попуст на ванградске.

064/482-65-53. 

ФРИЖИДЕРИ, замрзивач,

веш-машине, судо-машине,

остала бела техника, по-

правка и сервис, климе,

уградња и сервис.   „Фриго

Пеђа”, 013/301-300,

063/771-24-16. (219082)

ОБЕЗБЕДИТЕ локал, викен-

дицу, стан, кућу, радиони-

цу, новим изумом. Дејан,

063/800-01-96. (219956)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs24 Петак, 20. мај 2016.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, 

гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву

чла на 25. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну 

сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04) 

об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до но ше њу ре ше ња о  да ва њу са гла сно сти 

на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 18. 05.

2016. го ди не до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на

Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО -

ЈЕК ТА Ре кон струк ци ја си сте ма за пред гре ва ње шар же

на по стро је њу С-300 Ка та ли тич ки ре фор минг, на кп.

бр. 3545 КО Вој ло ви ца СО Пан че во, но си о ца про јек та

НИС а. д. Но ви Сад Блок Пре ра да, ули ца На род ног

фрон та бр. 12.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно ву

пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта ја Тех -

нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну до ку мен -

та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат

сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив них ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не

ме ре за шти те.

      Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац

про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве и спро ве де ме ре

де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну, као и да обез бе ди из вр ша ва ње

про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пред -

ви ђе ног по гла вљем 9.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном

по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти

управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду у ро ку

од 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

По греб ном пред у зе ћу „Кон кор ди ја” д. о. о.
Пан че во 

по треб ни:
во зач, и
рад ник на по сло ви ма обла че ња умр лих ли ца.

Ја ви ти се сва ко га да на од 9 до 13 и од 16 до 19, 
Ми ло ша Обре но ви ћа 25-а

Ре но ми ра ном слот клу бу „АД МИ РАЛ”
у Пан че ву, 

по треб ни бла гај ни ци

Опис: ста ра се о апа ра ти ма, укљу чу је и ис -

кљу чу је апа ра те, вр ши при јем упла та игра -

ча, вр ши исплатe до би та ка игра чи ма, ста ра

се о бла гај ни (од го ва ра за бла гај ну), по слу -

жу је пи ће (уко ли ко по сто ји шанк), ста ра се о

по што ва њу пра ви ла по себ них ига ра на сре -

ћу на ау то ма ти ма. 

Усло ви: IV сте пен струч не спре ме, ис ку ство

на истим или слич ним по сло ви ма у уго сти -

тељ ству.

CV сла ти на email: admira@novomatic.com
(prof. 46)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра -

ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав на -

шем

ИГИ ЈУ

Оста ћеш за у век у на -

шим ми сли ма.

Ба ба СМИ ЉА, де да 

ЈО ЗА, ТО МА, БИ ЉА, 

ЈЕ ЦА и ЈО КА

(73/220165)

По след њи по здрав

ГИ ЛЕ ТУ
1994–2016.

Тво ја до бро та, сна га, смех, за у век ће нам не до ста ја ти. Би ла нам је

част што си нам био друг.

Тво ји дру га ри: СИМ КЕ, ЂУ КА, ДРУ ШКЕ, ЂО ЛЕ, НЕ МАЦ, ЛУ ЛЕ,

ПРЦ КО и ДА КИ

(76/220173)

3
16. ма ја 2016. упо ко ји ла се на ша дра га

МИ ЛИ ЦА КО ЗО МО РА
1932–2016.

Мно го смо те во ле ли.

По след њи по здрав од бра та ИЛИ ЈЕ, сна је МА РЕ, бра та ни ца

БРАН КЕ и ДО СТЕ с по ро ди ца ма

(77/

ИГОР ЈЕ ЛИЋ ГИ ЛЕ
1994–2016.

За у век млад, леп и во љен!

У ср ци ма мај ке, та те, МЕ ДЕ и ба ке

(62/220098)

У ту зи и бо лу за на шом

дра гом

МИ ЛИ ЦОМ 

КО ЗО МО РА

Дра га на ша тет ка Ми ли -

це, би ла си нам као мај -

ка, увек уз нас и на ма на

по мо ћи, због то га ти не -

из мер но хва ла. 

Увек с то бом тво ји:

СТЕ ВА, ЉИ ЉА НА, 

НИ НА и САН ДРА

(50/220059)

На шој дра гој тет ки и ба ки

МИ ЛИ ЦИ КО ЗО МО РА
по след њи по здрав од БРАН КЕ, ОБ РА ДА, 

МА РИ ЈЕ и НИ НЕ

(78/

На шој дра гој тет ки и ба би Ми ми

МИ ЛИ ЦИ КО ЗО МО РА
По след њи по здрав од ДО СТЕ, МИ ЛА НА, МИ ЛИ ЦЕ,

СТЕ ВА НА и СО ФИ ЈЕ

(79/

По след њи по здрав при -

ја те љу и ко ле ги

МИ ЛА НУ

МИЉ КО ВИ ЋУ

од МИ ЋЕ РА ДА НО ВА

с по ро ди цом

(96/220245)

Дра ги мој

МИ ЛАН ЧЕ

Ни сам мо гао да по ве ру -

јем ка да сам чуо да је

мај ка Ву ка ја ви ла да си

пре ми нуо.

Мно го сам ту жан што

сам те из гу био.

ЛА ЗАР МАР КО ВИЋ

(113/220281)

Дра ги

МИ ЛА НЕ 
Зар смо ис пи ли по след њу ка фу и ли му на ду,
Зар смо се по след њи пут ша ли ли,
зар смо чу ли по след њи са вет од те бе.
Зар смо  на у чи ли по след њу лек ци ју из  ен гле ског
са то бом.
Мно го ћеш нам не до ста ја ти.

Твој друг из де тињ ства ЛА ЗАР са су пру гом
МИР ЈА НОМ, АНА и КРИ СТИ НА, тво ја 

ЧИ ЛИ-ВИ ЛИ и ма ли МИ ХАЈ ЛО
(114/220281)

По след њи по здрав школ ском дру гу

МИ ЛА НУ МИЉ КО ВИ ЋУ

ТЕ КИ ЈА, ДА КА, МИР КО, ЦЕ ЦА, ФРА ЊА, ТА ЊА,

СР ЂАН, МОЦ, ПРЕ ЖА, ЖА РЕ, КО КА, ЛА ЗА, 

КР ЛЕ, ЛА ЦИ, МИ ЋА и ЧЕ ДА
(117/2202949

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

МИ ЛА НУ
МИЉ КО ВИ ЋУ

С по што ва њем ТА МА РИ ШКА
(123/220306)

До шао је ти хо и ушао у ле ген ду.

По здрав дра гом ку му

МИ ЛА НУ
од ДРА ГА НА и ВИ О ЛЕ ТЕ

(124/220307)

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.

Последњи поздрав нашем вољеном

ПРЕДРАГУ ФОРГО

Нека те анђели чувају, а вечно ћеш живети у на-

шим срцима.

Увек ће те волети: бака МИЛЕНА и твоје тетке

ВАЊА и ЛЕЛА с породицама
(137/4662)

Последњи поздрав

ПРЕДРАГУ

ФОРГО

Породица КОЧОВИЋ

(138/4662)

С огромном тугом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 18. маја 2016. преминула
наша вољена и предобра мама, бака и ташта

БОРКА МАЈСТОРОВИЋ

1941–2016.

Вечно ће те волети твоји: ЦЕЦА, БИЉА,

РАЦА, МАРИО, ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и

ЛУКИАН

Сахрана ће бити обављена у суботу, 21.

маја, у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

(140/220353)

Последњи поздрав

драгом

ПЕЂИ

од ГУТЕ и БИЦЕ с

породицом

ПОМЕН

др МИЛОСЛАВ

СТОКИЋ

20. V 2001 – 20. V 2016.

Чувам све што немам...
Чувам све што био си...
Заувек.

Твоја СНЕКИ

(139/220351)
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ПОНЕДЕЉАК И

УТОРАК С

ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним да ни ма

осим сре дом.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПРЕ ДРАГ ФОР ГО

По след њи по здрав свом дра гом уну ку

Пре дра гу од ба ке ЕЛ ЗЕ и де да БО ЖЕ

(118/220296)

ПРЕ ДРАГ ФОР ГО

По след њи по здрав дра гом уну ку 

Пре дра гу од стри не РА ДЕ и чи ка ДРА ГЕ

(119220296)

ПРЕ ДРАГ ФОР ГО
25. VI 1994 – 18. V 2016.

С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо ро би ну и при ја -

те ље да нас је наш дра ги  Пре драг Пе ђа Фор го за у век на -

пу стио.

Са хра на ће се оба ви ти 19. ма ја, у 15 са ти на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу.

Ожа ло шећ ни: отац ЗО РАН, мај ка ВЕ СНА и се стра МИА
(120/220297

ПРЕ ДРАГ 

ФОР ГО

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: стри на МИ РА,

бра ћа ДЕ ЈАН и НЕ НАД

с по ро ди цом

121/220297

По след њи по здрав 

ПРЕ ДРА ГУ

ФОР ГО

од по ро ди це МЕ ЂО 

и ЛА ЗА РЕ ВИЋ

(132/220334)

По след њи по здрав 

ПРЕ ДРА ГУ

ФОР ГО

од де да ЗЕ КЕ и ба ке

СЛА ВИ ЦЕ ФОР ГО

(133/220335)

По след њи по здрав си ну на ше дра ге ко ле ги ни це

ПРЕ ДРА ГУ ФОР ГО

Ко лек тив DDOR-а
(135/ф-846)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 16. ма ја 2016, пре ми нуо

РА ДО ВАН РА ЛЕ ВА СИЋ
дипл. инж. гра ђе ви нар ства

1940–2016.

Ни ка да га не ће за бо ра ви ти и веч но ће сле ди ти ње го ве иде а ле.

Ожа ло шће ни су пру га НЕ ВЕН КА, син МИ ЛО РАД, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА,

уну ци ЛЕН КА и ЂОР ЂЕ и сна ја ЈЕ ЛЕ НА

(58/22092)

На пу стио ме је мој кум и искрен при ја тељ

РА ЛЕ

По но сан сам што смо би ли ку мо ви.

Успо ме ну на ње га чу ва ће РИ ЂА с по ро ди цом
(63/220102)

По след њи по здрав

РА ДО ВА НУ 

ВА СИ ЋУ

на шем дра гом Ра ле ту!

СА ВА и МИ ЛА

(56/220085)

По след њи по здрав те чи

и зе ту

РА ДО ВА НУ 

ВА СИ ЋУ

од по ро ди це ЈО ВА НОВ

– ЦУ ЦА, МАР КО 

И ДРА ГИ ЦА

(74/220169)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

РА ДО ВА НУ 

ВА СИ ЋУ

МИ ЛОЈ КО и РУ ЖИ ЦА

БИ ШЕ ВАЦ

(59/220092)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

РА ДО ВА НУ 

ВА СИ ЋУ

Хва ла ти на искре ном и

ду го го ди шњем при ја -

тељ ству

ЦА НЕ и ЗОР КА

(60/22094)

На пу стио нас је наш дру гар, кум, при ја тељ и спор ти ста

РА ЛЕ ВА СИЋ
дипл. инж. грађ.

Чу ва ће мо у се ћа њу див не тре нут ке про ве де не за јед но.

РА ШКО и БЕ БА ПЕ ТРО ВИЋ, МИ ЛИ ЦА и ЂОР ЂЕ ПО ПО ВИЋ

с по ро ди ца ма

(64/220104)

ЉИ ЉА НА МИ ЛО ШЕВ СКИ
5. X 1966 – 15. V 2016.

Ста ни те, ста ни те зво на,

мо жда спа ва, мо жда нас са ња она.

С љу ба вљу тво ји нај ми ли ји
(100/220256)

ЉИ ЉА НА 

МИ ЛО ШЕВ СКИ
Ти и тво ја по ро ди ца на -

у чи ли сте нас ка ко се

хра бро, уз љу бав и по -

др шку, ко ра ча кроз те -

шке да не жи во та.

С љу ба вљу ку мо ви 

МИ ЛЕ и РА ДА 

РИ СТОВ СКИ с де цом

(101/220256)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

За хва љу је мо сви ма ко ји

сте по мо гли у те шким

тре ну ци ма Љи ља ни не

бо ле сти. Ле ка ри ма и

ме ди циснким се стра ма

Хи рур шког оде ље ња

Оп ште бол ни це и Он ко -

ло шког дис пан зе ра, ро -

ђа ци ма, ку мо ви ма, ком -

ши ја ма и при ја те љи ма.

За хвал на по ро ди ца

МИ ЛО ШЕВ СКИ – 

ЗО РАН, МА РИ ЈА 

и АЛЕК САН ДАР

(102/220256)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

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

По след њи по здрав дра -

гом дру гу

ДРА ГА НУ

АВРА МОВ СКОМ 

МОЦ КЕ ТУ

1961–2016.

Од дру га ра 

из „Цр ног со ко ла”

(3/219888)

ЈО ВАН ВУ КО ВИЋ
16. III 1927 – 15. V 2016.

По след њи по здрав дра гом оцу, де ди, све кру и

пра де ди

Син БО ШКО, уну ци СА ША и МИ ЛАН, пра у ну ка

ИРИС, сна је ВЕ РА и МИ РЕ ЛА
(6/219902)

ДРА ГАН АВРА МОВ СКИ
1961–2016.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти, за у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ја су пру га СНЕ ЖА НА, си но ви ИГОР и ДЕ ЈАН, 
сна ја МА ЈА и уну ка УНА

(11/219911)

ДРА ГАН АВРА МОВ СКИ
1961–2016.

По но сни смо што смо те има ли.
Твој стриц ВО ЈИ СЛАВ, стри на ЉИ ЉА, се стра ВЕ СНА

и брат СЛО БО ДАН с по ро ди ца ма

(12/219911)

По след њи по здрав во ље ном

ЉУ БИ ШИ ЈО ВИ ЋУ
1954–2016.

Су пру га ДРА ГИ ЦА, син СА ША и ћер ка СА ЊА 
с по ро ди ца ма

(19/219944)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ЉУ БИ ШИ ЈО ВИ ЋУ
По ро ди ца ШЕ ВИЋ

(25/219974)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

ДРА ГА НУ

АВРА МОВ СКОМ

По ро ди ца 

НА СТА СО ВИЋ

(29/219898)

Ту жна ср ца ја вља мо да је 17. ма ја 2015. пре ми -

нуо наш дра ги

БРА НИ СЛАВ ПЕ РИ ШИЋ
1935–2016.

Са хра на је оба вље на 17. ма ја, на Но вом гро бљу у
Пан че ву.

Ожа ло шће ни си но ви ДУ ШКО и ВИ ТО МИР, 
ћер ка БИ ЉА НА и се стра МИ ЛАН КА 

с по ро ди ца ма, уну чад и оста ла 
род би на и при ја те љи 

(33/220012)

С по што ва њем и љу ба -

вљу опра штао се од на -

шег

ЉУ БИ ШЕ 
ЈО ВИ ЋА

Стри на РАД МИ ЛА, брат
ЂУ РА, сна ја ЗО РИ ЦА,

си нов ци АЛЕК САН ДАР
и СЛО БО ДАН, сна ја 

БО БА НА и унук ЈА КОБ

(39/220028)

По след њи по здрав при -

ки

ЉУ БИ ШИ 

ЈО ВИ ЋУ

По ро ди ца ЈО ВА НОВ

(46/21200449

Ку му

БРА НЕ ТУ 

ПЕ РИ ШИ ЋУ

С по што ва њем и ту гом

ку мо ви МА ШИ ЋИ

(48/2200)

По след њи по здрав 

ГРО ЗДИ  ДА ВИ ДО ВИЋ
1939–2016.

На ша во ље на мај ка и ба ка пре ми ну ла је 14. ма ја.

Чу ва ће мо је у див ном се ћа њу, до кра ја на ших

жи во та. 

Тво ји: ВЕ СНА, ЈА СМИ НА, ДУ ШАН, ДА ВИД,

ИГОР и МИ ХАЈ ЛО
(51/220060)

По след њи по здрав

ГРО ЗДИ 

ДА ВИ ДО ВИЋ

Ста на ри у Ду нав ској 7

(57/220086)

По след њи по здрав дра -

гом дру гу

МОЦ КИ ЈУ

од ПЕ КИ ЈА и ЉИ ЉЕ.

Ле по је би ло дру жи ти

се с то бом.

(44/220039)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу и ро ди те љу

МИ ЛЕ ТУ МИ ЛЕ У СНИ ЋУ
По чи вај у ми ру.

БО ЖА НА ЖУ ЛА БА РОЈ и ВЛА ДИ СЛА ВА 
САЈ КОВ БА РОЈ

(68/220122)

16. ма ја 2016, пре ста ло  је да ку ца ср це на ше во ље не

ЉУ БИ ЦЕ СЕ КУ ЛИЋ
1928–2016.

По след њи по здрав мај ци од си на СА ВЕ с по ро ди цом

(75/220172)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту од стри ца

БРА НИ СЛА ВУ

ПЕ РИ ШИ ЋУ

1935–2016.

ВЕ ЛИ САВ, 

АЛЕК САН ДАР 

и МИ ЛЕ НА

(88/220228)

По след њи по здрав де ди и стри цу

ЈО ВА НУ ВУ КО ВИ ЋУ

Ожа ло шће ни: ЈО ВА НА, ИВА НА, ИГОР, ДРА ГА НА 

И НИ КО ЛА ВУ КО ВИЋ

(89/220229)

По след њи по здрав на шем дру гу

ДРА ГА НУ АВРА МОВ СКОМ
Дру го ви из ге не ра ци је школ ске 1968/1976, 

ОШ „Го це Дел чев” из Ја бу ке

(97/2202489

По след њи по здрав се -

стри

ЉУ БИ ЦИ

СЕ КУ ЛИЋ

Оти шла си ти хо и до сто -

јан стве но. Жи ве ћеш и

би ћеш са чу ва на од за -

бо ра ва док има оних

ко ји те во ле.

Се стра МИ РА  

с по ро ди цом

(98/220251)

По след њи по здрав 

др МИ ХАЈ ЛУ ЂО РИ ЋУ

Ко лек тив До ма здра вља Пан че во
(82/ф-843)

По след њи по здрав

др МИ ХАЈ ЛУ

ЂО РИ ЋУ 

МИ ШИ

Од ку мо ва, по ро ди ца

БО А РУ

(90/и)

По след њи по здрав

др МИ ХАЈ ЛУ

ЂО РИ ЋУ 

МИ ШИ

Ко лек тив ЗС Гло гоњ

(91/и)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Без те бе ни шта ви ше не -
ће би ти исто.
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди це МА ТЕН ДА 
и БИ САК

(20/219946)

МИР КО МА РИЋ
Ти знаш ко ли ко си нам зна чио...

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Во ле те МА РА и НЕ ША

(21/219947)

Во ље ном

МИР КУ 

МА РИ ЋУ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца МИ ЛИЋ

(28/219997)

По след њи по здрав дра -

гом

МИР КУ
од по ро ди це 
МАК СИ МОВ

(34/220113)

Во ље ни

МИР КО

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

ДИ ЈА НА и БО ЈА НА 

с по ро ди ца ма

(35/22018)

По след њи по здрав 

МИР КУ

од по ро ди ца 

РА ДО СА ВАЦ 

и КО ВА ЧЕ ВИЋ

( 67/220117)

На шем во ље ном дру гу

МИР КУ МА РИ ЋУ
Упр кос да ни ма си вим,

ка да ви диш не ку ко ме ту , 

да не бо за ру ме ни,

упам ти: то ја још увек ша шав ле тим, и жи вим.

МА РИ НА, ТАМ, ЦОА, КИ ЗА, МИ ЦА, АЊА, ЈОЦ КА, ТО ЗА, РЕ ТИ,

ЈЕ ЛЕ НА, МА РЕ, ПОП, СА ЊА, МА РЕ, МА РА, НЕ ША, НИ КО ЛА,

ДАР КО, БА ЈА, ЉУ БА, АЛЕК САН ДРА, АБ ЦИ и ГУ ШТЕР

(84/220190)

На шем во ље ном дру гу

МИР КУ МА РИ ЋУ

На ову зе мљу сам свра тио

да ти на миг нем ма ло

Да зам ном оста не не што

као ле пр шав траг.

ТАМ, ЦОА, КИ ЗА, МИ ЦА, ЧИ КА НО ЦА и ПЕР СА
(85/220190)

Во ље ном

Но ћу,

кад гле даш у не бо, 

и ти на миг ни ме ни.

Не ка то бу де на ша тај -

на.

МА РИ НА ИВИЋ

(86/22091)

По след њи по здрав дра -

гом дру гу

МИР КУ 

МА РИ ЋУ

Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти ВЕЉ КО,

МЛА ЂА, ОГ ЊЕН 

и ИГОР

(92/220233)

Ди ван и пле ме нит ком ши ја ко ји нас је пре ра но на пу стио

МИР КО МА РИЋ

Жи ве ће у се ћа њу сво јих ком ши ја из Хум ске ули це.

По ро ди це: ВЛА ДИЋ, ВРА ЊЕШ, ГА ГИЋ, ГЛИ ШИЋ, 

ЂУР КО ВИЋ, МИЛ КОВ СКИ, МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, 

МИ ТРО ВИЋ, МИ ШКО ВИЋ, ПАН ЧЕ ВАЦ, ПЕ ТРО ВИЋ,

ПИН ТА РИЋ, ПО ЛИЋ, ПРУ ГИ НИЋ, РО МА НИЋ, 

СТЕ ПА НОВ и СТОЈ КОВ
(111/220276)

По след њи по здрав

КЕ КЕ ТУ

од ње го вих БРИ ТВА

(107/220259)

Ми ли наш

МИР КО МА РИЋ
1991–2016.

Ки шног два на е стог да на, цвет но га ма ја

у цве ту мла до сти, без на го ве шта ја

не зна мо ни ка ко ни за што, на пу сти нас ти ко ји си:

Сво јом ве дри ном обла ке рас те ри вао

Сво јом реч ју гво зде на вра та отва рао

Сво јом то пли ном ле де не сан те то пио

Сво јом енер ги јом ту не ле осве тља вао

Тво је ср це ста де

На ша се ср ца ска ме ни ше, 

усне за не ме ше...

Те бе ми ли наш ко ји си

мно го во лео и био во љен

Мно го хтео, мно го смео,

мно го умео

Мно го за по чео...

За у век ће во ле ти и ни кад пре бо ле ти тво ји: ма ма БОР КА, 

та та МИ ЛО ВАН и ба та МАР КО с по ро ди цом
(126/4462)

По след њи по здрав дра -

гом

МИР КУ

од СР ЂА НА, МА РИ НЕ,

НИ КО ЛЕ и НА ЂЕ

(131/220333)

18. ма ја 2016. пре ми нуо је наш во ље ни

ВЛА ДАН МОМ ЧИ ЛО ВИЋ
1963–2016.

Про ћи ће да ни, ме се ци, го ди не, али бол и ту га

ни ка да не ће.

Ожа ло шће ни: мај ка ДА НИ ЦА, 

ћер ке АЛЕК САН ДРА и ВА ЛЕН ТИ НА 

с ма мом ДРА ГИ ЦОМ
(134/220345)

Последњи поздрав

ВЛАДАНУ МОМЧИЛОВИЋУ

од ЗОРАНА и ДРАГАНА МОМЧИЛОВИЋА

с породицама
(136/220347)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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Наш во ље ни

МАР КО МИ КИ ЧИЋ
1981–2006–2016.

Дан за да ном... Вре ме, са мо вре ме те че а ми још увек не ве ру је мо
да си та ко из не на да ис трг нут из на ших жи во та и да је тво ја мла дост
за у век уга ше на. Че ка мо и не ве ру је мо. Са мо су за вре ла, ти хи је цај
и гор ки укус ствар но сти  за тре се на ша би ћа ко ја се у бо лу гр че. Че -
ка мо и на да мо се... На да мо се да је тво ја див на ду ша не где на не -
бу и да мир но спа ва.

У су бо ту, 21. ма ја, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж да ва ће мо де се то го -
ди шњи по мен.

Не у те шни ро ди те љи: КО ЦА НА и МИ ЛЕ

(65/220114)

Де сет го ди на без  мог бра та

МАР КА
А два де сет пет го ди на смо про ве ли за јед но

Чу вам Те за у век у се ћа њу.

ГО РАН

(66/220115)

27. ма ја 2016. на вр ша -

ва ју се че ти ри го ди не

от ка ко нас је на пу сти ла

на ша во ље на

СЛАВ КА 

ТР НИ НИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(83/220184)

СЕ ЋА ЊЕ

на дру га ри це и дру го ве ма ту ран те Елек тро тех -

нич ке шко ле у Пан че ву 1966, а ко ји ви ше ни су с

на ма.

Не до ста је те... као и да ни ка да је са ва ма све би -

ло та ко ле по.

Ва ше дру га ри це и дру го ви са су сре та по во дом 

пе де се то го ди шњи це ма ту ре.
(87/220196)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ МИР

МЛА ДЕ НО ВИЋ

19. V 2006 – 2016.

По ро ди ца

МЛА ДЕ НО ВИЋ

(95/220245)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

СА ВА НО ВИЋ

Не ка те пра ти веч ни

мир и спо кој. 

Мај ка МИ ЛИ ЦА 

и су пру га КО ВИЉ КА 

с по ро ди цом

(103/220252)

23. ма ја 2016, на вр ша ва

се де сет го ди на от ка ко

ни си с на ма

МИ ЛАН 
СА ВА НО ВИЋ

Дра ги та та за у век ћу те
во ле ти и чу ва ти од за -
бо ра ва

Син МИ РО СЛАВ 
и ћер ка САН ДРА

(104/220257)

Де сет ду гих го ди на от -

ка ко сам те из гу би ла во -

ље ни мој бра те

МИ ЛАН 

СА ВА НО ВИЋ

Бог те има у свом на руч -

ју, ми те има мо у свом

ср цу.

ГО РИ ЦА

(105/220258)

23. ма ја 2016. на вр ша ва
се де сет го ди на од смр -
ти ме ни дра гог бра та

МИ ЛА НА 

СА ВА НО ВИ ЋА
Во ље ни ни кад не уми ру

док жи ве они ко ји их

во ле.

Брат МИ ША 

с по ро ди цом

(106/220258)

Мно го је ле пих успо ме -

на да те веч но пам ти мо

и ни кад не за бо ра ви мо

КОН СТАН ТИН

СПА СОВ СКИ

20. V 2006 – 20. V 2016.

Тво ји нај ми ли ји

(45/220040)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо 24.

ма ја да ва ти тро го ди -

шњи по мен

ВЕР КИ 

ПЕ РО ШЕ ВИЋ

По ро ди ца 

ПЕ РО ШЕ ВИЋ

(109/220274)

21. ма ја 2016, на ка ча ре -

вач ком гро бљу, у 11 са -

ти, да ва ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен

ЗО РА НУ 

АНА СТА СО ВУ

По ро ди ца АНА СТА СОВ

(112/220279)

СЕ ЋА ЊЕ

ВО ЈИ СЛАВ ДИ МИЋ
1942–2015–2016.

Чи та мо крај „Се о ба”

Сви тво ји

(115/220285)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ
РА ДИН

ДУ ШАН КА                СЛАВ КО
21. V 2015 – 21. V 2016. 11. VI 1996 – 11. VI 2016.
С љу ба вљу и по што ва њем на њих чу ва успо ме ну син 

с по ро ди цом
(116/22028)

ДРА ГОЈ ЛА 

БУ ДИ ШКА 

D’AMATO

18. V 2016.

Да нас је три го ди не ту ге

и бо ла за во ље ном се -

стром.

ЉИ ЉА с по ро ди цом

(122/220297)

IN MEMORIAM

ВЕ РА ЛЕ ЧИЋ
рођ. Па сер

26. V 2006 – 26. V 2016.

Про шло је де сет го ди на

от кад ни си с на ма. Не -

до ста јеш нам пу но. 

Тво ја се стра МИ РА, 

ЛА ДО, ДУ ШКО, СА ЊА

и ЕЦА с по ро ди ца ма

(127(200318)

По мен

ЂОР ЂЕ 

АТА НАЦ КО ВИЋ

2004–2016.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: ЈЕ ЛА, БРАН КА,

ЉИ ЉА, је ди ни унук

ВЕЉ КО и зет БА НЕ

(10/219913)

Про шло је ту жних шест ме се ци от ка да ни си с на ма

БО СА ДР ЧА
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(130/220328)

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

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је

18. ма ја 2016, пре ми ну ла на ша 

КСЕ НИ ЈА МИ ЛЕ ТИЋ
1935–2016.

Са хра на ће се оба ви ти 20. ма ја 2016, у 14

са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: по ро ди це МИ ЛЕ ТИЋ 

и CAMERON  и оста ла род би на

и при ја те љи

(128/220321)

По след њи по здрав ку му

СА ВИ 

ТА ТО МИ РО ВУ

По чи вај у ми ру!

По ро ди ца БЕ ШЛИН

(110/220275)

По след њи по здрав дра гом ку му

СА ВИ ТА ТО МИ РО ВУ

Ку мо ви ИЋА, ГО ГА, ЦЕ ЦА и ПЕ РА

(94/220244)

Ком ши ни ци

ГОР ДА НИ 
ЖИ ВА НОВ

1938–2016.

По след њи по здрав од

ста на ра у Д. Пе тро ви ћа

Ша не та 3

40/220031)

С ту гом оба ве шта ва мо

да је наш дра ги

ТО МИ СЛАВ 

ДУ ЛО ВИЋ

1936–2016.

ди пло ми ра ни 

еко но ми ста

пре ми нуо 13. ма ја 2016,

у Есе ну. Са хра на ће се

оба ви ти у пе так, 20. ма -

ја, у 13 са ти, на гро бљу у

Ма та ру шкој ба њи.

Ожа ло шће ни: брат 

НЕ БОЈ ША ГРУ ЈИЋ 

с по ро ди цом

(125/220309)

По след њи по здрав

РА ДИ НИ КО ЛИЋ

Ко лек тив ДОО „КУТ КО”.
(99/Ф-8459

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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МОМ ЧИ ЛО БУ ДА ЛИЋ
Оба ве шта ва мо род би ну, ку мо ве и при ја -

те ље да ће се че тр де се то днев ни по мен на -

шем дра гом Мом чи лу одр жа ти 21. ма ја

2016, у 11.30, на Но вом гро бљу.

Не по сто ји вре ме ко је до но си за бо рав,

ни ти се ћа ње у ко јем те бе не ма. Пу но је ле -

пих успо ме на да те веч но пам ти мо, да о

те би с по но сом при ча мо и да те ни ка да не

за бо ра ви мо.

Тво ји нај ми ли ји: ОЛ ГА, ДАР КО, АНА,

МИ ЛИ ЦА, НЕ МА ЊА, ЈО ВА НА  и ЈО ВА НА

(16/219927)

ПО МЕН

АЋИФ 

АЏАЈ ЛИЋ

1937–1996.

Увек сте у ми сли ма 

ва ше МИР ЈА НЕ, 

БАЦ КА и СНЕ ЖА НЕ

ЦВЕ ТА НО ВИЋ

(27/219992)

СЕ ЋА ЊЕ

АЋИФ 

АЏАЈ ЛИЋ

1996–2016.

Го ди не про ла зе, али ти

за у век оста јеш у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(30/22003)

3
СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
19. V 2014 – 19. V 2016.

Брат ЉУ БО МИР с по ро ди цом
(32/220008)

СЕ ЋА ЊЕ

21. ма ја на вр ша ва се пет

го ди на от кад не ма на -

шег си на, су пру га и оца

НИ КО ЛЕ 

КРА ЧУ НА
55 го ди на

из Ја бу ке

Ожа ло шће на ту жна 

по ро ди ца

(362200249

19. ма ја на вр ша ва се

пет го ди на од смр ти мог

бра та

ЖИ ВИ ЦЕ 

СТОЈ КО ВА

из До ло ва

Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти се стра 

ВЕ РА

(37/22026

Се ћа ње на мо ју мај ку

РУ ЖУ МУ ЈИЋ 
20. V 1993 – 20. V  2016.

Оста ло нам са мо се ћа ње на те бе и ве чи та ту га.
Син РА ДЕ и сна ја ВЕ РИ ЦА

(38/220027)

23. ма ја 2016. го ди не на вр ша ва се шест ме се ци

од пре ра не смр ти мо је је ди не се стре

ЛЕ ПЕ

С не из мер ном љу ба вљу и ту гом што смо те пре -

ра но из гу би ли.

Успо ме ну на те бе чу ва тво ја се стра 

СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом
(41/220034)

22. ма ја на вр ша ва се је да на ест го ди на от ка ко

ни је с на ма

СА ВА МАЉ КО ВИЋ

Вре ме про ла зи, ту га и се ћа ње оста ју.

С љу ба вљу тво ји нај ми ли ји
(43/220012

Про шло је шест ме се ци от ка да ни је с на ма наш

ДА НИ ЛО ТО ПИЋ

Ње го ви ЗО РАН, ИВАН и ДРА ГИ ЊА

(47/22058)

Два де сет го ди на од од ла ска на ма дра гог

РА ДЕ ТА СТОЈ КО ВА

Још увек си нам у дра гом се ћа њу, у ми сли ма и

на шим ср ци ма.

Тво ји: син СТЕ ВА, сна ја ЉИ ЉА НА, уну ке НИ НА

и САН ДРА
(49/220059)

МИ ЛА 

ВУЧ КО ВИЋ

2006–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(52/220062)

19. ма ја на вр ша ва се де вет ту жних го ди на от кад ни је с на ма

БО ЖИ ДАР СТОЈ КОВ
1943–2007.

Мно го нам не до ста јеш.
Тво ја по ро ди ца

(53/220071)

СНЕ ЖА НА 

АН КИЋ
14. V 2004 – 14. V 2016.

Два на ест го ди на је про -

ле те ло, али вре ме ни је

из бри са ло успо ме не и

се ћа ње на те бе.

Су пруг МИ ЛОШ, ћер ка

СА ЊА и син МИ ЛАН 

с по ро ди ца ма

(54/220080)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо на -

шем во ље ном

ПРЕ ДРА ГУ ВА СИ ЋУ
1986–2016.

да ти че тр де се то днев ни по мен, 21. ма ја 2016, у 11

са ти, на Но вом гро бљу.

Ни ка да ви ше исто. Тво ја бол је на ша бол. На па -

ће на до бра ду шо, на ђи свој за слу же ни мир.

Тво ји: та та, ма ма и брат
(55/220083)

Че тр де се то днев ни по -

мен при ја те љу

МОМ ЧИ ЛУ 

БУ ДА ЛИ ЋУ

Жи ве ћеш за у век у на -

шим се ћа њи ма.

БА ТА и СА ВЕ ТА

МАР ЈА НОВ

(61/220096)

СЕ ЋА ЊЕ

РАД МИ ЛА 

РА ДО ЈИ ЧИЋ

24. V 2014 – 24. V 2016.

Про шло је две  ту жне

го ди не без те бе, али си и

да ље у на шим ми сли ма.

Кћер ке БИ ЉА 

и ЈА ГО ДА с по ро ди ца ма

(69/2201329

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма

НИ КО ЛА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

од МА РИ НЕ 

и по ро ди це ПАН ТИЋ

(108/220268)

У су бо ту, 21. ма ја, у 11 са ти, да ва ће мо пе -

то го ди шњи по мен

ЖИ ВИ ИВА НО ВУ

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца

(42/220036)

21. ма ја, у 11 са ти, обе ле жи ће мо че ти ри го ди не

от ка ко ни је с на ма наш

ЂОР ЂЕ УН ЧЕ ВИЋ

С по но сом и љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји си но ви ЗО РАН и НЕ НАД с по ро ди ца ма
(71/220153)

У уто рак, 24. ма ја 2016. на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка ко ни је с на ма наш во ље ни

БО ГО ЉУБ ТА НЕВ

За бо рав не по сто ји. Ту га и бол оста ју за у век.

Су пру га ЉУ БИН КА и ћер ке ГРО ЗДА НА

и ЈЕ ЛЕ НА
(80/220180

У пе так 20. ма ја је че тр де сет да на от ка ко нас је

на пу стио наш во ље ни

ДЕ НИС СКУМ ПИА

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма и ни кад за бо ра -

вљен.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА, син ПРЕ ДРАГ, мај ка МА РИ ЈА,

отац ЈОН, се стра ДО РИ НА и се стрић ИВАН
(93/220238)
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У су бо ту, 21. ма ја 2016, у 11 са ти, на гро бљу Ко -

теж одр жа ће се де се то го ди шњи по мен на шем 

МИ РО СЛА ВУ 
По сто јиш у сва кој су зи ко ја пад не, у сва ком тре нут -

ку кад ти име  из го во ри мо, кад по же ли мо да те за -

гр ли мо, да те по љу би мо... Ни си не стао, ал ипак не -

ма те та мо где нам нај ви ше не до ста јеш, у жи во ту.

Тво ји нај ми ли ји: ма ма, та та, брат МИ О ДРАГ 

и се стра МИР ЈА НА
(1/219654)

20. V 2011 –  20. V 2016.

Се ћа ње на на шег дра гог

су пру га, оца, де ду и

пра де ду

РАЈ КА

РА ДО ВИ ЋА

Пе то го ди шњи по мен

Су пру га ПЕ ТРА с де цом

и њи хо вим по ро ди ца ма

(2/219842)

АН ЂЕЛ КО ВИЋ

ЕРИ КА и ВЛА ДА
Све ча сно и пле ме ни то би ло је у ва ма.

Ћер ка СЕ КА с по ро ди цом

(4/219898)

СР ЂАН СТАМ БО ЛИЋ
1966–2010.

Про шло је шест го ди на бо ла и ту ге за то -

бом. Во ле ће мо те и пам ти ти до кле год смо

жи ви, си не наш је ди ни.

Тво ји: ма ма, та та и се стра

(5/219901)

Се ћа ње на на шег дра гог

СА ШУ 

БО ЖО ВИ ЋА

Три го ди не... Не до ста -

јеш...

За у век чу ва мо успо ме -

ну на те бе.

МИ РА, ИВА НА и ЦЕ ЦА

(7/219903)

Мо ја дра га мај ка

ИВАН КА 

ПУР КО ВИЋ

рођ. Дра гић

1928–2007.

21. ма ја на вр ша ва се де -

вет го ди на ка ко је пре -

ми ну ла.

То га да на ће мо да ва ти

по мен на гро бљу у Омо -

љи ци.

Ње на СЛА ВИ ЦА 

с по ро ди цом

(8219908)

СЕ ЋА ЊЕ на на ше дра ге

ИЛИ ЈУ                  ОЛИ ВЕ РУ 
ДУ ДУ КА                  КР СТИЋ

16. V 2010. 23. I 1995.
Ни кад вас не ће мо за бо ра ви ти.

Ва ше по ро ди це
(13/219918)

19. ма ја 2016. је го ди ну

да на от ка ко нас је на пу -

стио наш дра ги су пруг,

та та, де да и пра де да

СРЕ ДО ЈЕ 

КО ЛАР СКИ

Вре ме про ла зи, а бол и

ту га ни ка да не ће про ћи.

Тво ју до бро ту веч но ће -

мо пам ти ти.

Тво ји нај ми ли ји

(14/219924)

21. ма ја 2016. да је мо ше сто ме сеч ни по мен, у 11

са ти, на шој дра гој

ДА НИ ЦИ ВА СИ ЉЕВ СКИ
1927–2015.

Тво ја де ца с по ро ди ца ма
(15/219925)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ХА ЈИ ЛО

ПЕ ШИЋ

22. V 2006 – 22. V 2016.

Ле па се ћа ња на те бе за -

у век оста ју.

По ро ди ца

(17/219937)

СЕ ЋА ЊЕ

ЊА РИ

ЈА НОШ               МА РИ ЈА

1979–2016.                        2011–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем.

Ва ша де ца, уну ци и пра у ну ци
(22/219958)

Про шле су три го ди не от ка да ни је с на ма

на ша дра га су пру га, мај ка и ба ка

ЗО РИ ЦА ДО ДИЋ

По мен ће мо одр жа ти 24. ма ја 2016, у 11

са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Сви ма нам пу но не до ста јеш.

По ро ди ца

(23/219962)

24. ма ја на вр ша ва ју се

две го ди не от кад ни је с

на ма наш во ље ни су -

пруг и отац

ПЕ РА ПО ЉАК
Вре ме ни је за ле чи ло ра -

ну, на у чи ло нас је да

жи ви мо с њом.

Не до ста јеш нам.

По ро ди ца

(24/219965)

МА РИН КО ВИЋ

НИ КО ЛА                   КА ТИ ЦА
20. V 2012 – 2016. 25. V 2013 – 2016.

Ни ка да вас не ће за бо ра ви ти ва ши: ЉУ БА, ВЛА ДАН 
и ДУ ШИ ЦА

(18/219942)

СТЕ ВАН 

СПА СКОВ СКИ

23. V 2008 – 23. V 2016.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(26/21982)

Дво го ди шњи по мен

МИ ЛОШ ША ПИЋ

С љу ба вљу по ро ди ца

(31/220005)

21. ма ја 2016. на вр ша ва се
де вет го ди на от ка ко ни је
ви ше с на ма на ша дра га

НА ДА РА КИЋ
14. X 1945 – 21. V 2016.

Увек ће мо чу ва ти успо -
ме ну на те бе.

Веч но ожа ло шће ни: 
су пруг МИ ЛОШ, ћер ка

СНЕ ЖА НА, зет 
ДО МО КОШ и уну ка

АН ЂЕ ЛА
(70/220138)

Про шло је осам го ди на от ка да ни је с на ма наш дра ги

ЖИВ КО КО ВА ЧЕ ВИЋ
2008–2016.

Мно го нам не до ста јеш. 
Тво ји нај ми ли ји

72/220157)

СА ША БО ЖО ВИЋ
20. V 2013 – 20. V 2016.

„Ја бла ни ту же ја ло ви... И, док их слу шам,

увек ме хва та ри там ја та, жал за ју гом.

Про ла зе не бом ждра ло ви...

И ова ду ша и но ћас оре, та мо го ре”

Во ле те ма ма, МА ЈА и ИВАН

(81/и)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ РО СЛАВ

ДИВ НИЋ

2006–2016.

Тво ји: СТЕ ВА, ДА ЦА,

НЕ ВЕ НА и СТЕ ФАН

(129/220325)

У су бо ту, 21. ма ја, у 11.15, на гро бљу Ко теж у Пан че ву да ва ће мо че -

тво ро го ди шњи по мен на шој

МА РИ ЈИ РА ДО ВА НО ВИЋ
20. X 1937 – 26. V 2012.

По ро ди ца

(9/219911)



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пре ста ни те да пра ви те дра му и
да до но си те ис хи тре не од лу ке,
јер ће да ра би ти ве ћа не го ме ра.
По тра жи те струч но ми шље ње –
без об зи ра на то да ли је реч о
при ват ном жи во ту или о бит ној
по слов ној од лу ци. Не пра ви те
про бле ме та мо где их не ма.

Све ства ри ће се од ви ја ти баш
она ко ка ко сте пла ни ра ли, чак
не ће би ти из не над них не пред ви -
ђе них окол но сти. Са мо по ве ди те
ра чу на да се пре ви ше не опу сти -
те и слу чај но не за бо ра ви те не ку
оба ве зу или ро ко ве.

Са мо по у зда ње вам је и да ље
као клац ка ли ца. Из др жи те још
не ко ли ко да на и све ће кре ну ти
бо ље не го што ми сли те. Знат на
су ма нов ца би мо гла при јат но да
вас из не на ди већ кра јем сед ми -
це, а мо жда и не ки не пла ни ра ни
пут.

Нов ча ни про блем је де лом са ни -
ран, али по сто је не ки не пла ни ра -
ни из да ци, не ка за бо ра вље на ра -
та, не ки дуг ко ји ће јед но став но
ис кр сну ти. Ка ко год да вам се
учи ни у пр вом тре нут ку, мно го
то га ће се ре ши ти са мо од се бе.

Пу сти те да се не ке си ту а ци је ре -
ше са ме од се бе, да не ки љу ди
по ка жу сво је пра во ли це. Обе ћа -
ња ко ја су вам дав но да та, ко -
нач но мо гу и да се оства ре. До -
ла зи ва ших пет ми ну та. Би ће те
по зва ни на не ко ве ли ко сла вље.

До ста сте не ке не ре ше не си ту а -
ци је тр па ли под те пих, вре ме је
да ре а гу је те. Ако пла ни ра те ку -
по ви ну или про да ју не че га, би ло
би до бро да то од ло жи те за сам
крај ме се ца. Бу ди те па жљи ви ји
и то ле рант ни ји пре ма парт не ру и
са рад ни ци ма.

Др жи те се про ве ре них при ја те -
ља и са рад ни ка, па ће те ус пе ти
да до би је те нов ча ну и мо рал ну
на док на ду на по слу. По слу жи те
се сит ним три ко ви ма и ус пе ће те
да са зна те пра ве ин фор ма ци је.
Не бу ди те пре ви ше по пу стљи ви.

Не ко ће же ле ти ва шу без у слов ну
па жњу и по др шку. Не пре те руј те,
али ако сте у мо гућ но сти и ако вам
је ста ло до те осо бе, по мо зи те јој.
Ства ри ко је вас ду го му че ко нач но
ће по че ти да се ре ша ва ју. Бу ди те
ис трај ни у сво јим пла но ви ма.

Ве ли ке про ме не су пред вра ти -
ма, усред сре ди те се на пред сто -
је ће до га ђа је. Ко ли ко год да не ке
по ну де де лу ју као си гур не и при -
ма мљи ве, два пут раз ми сли те
пре не го што се упу сти те у то.
Дај те се би оду шка јед ним ве се -
лим из ла ском.

Не ка ко се осе ћа те као да вље -
ник. Пре спо ро ре а гу је те и по не -
кад као да се бо ји те да окон ча те
не при јат не си ту а ци је. Скло ни те
се или се упу сти те у отво ре ну
бор бу за свој ста тус на по слу или
у по ро ди ци. Но вац ће вам ма ло
по пра ви ти рас по ло же ње.

Сре ћа пра ти хра бре и упор не, а
шта сте – по ка за ће вре ме. Но вац
до ла зи, али ће још бр же оти ћи
на не ке не пла ни ра не из дат ке.
Иа ко ће вас то из нер ви ра ти и
из ба ци ти из рав но те же, по ка за -
ће се као вр ло до бро у да љем
по сло ва њу.

Сми ри те сво је ве ли ке же ље за
бр зим ре ше њем нов ча них про -
бле ма да не би сте упа ли у још ве -
ће. Не ве руј те мно го у обе ћа ња,
у овом тре нут ку се не ће оства ри -
ти. По не кад је до бро раз ми сли ти
о по сле ди ца ма, па кре ну ти у ак -
ци ју.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
20. апри ла: Ка та ри ну – Дра га на Сто ја нов и Пе тар Жи ва нов; 21. апри ла: Ка та ри -

ну – Ли ди ја Ри сте мов ски и Бран ко Влај ки нов ски, Ми ли цу – Са ња и Пе тар Ве лич ко -

вић; 22. апри ла: Ми ли цу – Ма ри на и Ра дош Бу рић, Ја ну – Ја дран ка и Бо јан Ни ко -

лић; 26. апри ла: Миу – Са би на и Ни ко ла Сто ил ко вић; 30. апри ла: Иву – Јо ва на

Пет ко вић Бра ни са вље вић и Иван Бра ни са вље вић, Ан ђе ли ну – Ви о ле та Си мо нет и

Јо ван Ба њаш; 4. ма ја: Ан ђе ли ју – Је ле на и Жељ ко Гру јић; 7. ма ја: Дра гу – На та ша

То до ров и Сте ви ца Но ва ков.

До би ли си на
15. апри ла: Но ва ка – Ма ја Сто ил ко вић Па тић и Жељ ко Па тић, Ма те ју – Ана и Ми -

лан Ми ха лек; 19. апри ла: Ву ка на – Ма ри ја и Ђор ђе Ми ле кић; 21. апри ла: Ла за ра

– Сне жа на и Мар ко Ми тић; 22. апри ла: Ог ње на – Дра го сла ва и Сло бо дан До брић;

23. апри ла: Ву ка – Да ни је ла и Мар ко Но ва ков; 26. апри ла: Ан дре ја – Алек сан дра

Смиљ ко вић и Пре драг Сто ја нов ски; 27. апри ла: Пе тра – Је ле на и Игор Ду њић, Сте -

фа на – Сан дра Ба бић Мар че тић и Ни ко ла Мар че тић;  28. апри ла: Фи ли па – Алек -

сан д ра и Ми ро слав Пет ков ски; 29. апри ла: Сте фа на – Све тла на и Иван Ра до са -

вље вић, Бог да на – Је ле на Не дић Ра дој чић и Љу би ша Ра дој чић; 1. ма ја: Ву ка – Бо -

ја на и Пе тар Ада мов; 3. ма ја: Сте фа на – Мил ка и Сла во љуб Сто јиљ ко вић; 4. ма -

ја: Фи ли па – Је ле на Ко лар ски и Иван На ско вић, Или ју – Дра га на и Ве ли мир Гу тић;

6. ма ја: Ан дри ју – Су за на Жар ков и Ни ко ла Сто ја но вић. 

ВЕН ЧА НИ

5. ма ја: Алек сан дра Трај ков ски и Ду шан Ђер ман; 7. ма ја: Фе ли чи ја Тал пос и Вла -

ди мир Ми лу ти нов, Зо ри ца Ока и Сло бо дан Опа чић, Је ле на Пе тро вић и Зо ран Жур -

бан, На та ша Рех и Да ли бор Алек сић; 8. ма ја: Са ња Ву ко вић и Вла ди мир Јар ко вач -

ки, Све тла на Шин жар и Мар ко Илић, Ана Ко стић и Алек сан дар Гру јић, Со фи ја Мла -

де нов и Гри го риј Ше ста ков; 12. ма ја: Алек сан дра Ко ла рић и Ми лан Шљи вар, Ва -

лен ти на Пан те лић и Иван Ма рић, Ју ли ја на Ђер фи и Бе ња мин Нађ.

УМР ЛИ

4. ма ја: Пе тар До браш (1936); 5. ма ја: Сто јан Ан кић (1933), 6. ма ја: Дра гић Но ва -

ко вић (1929), За гор ка Пан чић (1938), Дра ган Ва сев (1947), Је ли ца Се кач (1954); 7.

ма ја: Не ма ња Мар ган (1939), Ве ра Ра до јев (1935), Бо го љуб Џо газ (1943), Ла буд

Ви до вић (1938), Ире на Ха џић (1954); 8. ма ја: Ми лен ко Ми ли ће вић (1937), Ни ко ла

Да ви до вић (1950, Ми ра Ми лу ти но вић (1948), Је ла Ми ро са вље вић (1932), Јо хан Про -

ха ска (1941); 9. ма ја: Ми ле Ми ле у снић (1920), Ду шан Де чер мић (1927); 10. ма ја:

На да Де ли бла ча нин (1956), Љи ља на Ан чуљ (1933), Ми ла Па њик (1930), Жи во јин

Ми ла но вић (1931); 11. ма ја: Љу би ца Шо го ров (1926), Ди ми три је Па влов (1935),

Гор да на Жи ва нов (1938), Љу би ша Јо вић (1954); 12. ма ја: Дра ги ша Но ва ков (1939).

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

ИГРАО У РК
„ДИНАМО” 

И РК 
„ПАРТИЗАН”

Машкаре,
прерушавање

Ознака за
Лесото

Задах,
мирис

Одредити
нечему име

Део 
лисичјег
крзна

Ауто-ознака
Ваљева

Турски
великаш

Град и река
у Русији

Улудо
потрошити

Уживати 
у младим
данима

Биљка из
породице
љиљана

Предлог
(са)

Ударац у
каратеу

Ред воћака

Певачки
глас

Азијски
ракуни

Ауто-ознака
Крушевца

Бубњар
Ивандић
Римски

чиновници

100 м2

Женско
име

РУКОМЕТАШ
СА СЛИКЕ

Музичка
мера

Притока
Балтичког

мора

Симбол 
јода

Нојева
барка

Планине у
Италији

Племенити
гас

Ознака за
ампер

Држава
у Азији

Акционарско
друштво

(скр.)

Извршиоци

Лична
заменица

Врста 

великих

гмизаваца

Пркос

Први вокал

Престоница

Мадагаскара

Име
глумице
Жирардо РЕШЕЊА – Испуњаљка: наклада, дамасти, маслина, Мубарак, Ла

Плата (коначно решење: Нада Мамула). Коњићев скок:никада не

треба веровати човеку који пуно говори. Анаграм: примена прописа.

Скандинавка: младовати, аспарагус, с, Ате, алт, КШ, Ипе, ар, Апени-

ни, а, Стојан Радановић, АД, реализатори, крокодили, инат, Танана-

рива, Ани. 
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ИСПУЊАЉКАПрво уписујете петословне речи

почев од осенчених поља до кра-

ја лика, а потом седмословне ре-

чи кроз цео лик.

ВОДОРАВНО: 1. дебео балван,

трупац – издавање књига, 2. лекови

за спољашњу употребу, креме – вр-

ста тканине (мн.), 3. излучевина

носа – медитеранска биљка, олива,

4. име америчког председника

Обаме – бивши египатски председник (Хосни), 5. накнада за

обављени посао, зарада – град у Аргентини.

У обележеним пољима крије се име и презиме наше некад

најпопуларније певачице народних песама, посебно севда-

линки (на слици).

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.

ПУ- -ДА -ВЕ- ВЕ- -РИ.

ЧО- -РО. -НО -КА- -КУ

НЕ -ЈИ -ТИ -ВО- -БА

-ВА- ГО- ТРЕ- КО- НИ-

АНАГРАМ
ПРОПИСИ У ПРАКСИ

НЕКИМА  ПОРАЗНА 
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Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Бу би чи ца
Ма ле на жен ка, ста ра не пу на три ме -
се ца, до жи ве ла је са о бра ћај ну не сре -
ћу пре не ко ли ко да на, ка да ју је при -
ли ком пре ла ска про мет ног пу та уда -
рио ау то мо бил. Спа се на је за хва љу ју -
ћи ре ак ци ји јед не су гра ђан ке и по -
том пре не та у обли жњу ве те ри нар ску
ам бу лан ту, где су је од мах збри ну ли
и ту ће бо ра ви ти до удо мље ња.

Има ла је сре ће, бу ду ћи да по вре да ни је би ла те шка, па је
већ спрем на за но ве, од го вор не вла сни ке.

Би ће ни жег ра ста, а ве о ма је чи ста, при вр же на и ма зна.

Би бер че
Пре ле пи муж јак, ко ји ће упр -
кос свом име ну би ти ви шег ра -
ста, из гле дом под се ћа на ла бра -
до ра. Бу ду ћи да је стар око три
ме се ца, при лич но је жи ва хан и
раз и гран.

Био је већ удо мљен, али су
нео д го вор ни вла сни ци до зво -
ља ва ли да им бе жи на ули цу, па са да тра жи не ко га ко га не -
ће пу шта ти да без над зо ра лу та по ули ца ма.

Био би сре ћан да се усе ли у ве ли ко дво ри ште, али ни ка ко
не би од био жи вот у ста ну уко ли ко би сва ко днев но ше тао с
вла сни ком.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ПРЕД СТА ВЉА МО ГРАД СКЕ УСТА НО ВЕ: ДОМ ОМЛА ДИ НЕ

МЛА ДИ МА ВРА ТА УВЕК ШИ РОМ ОТВО РЕ НА
На кон што је про шле го ди не
за кру жио че ти ри де це ни је ра -
да, Дом омла ди не je хра бро
на ста вио пут раз во ја у мо дер -
ну уста но ву кул ту ре, пре вас -
ход но на ме ње ну по тре ба ма
мла дих на ра шта ја.

Од на стан ка па до да нас то је
сте ци ште та лен то ва них, про -
гре сив них, кре а тив них... Јед -
ном реч ју, из вор кул ту ре и
умет но сти из ко јег је по те кло
мно го ква ли тет них ства ра ла ца
и до га ђа ја.

Да би до ча ра ла ка ко Дом
омла ди не из гле да из ну тра,
еки па „Пан чев ца” не дав но је
за ви ри ла у згра ду у Ули ци
Све тог Са ве број 10...

Не из во дљи во је при се ти ти се
шта се све до га ђа ло под сво до -
ви ма згра де у Ули ци Ђу ре Ђа -
ко ви ћа (да нас Све тог Са ве), као
и не ка да у Сту дент ском до му, а
са да у дво ра ни „Апо ло”.

Нај пре, ни је зго рег за ми сли -
ти чу ве ни му зич ки увод из ван -
вре ме не се ри је „Гр лом у ја го -
де”, па да тра ка кре не да се од -
мо та ва: те се дам де сет пе те
Дом омла ди не је по чео да ра -
ди; пр ви ди рек тор је био Сто јан
Бо шков; уста но вљен је по зо ри -
шни фе сти вал (да нас по знат
као „Екс те а тар фест”); осно ва -
на је Шко ла цр та ња, по том је
по кре нут збор ник „Ру ко пи си”;
чу ве на „Ги та ри ја да” је оку пља -
ла и по не ко ли ко хи ља да љу ди,
го сто ва ли су и „Пар ни ва љак” и
Јо си па Ли сац...

Та ко је би ло не ка да, а у по -
след њих ме сец да на мла ди
фа но ви мо гли су да ужи ва ју уз

ли ков ним ства ра ла штвом – од
му ра ла и ли ков них ра ди о ни ца
до ра да с де цом.

– По ли ти ка је да, ка да је реч
о из ла га њу, шан су да је мо мла -
ђим љу ди ма, ко ји ни су пре ви -
ше екс по ни ра ни. На жа лост,
из ло жбе ни про стор је ма ло
про бле ма ти чан, од но сно де це -
ни ја ма за ту на ме ну на рас по -
ла га њу има мо са мо ход ник.
Шко лу цр та ња и пре да ва ња
уста но вио је мој прет ход ник,
чу ве ни Че да Ке сић; до во ди мо
еми нент не пре да ва че с ли ков -
не ака де ми је. При ме ра ра ди,
по след њи нам је био Мар ко
Цр но бр ња. Шко ла се од ви ја
утор ком, сре дом и че тврт ком
од 17 до 20 са ти и нај ви ше је
за ин те ре со ва них пред при јем -
не ис пи те, од ма ја до сеп тем -
бра, али има мо и по ла зни ке
ен ту зи ја сте, па чак и ста ри је,
од пре ко ше зде сет го ди на.
Ипак, у фо ку су су де ца од три -
на ест до два де сет го ди на. С
дру ге стра не, не ра ди мо с мла -

ђом де цом, иа ко нам ро ди те љи
че сто до во де ма ли ша не, јер
не ма мо за њих аде ква тан про -
грам – ис ти че Му шки ња.

За филм ске про гра ме је за ду -
жен Љу бо мир Ра до ва но вић, ко ји
мо мен тал но уче ству је у ор га ни -
за ци ји тур не је под на зи вом
„Сло бод на зо на”, а при пре ма и
фе сти вал „In Trash”. Ве о ма ва -
жан сег мент је и омла дин ски
ин фор ма тор „Драфт”, чи ји је ко -
ор ди на тор Сло бо дан До дић,
ина че му зич ки уред ник, Ма ја
Ге ор ги јев ска је струч ни са рад -
ник за ама те ри зам, а Мла ден
Ка шлер – шеф тех нич ке слу жбе.

На рав но, би ло је не мо гу ће у
ових „не ко ли ко ре да ка” сме -
сти ти све што се до га ђа под
сво до ви ма До ма омла ди не;
са свим си гур но је не што из о -
ста вље но.

Али јед но је ја сно – вра та
ове уста но ве ши ром су отво ре -
на за све оне, пре све га мла де,
ко ји има ју иде је, за ми сли, су -
ге сти је, пред ло ге, кри ти ке...

жа ји, као и објек том у Ули ци
Све тог Са ве 10, у ко јем се као
по се бан про стор из дво јио
Пла то Ми ла на Мла де но ви ћа
(лет ња ба шта).

У по ме ну тој згра ди су, по ред
кан це ла ри ја ко је ко ри сте за по -
сле ни у До му омла ди не, свој ку -
так на шле и ор га ни за ци је као
што су ПД „Је ле нак”, Кул тур но-
про свет на за јед ни ца, Удру же ње
же на „Па нон ке”, кул тур но-умет -
нич ка дру штва „Абра ше вић” и
„Стан ко Па у но вић”, „Ате ље мла -
дих”... Ту су и про сто ри по зна ти
као Омла дин ски ре сурс ни цен -
тар и „Пан де мо ни јум” (у ко јем
де мо-бен до ви ве жба ју и сни ма -
ју); на спра ту је Шко ла цр та ња, а
ту се при ре ђу ју и ак тив но сти фо -
то-клу ба, курс ка ли гра фи је, ра -
ди о ни ца ка ри ка ту ре Ни ко ле
Дра га ша...

По ди гао сам наш сајт и одр -
жа вам га сва ко днев но, а за јед -
но са Алек сан дром Стој ко ви -
ћем пра тим рад фо то-клу ба –
на бра ја Бла го је вић.

Уред ник по зо ри шног про -
гра ма је Сне жа на Ма на сић,
ко ја по кри ва и деч ји и књи -
жев ни про грам.

– С тим у ве зи, у мо јој сфе ри
по сто је три град ске ма ни фе -
ста ци је. Пр ва је „Углас”, ко ју
ра ди мо у са рад њи с Кул тур но-
умет нич ким дру штвом „Стан -
ко Па у но вић”; дру га је „Збор -
ник про зе и по е зи је” и она су -
бли ми ра нај бо ље ра до ве ау то -
ра с те ри то ри је бив ше Ју го сла -
ви је, а ту је и „Екс те а тар”, фе -
сти вал ко ји под дру гим на зи -
вом по сто ји већ 45 го ди на. У
окви ру по зо ри шног про гра ма
ор га ни зу је мо пред ста ве ко је су
ура ди ли основ ци или „Ате ље
мла дих”, а углав ном се ра ди о
на гра ђе ним ко ма ди ма. Са ра -
ђу је мо и с Фа кул те том драм -
ских умет но сти, па ове го ди не
ра ди мо ко про дук ци ју пред ста -
ве „Ка ска дер”, ко ја ће уско ро
би ти пре ми јер но из ве де на –
го во ри Сне жа на Ма на сић.

ОРЦ и Шко ла цр та ња
Јо ван Са му и лов је ко ор ди на -
тор Омла дин ског ре сурс ног
цен тра, по пу лар ног ОРЦ-а,
ко ји је про ис те као из Стра те -
ги је бри ге о мла ди ма.

– У том до ку мен ту кон ста -
то ва но је да мла ди ма не до ста -
је про стор за ре а ли за ци ју ак -
тив но сти. Про шле го ди не то је
и од ра ђе но, па омла дин ске ор -
га ни за ци је са да мо гу, уз сва ку

ти чу ак ти ви ра ња ви ше ра ди о -
ни ца. Из дво ји ла бих са рад њу с
Цен тром за со ци јал ни при ре -
а ли за ци ји про гра ма ре со ци ја -
ли за ци је мла дих. У то ку је ре -
но ви ра ње згра де: де ли мич но
су об но вље ни то а ле ти, адап ти -
ран је ма ли клуб, уре ђе ни су
пор тир ни ца, ула зна вра та и
кан це ла ри је. Сле ди ре кон -
струк ци ја по да пр ве ета же с
пра те ћим фар бар ско-мо лер -
ским ра до ви ма, би ле тар ни це у
дво ра ни „Апо ло”, као и бив ше
згра де Са ве за во за ча, чи ме би -
смо у пер спек ти ви до би ли пар
апарт ма на за де се так љу ди –
на ја вљу је Је ви ће ва.

Пре да ни уред ни ци
У не по сред ној бли зи ни кан -

це ла ри је ди рек то ра на ла зе се
про сто ри је у ко ји ма су сме -
ште ни слу жба ра чу но вод ства и
уред ни ци До ма омла ди не. Та -
мо смо за те кли не ке од њих...

Ту смо се за др жа ли ка ко би -
смо из пр ве ру ке, ко ли ко-то ли -
ко, до зна ли шта све ра ди ова
пре сти жна уста но ва. Ме ђу се -
дам на е сто ро за по сле них по -
сто је уред ни ци по зо ри шног,
му зич ког, филм ског и ли ков -
ног про гра ма (и то дво ји ца),
као и струч ни са рад ник за
ама те ри зам, са рад ник на ло ги -
сти ци и ор га ни за тор про гра ма.

При чу по чи ње упра во овај
по след њи – Не ма ња Бла го је -
вић, ко ји на во ди да је спе ци -
фич но то што се, упр кос ја сној
си сте ма ти за ци ји, њи хо ве „над -
ле жно сти” до не кле пре ла ма ју.

– Тре ба ло би да ја по кри јем
све оно што ни је де фи ни са но

„Го бли не”, „Ри там не ре да”,
„Вам пи ре”...

Ма ло Пан че ва ца зна ка ко
из гле да фа бри ка за слу жна за
про из вод њу свих тих не за бо -
рав них тре ну та ка и кул тур но-
умет нич ких вред но сти. Евен -
ту ал но има ју пој ма где се на -
ла зи згра да До ма омла ди не,
ко ту ра ди, као и да се та мо не -
што сва ко днев но до га ђа. До га -
ђа?! За пра во, све ври...

Упр кос те скоб ним вре ме ни -
ма, кри за ма и не ма шти ни, за -
по сле ни не са мо да чу ва ју ре -
но ме те ин сти ту ци је већ се
тру де да је опле ме не и при ла -
го де но вим трен до ви ма и тех -
но ло шким до стиг ну ћи ма.

Сто га ни је зго рег упо зна ти
јав ност с тим ка ко уоп ште функ -
ци о ни ше ова јав на уста но ва.

Као у ко шни ци
Дом омла ди не рас по ла же дво -
ра ном „Апо ло” (Ули ца Мак си -
ма Гор ког 6), где се при ре ђу ју
кон цер ти и дру ги јав ни са др -

Рад са стран ка ма је не из -
мер но ва жан. Не ки ту до ла зе
ка ко би уче ство ва ли у по сто је -
ћим про гра ми ма, дру ги да ма -
те ри ја ли зу ју сво је иде је, а тре -
ћи да би у са деј ству с До мом
омла ди не ре а ли зо ва ли не ки
са др жај. Пр ва осо ба на ко ју се
на и ла зи је се кре та ри ца Је ле на
Пе шић, ода кле се мо же ући у
кан це ла ри ју ди рек тор ке Ма -
ри је Је вић, ко ја је на тој функ -
ци ји од 15. сеп тем бра.

– Дом омла ди не за ме не
пред ста вља ве ли ки иза зов, на -
ро чи то ако се зна да су мла ди
жи ла ку ца ви ца сва ког дру -
штва. На сто јим да, у ко му ни -
ка ци ји с пред став ни ци ма
град ских ин сти ту ци ја и пред у -
зе ћа, обез бе дим сред ства и
про стор за што ква ли тет ни ји
рад. За јед но с ко ле га ма тру -
дим се да уна пре дим са рад њу
с кре а тив ним мла дим љу ди -
ма, па смо им, по ред мно го -
број них про гра ма, по ну ди ли
раз не но ви не, ко је се пре све га

ра дом дру гих уред ни ка или
про гра ме ко ји об у хва та ју ви -
ше обла сти, као што, ре ци мо,
тре нут но за јед но с ко ле га ма
из ли ков ног сек то ра пи шем
про је кат у ве зи с ди ги тал ном
шко лом цр та ња. По ред то га,
уче ству јем у при пре ми ре а ли -
за ци је про гра ма еду ка ци је
нај мла ђих шко ла ра ца и де це
из вр ти ћа под на зи вом „Шта је
то што пче ле зна ју”. Не дав но
сам удру же њу „По се ти Пан че -
во” и Пла ни нар ско-еко ло -
шком клу бу „Со ко” по ма гао
при ор га ни за ци ји се ри ја ла
под на зи вом „Сто фо то гра фи -
ја за сто ми ну та” од но сно
„Упо знај при ро ду”. Ту је са -
рад ња на ре а ли за ци ји град -
ских ма ни фе ста ци ја као што
су „Да ни Вај фер та”, „Дан
Евро пе”, „Дан пла не те Зе мље”,
Ме ђу на род ни дан мла дих...

вр сту тех нич ке по др шке, та мо
да при ре ђу ју пре зен та ци је, се -
ми на ре, ра ди о ни це или ма ни -
фе ста ци је, по пут сај мо ва во -
лон те ри зма и обра зо ва ња. По -
ред то га, ма ли клуб је ком -
плет но ре но ви ран и у не ком
на ред ном пе ри о ду би ће при -
кљу чен ОРЦ-у и ко ри шћен за
ре а ли за ци ју про је ка та – на го -
ве шта ва Са му и лов.

Ма ри јан Му шки ња је је дан
од уред ни ка ли ков ног про гра -
ма (по ред Бо ри са Ста ни ћа), у
шта спа да ор га ни за ци ја из ло -
жби, пре да ва ња и Шко ле цр та -
ња, као и све што је у ве зи с

Уредници у акцији

Дамско аматерско позориште

Заплетено, расплетено – КУД „Станко Пауновић”

Оштро око и прецизна рука – Школа цртања

Жмиговке дебатују и планирају



Идућег викенда се наста-
вља првенствена трка за
бодове у Суперлиги Србије
у америчком фудбалу. У
суботу, 21. маја, панчевач-
ки Пантери на свом терену
дочекују Легионаре из
Сремске Митровице.

Оба тима су у досада-
шњем току шампионата
остварила скор од две по-
беде и два пораза, па ће
њихов међусобни дуел ди-
ректно одлучити која еки-
па ће заузети четврто место
и пласирати се у плеј-оф.

– После победе у про-
шлом колу у нашим редо-
вима влада одлична атмос-
фера, а надам се да ће тако
бити и после утакмице с
Легионарима. У протекле
две недеље смо се озбиљно
припремали за овај дуел и ве-
рујем да ћемо искористити
све слабости гостујућег тима.
Митровчани имају одличну
екипу и сигурно је да ће утак-
мица бити неизвесна до самог
краја, али јасно је и да ће пан-

чевачка публика уживати у
овом дуелу – истакао је Славо-
љуб Дуковски, млади дефан-
зивац Пантера.

Утакмица се игра у суботу,
21. маја, од 15 сати, на Спорт-
ском центру „Младост”.

Ма ли фуд ба ле ри пан че вач ког
Ди на ма не дав но су се вра ти ли
из фран цу ског гра да Бре та ње,
где су уче ство ва ли на пре сти -
жном тур ни ру ко ји је оку пио
72 му шке и 24 жен ске еки пе
из це лог све та.

На ши клин ци су у сво јој гру -
пи, у ко јој су нај по зна ти ји ти -
мо ви би ли Стан дард из Ли је жа
и Рен, од и гра ли осам утак ми -
ца. У ко нач ном пла сма ну Пан -
чев ци су за у зе ли 45. ме сто.

Фран цу ски до ма ћи ни су би -
ли из у зет но го сто љу би ви, а на -
ша де ле га ци ја, ко ју су чи ни ли
Го ран Ама но вић, Пе тар По чу -
ча и Сла во мир Бор ка, би ла је
гост код гра до на чел ни ка Бре -
та ње. Ве ли ку по моћ пан че вач -

кој екс пе ди ци ји пру жи ли су
Ђе ле Мар ти нов ски из Ја бу ке и
ње го ва ћер ка Љи ља на, ко ји
жи ве у том фран цу ском гра ду.

На ред но ви ђе ње је за ка за но
за сле де ћу го ди ну.

гол ма на. Тре нер Шу ло вић је и
овог пу та шан су да игра ју пру -
жио и де вој ка ма с ма њом ми -
ну та жом, а сал ве апла у за с
три би не по себ но је из ма ми ла
нај мла ђа Та ма ра Бер нар дић,
ка да је по сти гла по го дак из
сед мер ца.

Ру ко ме та ши Ја бу ке су у 20.
ко лу Пр ве ли ге „Се вер” на
свом те ре ну са вла да ли че твр -
то пла си ра ни Ба нат ски Кар ло -
вац с 35:32.

Иа ко је го сти ма при па ло
пр во по лу вре ме, мом ци ко је
пред во ди тре нер Жи ки ца Ми -
ло са вље вић су у на став ку су -
сре та до да ли гас, пре о кре ну ли
ре зул тат и сти гли до зна чај -
них бо до ва. Нај е фи ка сни ји
играч био је Ми ро слав Јо ва -
нов ски, ко ји је по сти гао осам
го ло ва.

Ја бу ка је са да на сед мом ме -
сту, са 16 бо до ва, а до кра ја
шам пи о на та су оста ла још два
ко ла.
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Дер би се зо не – 
Ди на мо до че ку је 
Оби лић

ЖРК Пан че во 
игра као сат

Дер би 20. ко ла Су пер Б ли ге за
ру ко ме та ше од и гран је про -
шлог ви кен да у Аран ђе лов цу.
Би ла је то утак ми ца од ве ли ке
ва жно сти за обе еки пе, ма да су
бо до ви ипак би ли нео п ход ни ји
до ма ћем ти му, јер су му са мо
они га ран то ва ли да мо же до ћи
до ели те. Ди на мо од Су пер А
ли ге де ли са мо је дан бод, а
има још две утак ми це до кра ја.
До ма ћи Ша мот је ис ко ри стио
пред ност до ма ћег те ре на и по -
бе дио с 31:27 (18:14).

Ди на мо је и да ље ли дер, с
три де сет јед ним бо дом. Са да
има три ви ше од дру го пла си -
ра ног Ша мо та и Оби ли ћа, ко -
ји је на тре ћем ме сту. А иду ћег
ви кен да на про гра му ће би ти
но ви ве ли ки ру ко мет ни окр -
шај – у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту са ста ће се Ди на мо и
Оби лић!

Ду ел у Аран ђе лов цу про те -
као је у же сто кој ат мос фе ри.
До ма ћи су игра ли на све или
ни шта, при ти сак с три би на
био је огро ман... Пр шта ло је
на све стра не. Ди на мо се ни је
упла шио, на про тив. Бран ко
Ра да но вић и ње го ви са и гра чи
игра ли су до бро, хра бро, по -
жр тво ва но... Ипак, то овог пу -
та ни је би ло до вољ но за три -
јумф. Нај е фи ка сни ји у ре до -
ви ма Пан че ва ца био је Ср ђан
Ко мла нов, с де вет го ло ва, ка -
пи тен се шест пу та упи сао у
ли сту стре ла ца, али сви мом -
ци, упр кос по ра зу, за слу жу ју
по хва ле. 

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

У СУ БО ТУ ДРУ ГА МЕЧ-ЛОП ТА!

лич но, а у дру гом де лу пр вен -
ства су по ка за ле да има ју ква -
ли тет и за ви ше до ме те. Све
коц ки це су се по кло пи ле, Це -
ца Ни чев ски и ње не са и гра чи -
це без про бле ма спро во де у
де ло за ми сли и са ве те свог
„ше фа”... Ак ци је су теч не, од -
бра на чвр ста, игра се ефи ка -
сно. Пи ро ћан ке ни јед ног мо -
мен та ни су угро зи ле ни вођ -
ство, а ка мо ли по бе ду до ма ћег
ти ма.

Још јед ном је бри љи ра ла Са -
ња Па вло вић. По пу лар на Ца ка
је би ла го то во не са вла ди ва на
го лу Пан че ва, а тим су до но -
вог три јумф пред во ди ле и Ма -
ја Ра дој чин (де вет го ло ва) и
Ма ри ја Ми ли ће вић (осам по -
го да ка). Вр ло до бре су би ле и
Јо ва на Је ла ча, ко ја се че ти ри
пу та упи са ла у ли сту стре ла ца,
као и Ми ле на Жив ко вић, Ива -
на Та не лов, Је ле на Цвет ко вић
и Ми ла Бе а дер, ко је су по три
пу та са вла да ле про тив нич ког

– Не мо гу ни шта да за ме -
рим мо јим игра чи ма. Био је то
пра ви дер би, ги ну ло се на те -
ре ну. Игра ли смо од лич но 52
ми ну та, али то овог пу та ни је
би ло до вољ но за три јумф.
Иде мо да ље. Мом ци су пра ви,
од лич но тре ни ра ју, има ју во -
љу, енер ги ју... Оче ку је нас нај -
ва жни ја утак ми ца у се зо ни.
До ла зи нам Оби лић. Све је
ста ло у 60 ми ну та. Они су до -
бар тим, али и ми смо. Хо ће мо
по бе ду и пла сман у срп ску
ели ту. По зи вам на ви ја че, пу -
бли ку, да до ђу у што ве ћем
бро ју и да нас по др же – ре као
је пр ви тре нер Ди на ма Иван
Пет ко вић.

У прет по след њем ко лу Су пер
Б ли ге ру ко ме та ши це ЖРК-а
Пан че во су на свом те ре ну са -
вла да ле Пи рот с 37:23 (18:9).

Би ло је то још јед но од лич -
но из да ње ти ма ко ји пред во ди
тре нер Игор Шу ло вић. Де вој -
ке из на ше га гра да игра ју од -

Да ни за на ма, бар ка да је
игра на 64 цр но-бе ла по ља у
пи та њу, до не ли су но ве успе хе
на шим су гра ђа ни ма. У хо те лу
„Шу ма ри це” у Кра гу јев цу ор -
га ни зо ван је де се ти Ка дет ски
фе сти вал Ша хов ског са ве за
Ср би је, у окви ру ко јег је одр -
жа но и пр вен ство на ше зе -
мље за мла де ша хи сте. 

Ова ма ни фе ста ци ја је тра ја -
ла де вет да на, а на њој је уче -
ство ва ло не ко ли ко сто ти на
нај бо љих мла дих ша хи ста из
свих кра је ва зе мље, ко ји су би -
ли по де ље ни у не ко ли ко кла са.

Фе сти вал су чи ни ла три пр -
вен ства, раз ли чи та по тем пу
игре: бр зо по те зно („блиц”),
сред њи тем по („ра пид”) и
„стан дард” пр вен ство, на ко јем
се игра ју јед на до две пар ти је
днев но. По бед ни ку по след њег
так ми че ња при па да ју ти ту ла
пр ва ка Ср би је, ди рек тан пла -
сман на европ ско и свет ско пр -
вен ство, као и ме сто у ка дет -
ској ре пре зен та ци ји Ср би је.

Нај пре су одр жа на „ра пид”
и „блиц” так ми че ња у тра ја њу
од два да на, на ко ји ма је наш

су гра ђа нин Мар ко Ми ла но -
вић, члан ШК-а „Све то зар
Гли го рић Гли га” из Пан че ва,
убе дљи во осво јио пр во ме сто.
Од мах по том усле ди ло је
над ме та ње на „стан дард” пр -
вен ству, ко је је тра ја ло на -
ред них се дам да на. 

По сле де вет ко ла Мар ко је
имао скор од осам по бе да и
јед ног ре ми ја, што му је би ло
ви ше не го до вољ но за од бра ну
про шло го ди шње ти ту ле и но -
ви шам пи он ски пе хар. Ко ли ко
је Мар ко био до ми нан тан, све -
до чи и чи ње ни ца да је имао
чак два по е на ви ше од дру го -
пла си ра ног Фи ли па Здрав ко -
ви ћа из Ни ша, ина че од лич ног
мла дог ша хи сте и уче сни ка
Свет ског пр вен ства. 

Овим три јум фом мла ди Ми -
ла но вић је об је ди нио сва три
пр ва ме ста на Пр вен ству Ср би -
је, што је исто риј ски успех и за
ње га и за град Пан че во. Осим
то га, обез бе дио је се би ме сто у
ка дет ској ре пре зен та ци ји Ср -
би је, као и ди рект но уче шће на
европ ском и свет ском пр вен -
ству. Сва ка част!

ДР ЖАВ НО ПР ВЕН СТВО У ША ХУ ЗА КА ДЕ ТЕ

МАР КО ТРО СТРУ КИ ШАМ ПИ ОН

Ко ли ко је Те ни ском са ве зу
Ср би је би ло ва жно да се ов -
да шњи мла ђи ве те ра ни на ђу
на Свет ском пр вен ству, ко је
одр жа но у Ума гу, го во ри по -
да так да је чак два де се то ро
те ни се ра из на ше зе мље кре -
ну ло на пут у пре ле пи истар -
ски гра дић.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
ве те ра на од 40 до 45 го ди на,
ме ђу њих осам де сет, на шао
се и наш су гра ђа нин Де јан
Ду ба јић. Овај за љу бље ник у
бе ли спорт, ен ту зи ја ста без
гра ни ца, до ка зао је да и у нај -
ја чој кон ку рен ци ји мо же
игра ти ква ли тет но. Де јан је у
укуп ном пла сма ну за у зео 32.
ме сто, што је из у зе тан успех.
Он је на ово над ме та ње оти -
шао као нај бо ље ран ги ра ни
Ср бин у сво јој кон ку рен ци ји,
та ко да му је ТСС пла тио тро -
шко ве бо рав ка и ко ти за ци ју
за так ми че ње.

– Ово је за ме не би ло фе но -
ме нал но ис ку ство. Ако ка жем
да је ви ше од два де сет так ми -
ча ра ко ји су сти гли у Умаг не -
ка да игра ло вр хун ски те нис и
да су би ли ви со ко ран ги ра ни
на АТП ли сти, он да је ја сно о
ка квом ква ли те ту го во ри мо.
Сво јим на сту пом сам за до во -

љан, а кон ку рен ци ја је би ла
ви ше не го ја ка. За у ста вљен
сам у тре ћем ко лу од ри ва ла
из Шпа ни је, ко ји је ка сни је
због по вре де пре дао меч у че -
тврт фи на лу. По оп штем ми -
шље њу, да се ни је по вре дио,
са свим си гур но би до гу рао до
са ме за вр шни це. На сту пи ло
је мно го на ших те ни се ра, али
с про мен љи вим успе хом. У
сва ком слу ча ју, оста ви ли смо
по зи ти ван ути сак – ре као је
Де јан Ду ба јић по по врат ку у
Пан че во.

Наш суграђанин је сада на
72. месту на светској ветеран-
ској листи.

У Ума гу је играо и Вла ди -
мир По по вић, та ко ђе наш
су гра ђа нин, ко ји је у кон ку -
рен ци ји те ни се ра пре ко 45
го ди на ис пао на отва ра њу
так ми че ња.

ОКУ ПЉА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ ТЕ НИ СКИХ 

ВЕ ТЕ РА НА НА ПЛА НЕ ТИ

ДУ БА ЈИЋ У СВЕТ СКОЈ ЕЛИ ТИ

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ У БОРБИ ЗА ПЛЕЈ-ОФ
МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР У ФРАН ЦУ СКОЈ

КО ФЕР ПУН УТИ СА КА

Тра ди ци о на лан ме ђу на род -
ни ми тинг „Тро феј Бе о гра да”
одр жан је про шлог ви кен да.
По ред мно го так ми ча ра из
ино стран ства, на ње му су се
над ме та ли и го то во сви нај -
бо љи срп ски атле ти ча ри.

Зо ра на Бар јак та ро вић је
по но во по твр ди ла до ми на ци -
ју у на шем ре ги о ну. Она је
осво ји ла злат не ме да ље у тр -
ка ма на 100 и 200 м. Нај ве ћи
Зо ра нин про тив ник би ло је
ло ше вре ме, с ки шом и ја ким

ве тром, ко је ни је до зво ли ло
да по ка же ко ли ко тре нут но
вре ди. На сто ме та ра је оства -
ри ла ре зул тат од 12,09, а на
200 ме та ра 25,06 се кун ди.

Да је АК Ди на мо пра ви ра -
сад ник та ле на та, по ка за ла је
и Ан ђе ла Та сић. Она је у ве о -
ма ја кој кон ку рен ци ји осво ји -
ла брон за ну ме да љу у тр ци на
400 м, с ре зул та том 59,99. Од
ње се ове го ди не оче ку ју и пр -
ви ре пре зен та тив ни на сту пи
и мно го успе шних тр ка.

Странe припремио

Александар
Живковић

АТЛЕТ СКИ МИ ТИНГ „ТРО ФЕЈ БЕ О ГРА ДА”

ТРИ ОД ЛИЧ ЈА ЗА ДИ НА МО
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Од лич ни ре зул та ти
мла ђих ка те го ри ја 
Та ми ша

Ања, Ма ша и Ва ња
шам пи о ни у сво јим
ка те го ри ја ма

Про шлог ви кен да, по ше сти
пут, Клуб екс трем них спор то -
ва Кра гу је вац ор га ни зо вао је
тр ку Пр вен ства Ср би је у крос-
три а тло ну. У ве о ма ја кој кон -
ку рен ци ји, у пре ле пом ам би -
јен ту пар ка „Шу ма ри це”, че -
тр на е сто ро так ми ча ра ТК-а
Та миш из на ше га гра да опро -
ба ло је сво је спо соб но сти пли -
ва ју ћи у хлад ној во ди, во зе ћи
би цикл по ста зи зах тев не кон -
фи гу ра ци је (ко ју је још ви ше
оте жа ла ки ша што је у да ни ма
пред тр ку же сто ко па да ла, па
је на по је ди ним ме сти ма је ди -
но мо гу ће би ло гу ра ти или чак
но си ти би цикл у ру ка ма) и, на
кра ју, тр че ћи по те шкој крос-
-ста зи, уз бр до и низ бр до.

Ипак, на ши су гра ђа ни су и
овог пу та сјај но од ра ди ли свој
по сао. Так ми ча ри Та ми ша су
осво ји ли де сет ме да ља, и то
че ти ри злат не, три сре бр не и
три брон за не.

Ти ту лу шам пи о на Ср би је у
крос-три а тло ну у жен ској кон -
ку рен ци ји од бра ни ла је нај бо -
ља срп ска так ми чар ка Ви да
Ме дић. У над ме та њу на да не -
при ко сно ве на је би ла Ања Да -
ви до вић, ко ја је но вим три јум -
фом та ко ђе по но ви ла про шло -
го ди шњи успех. Нај вред ни је
тро фе је су за слу жи ли и Ма ша

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У КРОС-ТРИ А ТЛО НУ

ВИ ДА МЕ ДИЋ СА ЧУ ВА ЛА ТРОН

Јо си по вић у кон ку рен ци ји мла -
дих на да, као и Ва ња Исев ски,
ко ји је три јум фо вао у так ми че -
њу де ча ка. Пан чев ци су та ко
још јед ном по твр ди ли да су од -
лич но при пре мље ни и да то -
ком ове се зо не тре ба оче ки ва ти
још мно го до брих ре зул та та.

Ју ни о ри, елит ни так ми ча ри
и ве те ра ни су се над ме та ли у
крос-три а тло ну (500 м пли ва -
ња, 12 км во жње би ци кла и
три ки ло ме тра тр ча ња).

Мар ко Ку кић је осво јио
брон за ну ме да љу у кон ку рен -
ци ји ју ни о ра, а Ду шан Лу кић
се оки тио сре бром у над ме та -
њу ве те ра на – у гру пи так ми -
ча ра од 41 до 50 го ди на.

Тр ка мла дих на да (так ми ча -
ри ро ђе ни 2003. и 2004. го ди -
не) са сто ја ла се од 200 ме та ра
пли ва ња, два ки ло ме тра во -
жње би ци кла и 600 ме та ра тр -
ча ња, а по ред већ по ме ну те
Ма ше Јо си по вић, ко ја се оки -
ти ла нај сјај ни јим од лич јем,
сјај ни су би ли и Алек сан дра
Јев тић, ко ја је осво ји ла сре бр -
ну ме да љу, и Ог њен Пе ри шић,
ко ји је за слу жио брон зу.

Над ме та ње на да (так ми ча -
ри ро ђе ни 2000. и 2001. го ди -
не) са сто ја ло се од 400 ме та ра
пли ва ња, че ти ри ки ло ме тра
во жње би ци кла и 1.800 ме та ра
тр ча ња. По ред „злат них” Ање
и Ва ње, од лич на је би ла и

Алек си ја Ко цић, ко ја је осво -
ји ла сре бр ну ме да љу, као и
Ђор ђе Ра цић, ко ји се оки тио
брон за ним од лич јем.

По сле два те шка али ве о ма
успе шна ви кен да, то ком ко -
јих су уче ство ва ли на пр вен -
стви ма Ср би је у ду а тло ну и
крос-три а тло ну, пред чла но -
ви ма ТК-а Та миш је ма ла
так ми чар ска па у за, али они
ће на ста ви ти вред но да ве -
жба ју, јер ће они ста ри ји већ
29. ма ја уче ство ва ти на Пр -
вен ству Ср би је у ду гом три а -
тло ну на Ади Ци ган ли ји, док
ће се мла ђе ка те го ри је над -
ме та ти на Школ ском пр вен -
ству у аква тло ну.

Утак ми ца ма 26. ко ла пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на”
по ла ко ула зи у сам фи ниш. И
по ред то га што до кра ја има
још да се игра, иа ко ће не ки
клу бо ви „ра чу на ти” до по -
след ње рун де, већ са да је из -
ве сно да је пан че вач ки Же ле -
зни чар, као де би тант у ви со ком
ран гу так ми че ња, оправ дао
на зив нај бо љег фуд бал ског
ко лек ти ва у ју жном Ба на ту.
По пу лар на „ди зел ка” је то ком
шам пи о на та има ла успо не и
па до ве, али ка ко је вре ме од -
ми ца ло, игра ла је све бо ље и,
што је нај ва жни је, осва ја ла је
бо до ве.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Алек сан дар Сте ва но вић су
про шлог ви кен да го сто ва ли у
Ба нат ском Дво ру, где су од ме -
ри ли сна гу с до ма ћим Ба на -
том. На ста ди о ну „Мир ко Ву -
чу ре вић” оку пи ло се не што
ви ше од сто гле да ла ца, ко ји су
при су ство ва ли за ни мљи вој
фуд бал ској пред ста ви. Бо до ви
су би ли по треб ни и јед ном и
дру гом ти му, али ипак мно го
ви ше до ма ћој еки пи, ко ја се
гр че ви то бо ри за оп ста нак у

тре ћем ран гу так ми че ња.
Ипак, тим из Ба нат ског Дво ра
се у овој утак ми ци на ме рио на
мно го сна жни јег ри ва ла: Ба -
нат –Же ле зни чар 0:3 (0:0).

Тре нер Сте ва но вић је на те -
рен из вео еки пу у са ста ву: Ка -
та нић, Ко вач, Те ки ја шки, Јо ва -
но вић, Гу дан, Чи шић, Стај чић,
Ша ли пу ро вић, Чи кић, Илић и
Но ва ков, а при ли ку су до би ли
и Мла ђе но вић и Ђу ро вић.

Од са мог стар та утак ми це
игра ло се ве о ма до бро, на па -

дач ки, а при ли ке су ства ра ли
фуд ба ле ри обе ју еки па. Ка да
су до ма ћи у не ко ли ко на вра та
озбиљ но при пре ти ли, ис та као
се гол ман Же ле зни ча ра Бра -

ни слав Ка та нић, а на дру гој
стра ни не ко ли ко по вољ них
шан си пан че вач ких на па да ча
оти шло је уне по врат, па се на
од мор оти шло без го ло ва.

У дру гом по лу вре ме ну сли ка
на те ре ну се при лич но из ме ни -
ла. До ма ћин је кре нуо још
агре сив ни је, док је „ди зел ка”

стр пљи во че ка ла сво ју при ли -
ку. Она је до шла у 56. ми ну ту,
ка да је Алек сан дер Чи шић, по -
сле пре ки да и сло бод ног удар -
ца, до вео Пан чев це у вођ ство.
Већ у 73. ми ну ту на се ма фо ру
је ста јао ре зул тат 0:2. Чи шић је
до бро из вео сло бо дан уда рац,
Стај чић је шу ти рао, а од би је ну
лоп ту је при хва тио Мар ко Јо -
ва но вић и спро вео ју је у мре -
жу Ба на та. Гро ги ра ног ри ва ла
до ту као је ка пи тен Же ле зни ча -
ра Жељ ко Стај чић, ко ји је у 86.
ми ну ту по ста вио ко на чан ре -
зул тат – 0:3.

Већ у сре ду, 18. ма ја, од и гра -
не су утак ми це 27. ко ла, у ко -
јем је „ди зел ка” на СЦ-у „Мла -
дост” уго сти ла Ду нав из Ста рих
Ба но ва ца.

Момци које предводи тре -
нер Александар Стевановић и
та да су обрадовали своје нави -
ја че. Железничар је победио са
2:0 и наставио успешан низ.

Оно највредније у овој утак-
мици догодило се у самом фи-
нишу. Данило Ковачевић је у
87. минуту довео „дизелку” у
вођство, а коначан резултат
поставио је Александер Чишић
само 60 секунди касније.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” ПРО ЈУ РИ ЛА КРОЗ ДВОР

Игра чи Клу ба ма лог фуд ба ла
Кра ље ви ће во из Ка ча ре ва ус -
пе ли су да се пла си ра ју у
Дру гу ли гу Ср би је гру па „Вој -
во ди на” по што су осво ји ли
дру го ме сто у свом ран гу, а
еки па Но ве Па зо ве је из бо ри -
ла оп ста нак у Пр вој ли ги. По -
сле две се зо не Ка ча рев ци су
та ко по вра ти ли ста тус дру го -
ли га ша.

– Нај ва жни је је да смо
оства ри ли циљ. До по след њег
ко ла смо би ли ли де ри, а пр во
ме сто смо изу би ли у по след -
њем ме чу. Же лим да ис так нем
да су игра чи нај за слу жни ји за

то што смо се вра ти ли у ранг у
ко јем смо го ди на ма игра ли

зна чај ну уло гу, а мо рам на по -
ме ну ти да смо јед не се зо не би -

ли ве о ма бли зу и пла сма на у
Пр ву ли гу. Наш клуб има бо га -
ту тра ди ци ју и оче ку јем да ће -
мо у но вој се зо ни, уз по моћ на -
ших на ви ја ча, опет оства ри ва -
ти до бре ре зул та те – ре као је
пред сед ник КМФ-а Кра ље ви -
ће во Аћим Ми ља но вић.

Ове се зо не бо је клу ба из Ка -
ча ре ва бра ни ли су: Иван Цвет -
ко вић, Не над Ни ко лов ски, Го -
ран Сто ја нов ски, Ми ле Зла та -
но вић, Ми лош Пеј чи но вић,
Де нис Вуч ко вић, Бо јан Илић,
Аћим Ми ља но вић, Ми лош
Злат ко вић, Ни ко ла Ђор ђи јев -
ски и Ни ко ла Ај дер.

НО ВИ УСПЕХ КМФ-а КРА ЉЕ ВИ ЋЕ ВО

КА ЧА РЕВ ЦИ НО ВИ (СТА РИ) ДРУ ГО ЛИ ГА ШИ

ЂУР ЂЕВ ДАН СКА РЕ ГА ТА
Тра ди ци о нал на „Ђур ђев дан -
ска ре га та” одр жа на је 15. ма -
ја, а оку пи ла је пре ко 400 так -
ми ча ра из 25 клу бо ва из зе мље
и ино стран ства.

Чла но ви ККК-а Пан че во на -
ста ви ли су низ осва ја ња од -
лич ја, па су у укуп ном пла сма -
ну за у зе ли тре ће ме сто. Злат ну
ме да љу су осво ји ли Стра хи ња
Вуј чић и Би ља на Ре лић. У дво -
се ду се ни о ра Кр стић и Лев на -
јић су би ли тре ћи, а ре пре зен -
та тив ка Ср би је Би ља на Ре лић
за у зе ла је дру го ме сто у тр ци
ју ни ор ки на 500 м.

Ју ни ор Иван Сто ја но вић био
је нај бр жи на 500 м, а ка дет
Алек са Лев на јић је дру ги про -
шао кроз циљ. Жен ски дво сед Б.
Ре лић – М. Кри во ку ћа осво јио је
нај сјај ни је од лич је, а ју ни ор ски
че тве рац у са ста ву: Сто ја но вић,
Лев на јић, Те о фи ло вић и Ма ри -
ло вић за ра дио је сре бро.

Успе шан низ ККК-а Пан че -
во је, осва ја њем брон за не ме -
да ље, за вр шио се ни ор ски К-4,
ко ји су чи ни ли: Кр стић, Лев -
на јић, Сто ја но вић и Ле ко вић.

КУП СР БИ ЈЕ
Ка дет ска еки па Раг би клу ба
Ди на мо је про шлог ви кен да
од и гра ла утак ми цу у нај ма -
сов ни јем над ме та њу у на шој
зе мљи – Ку пу Ср би је.

Иа ко су „мла ди ве про ви” с
Та ми ша из гу би ли од бе о град -
ског Ра да са 40:7, тре нер на ше
еки пе Алек сан дар Не дељ ко -
вић је за до во љан игром сво јих
иза бра ни ка, од ко јих бо ље ре -
зул та те оче ку је у на став ку
над ме та ња.

СРЕЋНИ ИЗ РА ВЕ НЕ
ФК „Ми ка Ан тић” из на ше га
гра да про шле не де ље је пред -
ста вљао Ср би ју на пр вом фуд -
бал ском ку пу у Ра ве ни, на ко јем
су уче ство ва ла још 42 ти ма из
свих зе ма ља Ста рог кон ти нен та.

Так ми чи ли су се де ча ци ро -
ђе ни 2001. го ди не и мла ђи, а
на ши мла ди су гра ђа ни су и
овог пу та до стој но ре пре зен -
то ва ли Пан че во.

У пр вом ме чу „Ми ка Ан тић”
је играо не ре ше но (0:0) с пољ -
ским Про гре сом, по том је из -
гу био од до ма ћи на Ра ве не с
3:0, да би за тим са вла дао ри ва -
ла из Фин ске с 1:0 и укра јин -
ски Адре на лин с 3:2. У по след -
њем ду е лу Пан чев ци су из гу би -
ли са 2:0 од еки пе из Бо ло ње.

Пан че вач ке клин це су у
Ита ли ји пред во ди ли Сло бо дан
Зу кић, Дра ган Илић и Дра ган
Пи вља нин.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Овог викенда

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Београд: ФМП–ТАМИШ

Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ

среда, 25. мај, 19 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО

мушкарци

Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ

субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Футог: МЕТАЛАЦ–ЈАБУКА

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Оџаци: ОЏАЦИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Уљма: ПАРТИЗАН – ДИНАМО 1945

Алибунар: БУДУЋНОСТ – МЛАДОСТ (О)

Војловица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА

Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ–БОРАЦ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО

Уздин: УНИРЕА – „МИКА АНТИЋ”

Идвор: ПОЛЕТ – С. ТАМИШ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК

Иваново: СТРЕЛА–ДОЛОВО

Прошлонедељни
резултати

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Панчево: ТАМИШ–ФМП 65:80

Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ 104:85

Панчево: ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА 57:94

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ПИРОТ 37:23

мушкарци

Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО 31:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ 35:32

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Б. Двор: БАНАТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:3

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУНАВ 2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Старчево: БОРАЦ–БАК 3:0

Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА 1:0

Омољица: МЛАДОСТ – МЛАДОСТ (В) 4:0

Панчево: ДИНАМО 1945 – БУДУЋНОСТ 5:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

С. Тамиш: С. ТАМИШ – СПАРТАК 2:0

Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ПОЛЕТ 0:2

Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–СТРЕЛА 0:2

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ 0:3
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Бо рис 
Гар ди но вач ки,
сред њо шко лац:

– Пла ни рам да за 
ви кенд одем у 
Ба ру та ну да ве жбам и
пе њем се на ве штач ку
сте ну. Део вре ме на ћу
по све ти ти уче њу за
упис на фа кул тет.

Ми ли ца Ду жде вић,
сту дент ки ња:

– Ка ко бих про сла ви ла
ро ђен дан, пра ви ћу 
жур ку за ви кенд. 
На кон то га ћу се 
од ма ра ти, а сва ка ко ћу
и учи ти за пред сто је ће
ис пи те на фа кул те ту.

Ла зар 
Бог да но вић,
сред њо шко лац:

– Ви кенд ћу 
ис ко ри сти ти за 
од ма ра ње и 
при пре ма ње за упис
на фа кул тет. По што
тре ни рам те нис, 
ве ро ват но ћу оти ћи 
и на тре нинг.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Кожан

За бра ње но за се ља чи не

Ако сте ми сли ли да су вас у ау то-шко ли све му на у чи ли, вре ме је

да обо га ти те сво је зна ње. Па зи те сад!

    Овај бе ли тро у гао на о пач ке и хо да ју ћи чи ки ца ис под  по ру чу -

ју сле де ће: „Ти, се љо бе ру, што до вла чиш ђу бре, не маш пра во

про ла за ни кроз ову ни ти кроз би ло ко ју дру гу ули цу! Је ди ни

про лаз где мо жеш пре ко ре да, је сте онај на ула зним вра ти ма

објек та у ко ме ћеш пла ти ти нов ча ну ка зну за сво ју ба ха тост! А

сад од сту пи!”

Пра зи лук смо за др жа ли

У но вим згра да ма с про цве та лим бал ко ни ма на ста њу ју се они с

нај фи ни јим ма ни ри ма. Та ко нам му шка тли!

    А ово сме ће уз бан де ру? А, па то за си гур но ни су они на сла га ли!

Та ман по сла! Не го до шле не ке ву ци ба ти не, про ста чи не и не ан дер -

тал ци, ко зна из ко је ву ко је би не, па се „рас те ре ти ли” у њи хо вом

со ка ку... Хва ла бо гу да ни су они! Јок, бре! Они су го спо да! Бре!

Сме ће на две но ге

Или су бе жа ли са ча со ва кад су се учи ла сло ва, или не го во ре

срп ски. Сле пи ни су, јер су ја ко до бро ви де ли згод но ме сто да по -

са де те пих, фо те љу, ла ва бо, ор ман че и не што гар де ро бе.

    Та ман су фи не стам бе не усло ве обез бе ди ли да се и са ми за -

др же на овом им про ви зо ва ном ђу бри шту. Мо жда су ипак на кра -

ју за па зи ли нат пис „Стро го за бра ње но ба ца ње сме ћа”, па се

пре по зна ли.

    На ме штај остао, а сме ће од ше та ло.

Го сто ва ње Зве зде иза зва ло
ве ли ко ин те ре со ва ње 
на ших су гра ђа на

У сре ду, 25. ма ја, 
до ла зи Ме та лац

Сва ка част Ко шар ка шком клу бу Та -
миш! Дру гу го ди ну за ре дом ус пео је
да се пла си ра у Су пер ли гу Ср би је, па
је Пан че во по но во, за хва љу ју ћи ње му,
у цен тру спорт ских зби ва ња у на шој
зе мљи. На ро чи то ка да га по се ћу ју ве -
ли ка ни по пут Цр ве не зве зде... Као
што је то би ло у сре ду, 18. ма ја.

Го сто ва ње јед ног од осам нај бо љих
ти мо ва на Ста ром кон ти нен ту и шам -
пи о на АБА ли ге, пре ма оче ки ва њи ма,
иза зва ло је огром но ин те ре со ва ње на -
ших су гра ђа на. У Ха ли спор то ва на
Стре ли шту мо гли су се ви де ти и они
ко ји не баш че сто за ла зе у пан че вач ки
„храм спор та”, али ваљ да и то по ка зу -
је ко ли ки је успех на пра вио Та миш са -
мим пла сма ном у Су пер ли гу.

Већ при са мом пре ла ску пру ге, ка -
да се иде из гра да пре ма ха ли, мо гла
се осе ти ти ве ли чи на Цр ве не зве зде.
Во зи ла пар ки ра на по ред пу та, ре ка
пе ша ка ко ји иду у јед ном сме ру...
Број ни ма ли ша ни, у прат њи ро ди те -
ља, оде ве ни у цр ве но-бе ло... Ма ха ло
се ша ло ви ма, за ста ва ма, ори ло се:
„Зве зда, зве зда...” При су тан је био и
ве ли ки број при пад ни ка по ли ци је.
Ама баш све исто као у „Пи о ни ру”,
„Аре ни” или на „Ма ра ка ни”! Ех, да је
че шће та квих сли ка

А у ха ли, тик по ред пар ке та, у пар -
те ру, број ни го сти из све та спор та,
при вре де, по ли ти ке... На рав но, и пан -
че вач ки град ски оци. Сви на ви ја ју за
Та миш, али Зве зда је тај маг нет... Си -
мон, Цир бес, Квин си Ми лер, Шти ма ра,

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПРА ЗНИК СПОР ТА НА СТРЕ ЛИ ШТУ

Гу ду рић, наш Не ма ња Дан гу бић, Ми -
тро вић, Ми цић и оста ли, већ при са -
мом из ла ску на пар кет, на са мом
за гре ва њу, иза зва ли су оду ше вље ње
пан че вач ких кли на ца.

Пи та ње по бед ни ка ни је се, на рав -
но, по ста вља ло ни јед ног мо мен та.
„Цр ве но-бе ли” су во ди ли од са мог по -
чет ка па све до кра ја утак ми це, да би
по ис те ку че тр де се тог ми ну та на се -
ма фо ру пи са ло 57:94, по че твр ти на -
ма: 12:23, 18:25, 11:24 и 16:22.

Тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић је у
утак ми ци са шам пи о ном на рас по ла -
га њу имао сле де ћи са став: Ху кић, Ма -
ној ло вић, Кру шчић, Сто ја ди но вић,
Сми ља нић, Си мић, Ми ло ше вић, Ву -
јо вић, Пе ко вић, Ду мић и Ра до вић.
Ефи ка сни ји од оста лих би ли су Иван
Сми ља нић, са два на ест, и Ду шан Ху -
кић, ко ји је по сти гао је да на ест по е на.

– Че сти там Та ми шу на од лич ној се -
зо ни и мом ко ле ги Бо ја ну на по слу

ко ји ра ди. Ура ди ли смо оно због че га
смо до шли и са да се окре ће мо на ред -
ним иза зо ви ма. По здра вљам и пан че -
вач ку пу бли ку – ре као је пр ви тре нер
Цр ве не зве зде Де јан Ра до њић, ко ји је
не кад играо у на шем гра ду, у дре су
Про фи ко ло ра.

На кон фе рен ци ји за но ви на ре одр -
жа ној од мах по сле ме ча број ним
пред став ни ци ма ме ди ја обра тио се и
шеф струч ног шта ба Та ми ша Бо јан
Јо ви чић.

– Очи глед на је раз ли ка у ква ли те -
ту, па је због то га и не по треб но ана -
ли зи ра ти овај меч. Цр ве на зве зда је
кла са, а ње не игра че је и ве о ма слу -
жио шут. Ми смо на све то игра ли
при лич но сла бо у од бра ни. Жао ми је
са мо што у пр вом по лу вре ме ну ни -
смо игра ли ма ло чвр шће. Че сти там
Зве зди и же лим јој сре ћу у ју ри шу на
још је дан тро феј – ис та као је Бо јан
Јо ви чић.

С об зи ром на то да се пр вен ство у
Су пер ли ги игра у убр за ном рит му, у
на ред них се дам да на ко шар ка ши Та -
ми ша ће од и гра ти и два пре о ста ла
ко ла. Иду ћег ви кен да го сту ју у пред -
гра ђу глав ног гра да, у Же ле зни ку, где
ће од ме ри ти сна гу с ФМП-ом, ко ји
та ко ђе има ве ли ке ам би ци је у овом
шам пи о на ту, а већ у сре ду, 25. ма ја,
по но во ће игра ти пред сво јим на ви ја -
чи ма.

У Ха лу спор то ва на Стре ли шту до -
ла зи Ме та лац из Ва ље ва. Би ће то утак -
ми ца по след њег ко ла Су пер ли ге, а
због све га што су ура ди ли у овој се зо -
ни, ко шар ка ши Та ми ша за слу жу ју да
их су гра ђа ни по др же и на том ме чу.

А. Жив ко вић


