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Убе дљи ва по бе да СНС-а
за са мо стал ну вла да ви ну

ДСС и Две ри тра же на чин
да на кнад но уђу 
у Скуп шти ну

Срп ска на пред на стран ка оче ки ва но
је по бе ди ла на ре дов ним ло кал ним
из бо ри ма у Пан че ву, па ће с 39 осво -
је них ман да та мо ћи са мо стал но да
фор ми ра власт. На пред ња ци су та ко
оства ри ли ви ше не го дво стру ко бо -
љи ре зул тат у од но су на прет ход не
из бо ре, одр жа не 2012. го ди не, ка да
су осво ји ли 17 ме ста у Скуп шти ни
гра да. На пред ња ци су до би ли чак
45,95 од сто гла со ва Пан че ва ца ко ји
су у не де љу, 24. апри ла, иза шли на
би ра ли шта, оста вив ши да ле ко иза
се бе кон ку рен те, јер је сва ка од пре -
о ста лих де сет ли ста до би ла ис под
де сет про це на та гла со ва.

У Скуп шти ну је ушло још шест
стра на ка ко а ли ци ја и ор га ни за ци ја,
а че ти ри су оста ле ис под цен зу са.
Сле де ћи нај бо љи из бор ни ре зул тат
по сле на пред ња ка има ла је Де мо -
крат ска стран ка, са 8,12 од сто гла со -
ва и се дам од бор ни ка, а сле ди ко а -
ли ци ја око Со ци ја ли стич ке пар ти је
Ср би је, ко ја је до би ла по ве ре ње 7,92

Културни пробој:
тихо, на прстима
» страна 13

ју ћи чи ње ни ци да су се СНС и СВМ
још ра ни је до го во ри ли о по сти збор -
ној ко а ли ци ји на по кра јин ском ни -
воу, стран ка ко ју пред во ди Иштван
Па стор би ће део ло кал не вла сти у
Пан че ву. То је по твр дио и Жељ ко
Су шец, шеф ло кал них на пред ња ка.

Ис под „цр те” су оста ле ли сте Две -
ри и ДСС-а, са 4,64 од сто гла со ва,
Со ци јал де мо крат ска стран ка пред -
во ђе на бив шим пред сед ни ком оп -
шти не Ср ђа ном Ми ко ви ћем с по др -
шком од све га 1,94 од сто иза шлих
би ра ча, Не стра нач ка гра ђан ска ли -
ста на чи јем че лу је био Пе тар Ан -
дре јић, ко ја је осво ји ла 3,29 од сто, и
ко а ли ци ја ЛДП-а и Но ве стран ке,
ко јој је по ве ре ње да ло са мо 1,39 од -
сто Пан че ва ца иза шлих на из бо ре.
То је и нај ло ши ји ре зул тат на овим
из бо ри ма за Скуп шти ну Пан че ва.

Као што је већ на по ме ну то, на -
пред ња ци ће са СВМ-ом има ти 40 од
70 од бор ни ка, што је до вољ но за вла -
да ње, али не и за ста бил ност, на ко -
јој СНС не пре ста но ин си сти ра. На и -
ме, бу џет и ње го ве ре ба лан се мо гу ће
је до не ти с 36 гла со ва, али се одав но
по ка за ло да кад ди сци пли на у од -
бор нич ким клу па ма пад не, мо гу ћа
су раз ли чи та из не на ђе ња.

» Наставак на страни 5
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ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО СТИ ЗБОР НЕ ЧА РО ЛИ ЈЕ

ДУ ПЛО БРО ЈА ЊЕ ЗА ЦЕН ЗУС
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про цен та Пан че ва ца ко ји су гла са ли,
од но сно шест од бор нич ких ме ста. По
шест ман да та у ло кал ној скуп шти ни
осво ји ле су Срп ска ра ди кал на стран -
ка, за ко ју је гла са ло 7,81 од сто иза -
шлих, и Ли га со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не, са 7,74 про цен та по др шке.

Ли ста „До ста је би ло – Са ша Ра ду -
ло вић” осво ји ла је 6,95 од сто гла со ва

иза шлих би ра ча, што јој је би ло до -
вољ но за пет од бор ни ка, а јед но ме -
сто у Скуп шти ни има ће Са вез вој во -
ђан ских Ма ђа ра, ко ји је до био 1,2
про цен та гла со ва Пан че ва ца. Цен зус
за ула зак у пар ла мент ма њин ских
стра на ка је мно го ни жи, па ће та ко та
стран ка мо ћи да уче ству је у ло кал -
ном по ли тич ком жи во ту, а за хва љу -

СРЕЋАН УСКРС!

ТОКОМ ПРАЗНИКА

„Панчевац” не ради у петак 
и понедељак

Поводом ускршњих и првомајских празника радно време благајне и службе
маркетинга „Панчевца” биће измењено. На Велики петак, 29. априла, као и у
понедељак, 2. маја, поменуте службе неће радити. И новинари су заслужили
краћи предах, али суграђанке и суграђани који имају потребе да контактира-
ју с њима, треба да знају да ће њихови мобилни телефони бити укључени.

Уобичајеном ритму се враћамо у уторак, 3. маја. Од осам ујутро благај-
на и служба маркетинга биће отворене, а чланови редакције на својим
радним местима. Уживајте у одмору! Р. Т.



У све му је нај стра шни је то што не -
ма ни ка кве сум ње да је из ве шта ва ње
о уби ству мла де пе ва чи це све сно до -
зи ра но ра ди по ди за ња ти ра жа и да
ни је оста ло ни „и” од ис тра жи вач ког
но ви нар ства у Ср би ји. 

Уме сто да но ви на ри пи шу ана ли -
тич ке тек сто ве о ак ту ел ним те ма ма
и све број ни јим афе ра ма и да на сто -
је да их ра све тле с раз ли чи тих стра -
на, уз ци ти ра ње ком пе тент них са го -
вор ни ка, на ша ме диј ска сце на је,
сем рет ких и ча сних из у зе та ка, огре -
зла у шунд и сен за ци о на ли зам. 

У си ту а ци ји кад се це ла Ср би ја
пре тво ри ла у је дан ве ли ки ри ја ли ти,
ко ли ко је оних ко је, на при мер, за -
ни ма све ве ће вр шњач ко на си ље ме -
ђу мла ди ма? 

У Чач ку и Шап цу су ових да на два
два де се то го ди шња ка без кри ми нал -
них до си јеа уби ла сво је вр шња ке но -
же ви ма због пот пу но ба нал них раз -
ло га. Пр ви мла дић је стра дао због
де вој ке, а дру ги са мо због то га што
је пре гла сно пу стио му зи ку. Уме сто
да срп ским ме ди ји ма ови до га ђа ји
бу ду по вод за ис тра жи ва ња и да, из -
ве шта ва ју ћи о њи ма, скре ну па жњу
јав но сти на то да су мла ди у на шем
дру штву одав но пре пу ште ни са ми
се би и ули ци, глав на те ма је и да ље
уби је на пе ва чи ца.

М. Г.

Ко је убио 
пе ва чи цу?

„Не ма тра га уби ци ’Гран до ве’ пе ва -
чи це”, „Све кро ва ко шу ља от кри ва
уби цу”, „Уби ство у Цр вен ки је са вр -
шен зло чин”, „Сек та уби ла пе ва чи -
цу”, „По ли ци ја на ко рак од хап ше ња
мон стру ма”. Ово су са мо не ки на -
сло ви тек сто ва о уби ству мла де пе ва -
чи це Је ле не Мар ја но вић ко ји се већ
да ни ма об ја вљу ју у на шим нај ти ра -
жни јим но ви на ма и до ка зу ју да је
срп ско но ви нар ство по но во до та кло
дно и па ло на нај ни же гра не. 

По во дом то га се на ме ће пи та ње
ко ли ко ће ме ди ја од оних ко ји ма је
уби ство мла де пе ва чи це већ да ни ма
уда р на те ма пре не ти упо зо ре ње Са -
ве та за штам пу да су ви ше пу та до
са да пре кр ши ли број не мо рал не
нор ме, Ко декс но ви нар ства и прет -
по став ку не ви но сти.

„У број ним тек сто ви ма о овој тра -
ге ди ји пе ва чи цин све кар и муж су
уна пред про гла ше ни за уби це, што је
не до пу сти во. Но ви на ри ко ји из ве -
шта ва ју о овој те ми че сто се по зи ва -
ју на на вод не ано ним не из во ре из
ис тра ге, а у раз ли чи тим ли сто ви ма
се об ја вљу ју пот пу но опреч не и про -
тив реч не ин фор ма ци је”, пи ше из ме -
ђу оста лог у за кључ ци ма Са ве та за
штам пу. 

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Торњеви, кровови, димњаци, антене...

Изнад кеја, ових дана

Снимила Данијела Исаков

• Ако ја му чим сво ју му ку, да ли сам ја са ди ста или ма зо хи ста? 
• Кад је схва тио да је у жи во ту све ре жи ра но, пу као му је филм!
• Ма те ма ти ка нас учи да се и у жи во ту мо ра ра чу на ти с ну ла ма.
• Из ове ко же се не мо же, сем ако нас не оде ру.
• Фа ми ли ја је основ на ће ли ја на шег дру штва – го во рио је дон Ви -
то Кор ле о не. 
• Ср би ја је као мост из ме ђу Ис то ка и За па да ко ји још увек ни је
са гра ђен.
• Шљи во ви ца је лек за све. Је ди но не ле чи ал ко хо ли зам!
• Има мо ви ше ба на ка не го фа бри ка. На ма је еко ло ги ја на пр вом
ме сту.
• Ку по ви на ди пло ма је струч но уса вр ша ва ње по хит ном по ступ ку.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПОД НЕО САМ ЗАХ ТЕВ ЗА РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ. ТРА ЖИМ ДА МИ ВРА ТЕ

МО ЈУ ЗЕ МЉУ, ОНА КВУ КА КВА ЈЕ БИ ЛА.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 29. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

И
Л

У
С

Т
Р

А
Ц

И
ЈА

: 
Д

У
Ш

А
Н

Л
У
Д

В
И

Г

Из ти ши не у ноћ. Не дељ ну, из бор ну. Из гле да да су сви
они ко је из бо ри још увек ин те ре су ју је два че ка ли да
про ђе про пи са них 48 са ти мр тви ла ка ко би се по ја ви -
ли у буч ном при зву ку не из ве сно сти, би ли при сут ни у
вре ме ка да сти жу зби р ни ре зул та ти пар тиј ског ра да у
прет ход ном пе ри о ду и пред из бор не кам па ње. У при -
зву ку, јер је звук ре ал ног екс пли ци тан: не ма из не на ђе -
ња и не мо же га би ти – СНС до би ја убе дљи во.

Ки ша раз би ја. Хлад но је, као и то ком це лог да на.
Пе то чла на еки па „Пан чев ца” ре ши ла је да се са ста не у
20 са ти у „Ку пеу”, си но ни му за ур ба ни жи вот, те да
ода тле кре не у оби ла зак град ских из бор них шта бо ва.
Ех, ах. Ко ли ко год био све стан да ти сле ду је не ка ква
ети ке та ако се ба виш јав ним по слом, увек се из не на -
диш по што схва тиш да се у жи во ту ства ри на чу де сан,
не ки би ре кли слу ча јан на чин пре кла па ју: мно ге но ви -
на ре овог ли ста би је глас да су „жу ти”, а где ћеш ве ћег
„до ка за” за то од чи ње ни це да је упра во у том ка фи ћу,
до ду ше на спра ту, био из бор ни штаб ДС-а. Да не пре -
и гра мо: има ли смо ода кле да кре не мо, тј. већ смо би -
ли на ли цу ме ста, јед ном од њих.

Де мо кра те на че лу с др Ду дом Сто ји ћем, кан ди да том
за гра до на чел ни ка, до бро рас по ло же не. При ча ју и ме ђу -
соб но и с на ма. Пи јуц ка се пи ће (по ну ђе ни смо), гле да се
„Блиц ТВ” ужи во, пр ви лајвстрим овог ти па у Ср би ји.
По што су по че ли да сти жу ре зул та ти, рас по ло же ње се
до дат но по пра ви ло – де мо кра та ма је очи то овог пу та
циљ био да „пре жи ве”, да у Ре пу бли ци про ђу цен зус.
Сти гли су и Зо ки Јо ва но вић, Ве сна Мар ти но вић...

На би смо ру ке у џе по ве и по ди го смо око врат ни ке до
кра ја док смо се кроз де цем бар ску ки шу у апри лу и ле -
де ни ве тар про би ја ли до но вих про сто ри ја СНС-а. У
ход ни ку гу жва: по ред ко ле га но ви на ра, пре по зна је мо
и не ко ли ко ак ти ви ста тре нут но нај ја че стран ке. По ред
нас је с па пи ри ма у ру ка ма и уз кра так по здрав про ле -
тео Са ша Па влов, ак ту ел ни гра до на чел ник. Же љу да
раз го ва ра мо с не ким од ло кал них ли де ра те пар ти је
са оп шти ли смо Не ма њи Ро та ру. Ушао је у јед ну од икс
со ба, из ко је је пет ми ну та ка сни је иза шао Жељ ко Су -
шец, пред сед ник ГО СНС-а. До шао је до нас, на сме јан,
по здра ви ли смо се, а он да нам је ре као да је ра но за из -
ја ве. Би ло је око 21.30. До го во ри ли смо се око све га у
ве зи са сли ка њем шта ба и одо смо да ље у ноћ.

У ком шиј ском ДСС-у де се так љу ди. Ни они не ма ју
шта да ка жу, ну де нас пи ћем, за хва љу је мо се и од ла -
зи мо. И у СРС-у тек не ко ли ко ак ти ви ста. Стан ко Бо го -
са вљев, пред сед ник Град ског од бо ра, као из пу шке пи -
та да ли смо ко нач но до бро пре бро ја ли уче сни ке Ше -
ше ље вог ми тин га у на шем гра ду. Уз вра ћа мо да је то
био ње гов по сао и под се ћа мо га да смо му обез бе ди ли
фо то гра фи је с тог до га ђа ја ка ко би уви део да је на ша
про це на о „не ко ли ко сто ти на” по се ти ла ца би ла ко -
рект на. Он је, ка же, пре бро јао пре ко 999. Океј, те шко,
али мо жда је би ла и 1001... Гла ва. Пи та ње шта има
но во у Пан че ву оста ло је без од го во ра јер су се, као и
у слу ча је ви ма оста лих стра на ка, и ра ди ка ли пр во ба -
ви ли ре пу блич ким ли ста ма.

У шта бу ЛДП-а и „Но ве стран ке” пра знич на ат мос -
фе ра. При јат но из не на ђе ни по се том ме диј ске де ле га -

ци је, сме сти ли су нас у сто ли це по ред сво јих и гла сно
се ба ци смо у прог но зе. Озби љан по сао за вр ша ва ле су
ти хе да ме за ком пју те ри ма иза пул та. По пи ли смо ка -
бе зу/пи во/ки се лу и за ја ха смо ’лад ну олу ју до ЛСВ-а.

У по след њих не ко ли ко из бор них тур ну са ли га шки
штаб је оми ље но ме сто пред став ни ка ме ди ја, јер је
ЛСВ осми слио нео бич но јед но ста ван, а упе ча тљив на -
чин пред ста вља ња тре нут них ре зул та та на из бо ри ма:
на зи ду сто ји огром на та бла с хо ри зон тал ним спи ском
свих гла сач ких ме ста, као и вер ти ка ла на ко јој су
стран ке, та чан број гла со ва и осво је ни про цен ти на те -
ри то ри ји гра да. Та бла је би ла по лу пра зна, али Па вле
Ђу кић с фло ма сте ром у ру ка ма бе ше за пет као пу шка.
Ма ри ни ка Те пић, кан ди дат ки ња за гра до на чел ни цу, и
ње на де сна ру ка Вла да Ке ље вић до бро су рас по ло же -
ни. На здра вља мо де мо кра ти ји, ћа ска мо, ко мен та ри -
ше мо до тад до би је не по дат ке, про јек ту је мо...

Рад ну ат мос фе ру је по ма ло по ква рио не ки ви со ки
кли нац под деј ством ко зна че га, ко ји је но ви на ри ма,
по што су се пр ва ци ње го ве стран ке по ву кли, не при ме -
ре но до ба ци вао и уно сио им се у ли ца; дах му је, бо га -
ми, био дојм љив. Без об зи ра на то, на ја ви ли смо да ће -
мо се вра ти ти ка да та бла бу де би ла пу ни ја.

У СПС-у ве ли ка гу жва. И до бар шти мунг. Очи то ве -
ру ју у моћ пер су а зи је свог ли де ра Да чи ћа, јер им је,
по сле хап ше ња њи хо вих чла но ва у на шем окру гу, као
и не ре зон ских по те за ло кал ног ру ко вод ства то ком
кам па ње, „са мо” то пре о ста ло. Но ви на ри ле по при -
мље ни и по ча шће ни.

Код нај ве ћих по бед ни ка ових из бо ра, ако из у зме мо
оче ки ва не меч-ви не ре из СНС-а, сти гли смо ка да је
већ по ста ло ја сно да то је су: у шта бу По кре та „До ста је
би ло” еу фо рич на ат мос фе ра. Ка ко до ђу но ви ре зул та -
ти, та ко се још гла сни је сла ви; Де ки Јо ва но вић упи су -
је број ке и од мах ва ди ста ти сти ку. Ма те ма ти чар. Об -
ра до ва ли су се на шој еки пи по што су, очи то, с не ким
ко ни је њи хов хте ли да по де ле сво је за до вољ ство. По -
шли смо на зад до ли га шке та бле.

Она ско ро пу на. До би ја мо сли ку оно га што се 24.
апри ла де ша ва ло, увид у то ко су лу зе ри. На ши до ма -
ћи ни то ни су: Ма ри ни ка, Вла да, ли га ши це и ли га ши
де лу ју за до вољ но по стиг ну тим ре зул та ти ма у ло ка лу,
иа ко ни је још све го то во.

У из бор ној но ћи ни је би ло ин ци де на та. Осим јед не
та кве на ја ве: оно „ми ри сно” ви со ко де те „над ро ги ра но
ал ко хо лом”, ко је се, ка ко са зна смо ка сни је, зо ве Ср ђан
Ми ли во је вић и бе ше 30. на ли сти ЛСВ-а, по че ло је да
ма зи по ко си но ви на ра овог ли ста уз увре дљи ве ко мен -
та ре. До вољ но је би ло да га стро го по гле да мо, па да у
сприн ту по бег не иза де бе лих вра та. Ју нак ка кав ли га -
шкој кул ту ри шка еки пи си гур но не тре ба.

Пред сви ма ко ји су пре шли цен зус у ло ка лу, са да је
ду го трај но че ка ње. Пар тиј ски ше фо ви тре ба пр во да се
до го во ре око по сти збор них ко а ли ци ја за ре пу блич ку и
по кра јин ску скуп шти ну, па ће тек он да ло кал ци ма да
стиг не њи хо ва на ред ба шта у сво јим гра до ви ма сме ју,
а шта не.

Та ко је то, на жа лост, у Ср би ји од об на вља ња ви ше -
стра нач ја...

Победници, меч-винери и тежак лузер



Око 2,2 ми ли о на
евра за 
су фи нан си ра ње 
про је ка та

О уре ђи вач ким
по ли ти кама
тре ба су ди ти по што
про ђе од ре ђе но 
вре ме

Др жав ни се кре тар у Ми ни -
стар ству кул ту ре и ин фор ми -
са ња Са ша Мир ко вић из ја вио
је на Зла ти бо ру, го сту ју ћи на
је да на е стим „Про лећ ним ра -
дио-да ни ма РАБ Ср би ја”, да
је то ми ни стар ство ове го ди не
из дво ји ло око 2,2 ми ли о на
евра за су фи нан си ра ње ме -
диј ских про је ка та, а да је на
кон кур се сти гло пре ко 800
пред ло га про је ка та. Ове не де -
ље су по че ле да ра де и ко ми -
си је за ме диј ске про јек те ко је
је офор ми ло то ми ни стар -
ство.

Мир ко вић је ре као да, ка да
је реч о су фи нан си ра њу ме -
диј ских са др жа ја, про бле ма
има по не где у ло ка лу, али да
се пре ћут ку је успе шност про -
јект ног су фи нан си ра ња на ре -
пу блич ком ни воу. Под се тио је
да је тај про цес у Ми ни стар -
ству кул ту ре и ин фор ми са ња
био тран спа рен тан и да су
чла но ви ре пу блич ких ко ми -
си ја би ли и пред став ни ци не -
вла ди них ор га ни за ци ја и ме -
диј ски екс пер ти, као и пред -
став ни ци не за ви сних ин сти ту -
ци ја, по пут ом буд сма на, по ве -
ре ни ка за при ступ ин фор ма -
ци ја ма од јав ног зна ча ја и по -
ве ре ни це за за шти ту род не
рав но прав но сти.

Др жав ни се кре тар је по во -
дом чи ње ни це да су 104 ло -
кал не са мо у пра ве у 2015. го -
ди ни рас пи са ле укуп но 119
ме диј ских кон кур са ка зао да
се с пра вом по ста вља пи та ње
за што тај број ни је ве ћи. Из
ове пер спек ти ве, на осно ву до
са да рас пи са ног бро ја кон кур -
са, чи ни се да ће ове го ди не

тај број би ти ве ћи, што је сва -
ка ко по зи тив но.

Ових да на из ло кал них са -
мо у пра ва Ми ни стар ству за
кул ту ру и ин фор ми са ње сти -
жу тра же ни по да ци о то ме да
ли су рас пи си ва ни кон кур си
за ин фор ми са ње у 2015, ко ли -
ко су па ра на ме ни ли, да ли су
та сред ства при ја вље на Ре ги -
стру ме ди ја. У ве зи с тим,
Мир ко вић је ис та као по тре бу
бли же са рад ње Ми ни стар ства
фи нан си ја, Ми ни стар ства др -

жав не упра ве и ло кал них са -
мо у пра ва и Ми ни стар ства
кул ту ре и ин фор ми са ња, ка ко
би за јед нич ки ре ша ва ли про -
бле ме у прак си, би ло да је реч
о су фи нан си ра њу про је ка та из
обла сти јав ног ин фор ми са ња,
би ло о ра ду чла но ва ко ми си ја.

Ка да се го во ри о евен ту ал -
ном су ко бу ин те ре са чла но ва
кон курс них ко ми си ја у ло ка лу,
оце нио је да би мо рао би ти из -
ме њен за кон, јер та ква фор му -
ла ци ја у ње му, ипак, не по сто ји.

– У за ко ну пи ше да члан ко -
ми си је не сме да бу де у су ко бу
ко ји је за сно ван на не че му
што је про тив но од ред ба ма
За ко на о бор би про тив ко руп -
ци је – на гла сио је Мир ко вић.

Та ко ђе, за кон тре ба да бу де
из ме њен и у де лу ко ји уре ђу је
пи та ње да ли се на до би је ни
про је кат пла ћа ПДВ, јер у
прак си то за ви си од ту ма че ња
са мих ру ко вод ста ва оп шти на
и гра до ва, а но си о ци ме диј -
ских про је ка та кроз ау тор ске
уго во ре сва ка ко већ пла ћа ју
по ре зе и до при но се. Мир ко -
вић је под ву као да је Ми ни -
стар ство фи нан си ја за ду же но
за за кон ко јим се уре ђу је пи -
та ње пла ћа ња ПДВ-а.

Јед на од те ма би ла је и при ва -
ти за ци ја ме ди ја, па је Мир ко -
вић из ме ђу оста лог ка зао да је
„ра но оце њи ва ти ста ње у при ва -
ти зо ва ним ме ди ји ма у Ср би ји”.
Он се освр нуо и на ко мен та ре у
јав но сти о вла снич кој струк ту ри
при ва ти зо ва них ме ди ја и под -
се тио на то да је про цес аук ци је
био тран спа рен тан и да ни је би -

ло за мер ки на по сту пак аук циј -
ске про да је, као и на то да су
свим аук ци ја ма при су ство ва ли
и пред став ни ци ОЕБС-а.

– До до но ше ња за кључ ка у
ве зи с вла снич ком струк ту ром
тре ба пр во по гле да ти Ре ги -
стар ме ди ја, а о уре ђи вач кој
по ли ти ци ме ди ја тре ба су ди ти
по што про ђе од ре ђе но вре ме –
ре као је Мир ко вић.

Он је из ра зио жа ље ње што
је у про це су по де ле бес плат -
них ак ци ја за по сле ни ма, РТВ
Вра ње би ло „по ку сни ку нић” и
да се на том слу ча ју бес по -
треб но из гу би ло вре ме, због
че га се са да во ди управ ни
спор. До дао је да су у то ку
при пре ме за фор ми ра ње рад -
не гру пе за до но ше ње но ве ме -
диј ске стра те ги је, што би тре -
ба ло да се де си ове го ди не.

У ме диј ско удру же ње РАБ
Ср би ја, ко је је би ло ор га ни за -
тор овог ску па, учла ње но је 119
ра дио-ста ни ца из це ле зе мље,
а на че лу удру же ња је Ма ја Ра -
ко виц, вла сни ца бе о град ског
„Нак си ра ди ја”. М. Д.

УСКО РО СТАР ТУ ЈЕ 6. БУ ДИ

Од „Шкр тог Бер бе ри на” до „Џеп не ба ште”
Би је на ле умет нич ког деч јег
из ра за (БУ ДИ) Кул тур ног цен -
тра Пан че ва ове го ди не про -
сла вља де сет го ди на по сто ја ња,
а пред сто је ће, ше сто из да ње,
под сло га ном „У вр ту раз ли -
чи то сти!”, по ну ди ће од 13. ма -
ја до 16. ју на из у зет но за ни -
мљив про грам пре пун ре ле -
вант ног са др жа ја за де цу, али
и атрак тив них про гра ма ко је
кре и ра ју са ма де ца – по че му
је ова ма ни фе ста ци ја по зна та
ши ром ре ги о на.

„Пу бли ку оче ку је не ко ли ко
по зо ри шних пред ста ва, а по -
но сно из два ја мо пре ми је ру
ко ма да ’Шкр ти Бер бе рин’ чу -
ве ног драм ског пи сца Алек -
сан дра По по ви ћа, ко ји је по -
знат по ко ме ди ји и са ти ри,
али је оста вио иза се бе и ди -
ван опус за де цу. Ове го ди не
на вр ша ва се два де сет го ди на
од ње го ве смр ти, а БУ ДИ овим

ома жем же ли да под се ти на
дра го це на де ла ко ја је овај пи -
сац по све тио де ци. Ре ди тељ
пред ста ве је Пе тар Пе ја ко вић,
ди рек тор чу ве ног Ко тор ског
фе сти ва ла по зо ри шта за дје -
цу, а Шкр тог Бер бе ри на у њој
игра наш су гра ђа нин Мла ден
Со виљ”, на во ди се у са оп ште -
њу ор га ни за ци о ног од бо ра
БУ ДИ-ја .

То ком ма ни фе ста ци је би ће
при ре ђе на јав на де ба та „Би рај
ре чи, хејт спре чи” у са рад њи
са „Уни це фом” и Ми ни стар -
ством про све те, као и дру ге
три би не и пре да ва ња на за ни -
мљи ве те ме ко је се ти чу де це и
мла дих.

„Еко ло шки сег мент Би је на -
ла до но си нам пре гршт ин те -
ре сант ног са др жа ја: има ће мо

’Џеп ну ба шту – Арт еко камп’,
у окви ру ко јег ће, у са рад њи
са из ви ђа чи ма и пла ни на ри -
ма, де ца на у чи ти ка ко да по -
ста ве ша тор, мно го то га о ре -
ци кли ра њу и ком по сти ра њу,
али и о ра зним пти ца ма ко је
жи ве у пан че вач кој На род ној
ба шти, јед ном од нај леп ших
пар ко ва у на шој зе мљи. У
окви ру овог сег мен та нас оче -
ку је и из ло жба еко ло шки ан -
га жо ва них фо то гра фи ја
’Ства ран свет око ме не’”, на ја -
вљу ју ор га ни за то ри.

По ред то га, би ће при ре ђе не
и две пр ве са мо стал не из ло -
жбе ра до ва та лен то ва них мла -
дих ау тор ки. Миа Кне же вић
пред ста ви ће свој опус „Ме тар
ма ште”, а Лен ка Га ври ло вић
ће при ре ди ти из ло жбу цр те жа
у БУ ДИ па ви љо ну у На род ној
ба шти.

Д. М.

АКТУЕЛНО
Петак, 29. април 2016.
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Ко лапс про це са 
услед про бле ма с
при ти ском у си сте му

Пра во вре ме на 
ин тер вен ци ја де жур них
у фа бри ка ма

Гра ђа не Вој ло ви це и То по ле
то ком ви кен да су уз не ми ри ли
по тму ла бу ка и ши шта ње из
ју жне ин ду стриј ске зо не. По -
што ана ли за то ри мо ни то ринг
си сте ма ни су за бе ле жи ли по -
ви ше не вред но сти опа сних и
за га ђу ју ћих ма те ри ја, ин ци -
дент је бр зо пао у за бо рав. Ме -
ђу тим, и на ред них да на су из
ју жне зо не до пи ра ли пре те ћи
зву ци, а у уто рак, 26. апри ла,
над „Пе тро хе ми јом” се са ти ма
над ви јао цр ни дим.

Над ле жни из те фа бри ке из да-
ли су са оп ште ње у ко јем оба -
ве шта ва ју гра ђа не Пан че ва да
је услед по ре ме ћа ја при ти ска
у си сте му на пој ног го рив ног
га са у фа бри ци Ети лен у су бо -
ту, 23. апри ла, око 21 сат, до -
шло до исто вре ме ног ис па да
из ра да оба ју ко тло ва за про -
из вод њу во де не па ре. На кон
то га над ле жни у „Пе тро хе ми -
ји” при сту пи ли су про це су
при нуд ног за у ста вља ња про -
из вод ње, у скла ду с ва же ћом
про це ду ром за та кве си ту а ци -

ПО РЕ МЕ ЋАЈ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ У „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈИ”

ПО ТМУ ЛА БУ КА И ЦР НИ ДИМ

је. Те ак тив но сти су за по сле -
ди цу има ле по ја чан звук и
пла мен ба кље.

„За по сле ни у ’ХИП –Пе тро -
хе ми ји’ су ре а го ва ли пра во -
вре ме но и са ве сно у скла ду с

Пламен на бакљи последица подешавања параметара

Маја Раковиц и Саша Мирковић

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов и пред сед ник Скуп -
шти не Пан че ва Ти гран
Киш че сти та ли су су гра ђа -
ни ма пред сто је ће ус кр шње
и пр во мај ске пра зни ке, ко -
ји се ове го ди не по кла па ју.

„Свим гра ђа ни ма и гра -
ђан ка ма Пан че ва ко ји Ус -
крс сла ве по ју ли јан ском
ка лен да ру упу ћу је мо нај ср -
дач ни је че стит ке са же љом
да нај ве ћи хри шћан ски

пра зник про ве ду у ми ру и
сло зи, окру же ни љу ба вљу
бли жњих, с ве ром у до бру и
си гур ну бу дућ ност, ка ко
лич ну, та ко и за јед нич ку, у
на шем во ље ном Пан че ву.
Сре ћан Ус крс, Хри стос вас -
кр се! Свим Пан чев ци ма и
Пан чев ка ма же ли мо срећ -
не пр во мај ске пра зни ке”,
на во ди се у че стит ки дво ји -
це град ских чел ни ка.

Д. В.

УС КР ШЊА ЧЕ СТИТ КА 

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА ПАН ЧЕ ВА

С ве ром у си гур ну 
бу дућ ностпро це ду ра ма и упут стви ма за

по сту па ње у ова квим си ту а ци -
ја ма. Па ра лел но су вр ше на ме -
ре ња кон цен тра ци ја угљо во до -
ни ка у ва зду ху, ко ја су, као и
мо ни то ринг си стем у гра ду
Пан че ву, по ка за ла да ни је би -
ло ути ца ја на рад ну и жи вот ну
сре ди ну, а све над ле жне ин -
сти ту ци је су бла го вре ме но
оба ве ште не. На кон про ве ре и
до во ђе ња у функ ци о нал но ста -
ње ко тлов ског си сте ма у не де -
љу, 24. апри ла, фа бри ка Ети -
лен је кре ну ла у ре старт про из -
вод ње, по стан дард ној про це -
ду ри за старт не ак тив но сти. У
ро ку од 24 ча са до би јен је ети -
лен у спе ци фи ка ци ји, па је у
по не де љак стар то ва ла про из -
вод ња у фа бри ци ПЕНГ и у
уто рак у фа бри ци ПЕВГ”, сто ји
у са оп ште њу ру ко вод ства пе -
тро хе миј ског ги ган та.

Ме ђу тим, због про бле ма с
по сти за њем же ље не спе ци фи -
ка ци је про пи ле на, у уто рак, 26.
апри ла, у ве чер њим ча со ви ма,
при сту пи ло се по де ша ва њу па -
ра ме та ра ко ло не де е та ни зе ра,
због че га се као по сле ди ца ја -
вио пла мен на ба кљи. Пре ма
из ве шта ју над ле жних слу жби,
ути ца ја на рад ну и жи вот ну
сре ди ну ни је би ло. У овом тре -
нут ку се про из вод ња у „Пе тро -
хе ми ји” у свим про из вод ним
це ли на ма од ви ја ста бил но.

З. Станижан

Градска смотра музичког и
фолклорног стваралаштва
деце одржана је у уторак, 26.
априла, у дворани Културног
центра. Девојчице и дечаци
од седам до четрнаест година
представили су панчевачкој
публици широк спектар раз-
личитог музичко-сценског
израза. Наступили су пола-
зници тринаест дечјих фол-
клорних ансамбала и фол-
клорних група културно-

-уметничких друштава из
Панчева и насељених места.

Смотра је имала такми-
чарски карактер, а најбољи
ће наступити на Регионал-
ном такмичењу, које ће бити
одржано 8. маја такође у на-
шем граду. Организатор ове
манифестације била је Кул-
турно-просветна заједница
Панчева, а подршку је пру-
жила локална самоуправа.

З. Ст.

ОДРЖАНА СМОТРА СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ

Музика и фолклор

Осмо так ми че ње уче ни ка
хар мо ни ке би ће одр жа но у
сре ду, 4. ма ја, од 9 са ти, у са -
ли Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”. Ове го ди не ће се
над ме та ти око 70 уче сни ка из
Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је.

Као ор га ни за тор и до ма -
ћин, пан че вач ка Му зич ка
шко ла уго сти ће ђа ке и њи хо -
ве про фе со ре из 15 му зич -
ких шко ла из Бе о гра да, Вра -
ња, Кру шев ца, Сме де ре ва,
По жа рев ца, Угље ви ка, Ћу -
при је и дру гих гра до ва. Так -

ми чи ће се со ли сти и ка мер -
ни ан сам бли ко ји по ха ђа ју
основ ну и сред њу шко лу, а
би ће раз вр ста ни у де сет ка -
те го ри ја, по раз ре ди ма.

Струч ни жи ри ће чи ни ти
про фе со ри из Сме де ре ва,
Зе му на, Аран ђе лов ца, По жа -
рев ца и Пан че ва, а пе ха ри и
на гра де би ће на ме ње ни ла у -
ре а ти ма и по бед ни ци ма
свих ка те го ри ја. Так ми че ње
је отво ре но за све љу би те ље
хар мо ни ке.

Д. М.

У МУ ЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ СУ СРЕТ ХАР МО НИ КА ША

Пе ха ри за нај бо ље

ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР СА ША МИР КО ВИЋ:

Про цес аук ци је ме ди ја био тран спа рен тан



Др Душан Стојић, будући од-
борник у Скупштини града из
редова Демократске странке,
рекао је на конференцији за
новинаре одржаној у среду, 27.
априла, да није незадовољан
постигнутим резултатима, али
и да су они могли бити бољи.

– Ми смо прва опозициона
странка у Панчеву и подржа-
ћемо све предлоге у Скупшти-
ни који би били корисни за
грађане. Током наредних дана
разговараћемо са свим реле-

вантним чиниоцима опозици-
оних странака које су ушле
парламент, али и са онима ко-
је нису. Требало би да нађемо
минимум консензуса, како би
Панчево водили стручни људи
– истакао је Стојић.

Он је овом приликом рекао
да ће надлежне службе утвр-
дити да ли је било неправил-

ности на изборима, а честитао
је Српској напредној странци
на победи. Захвалио је свим
грађанима који су, како каже,
ДС поставили на место с којег
ће моћи да напредује убудуће.

– Одлепили смо се од дна,
идемо према врху и ништа нас
неће зауставити – подвукао је
Стојић.

Град ски од бор По кре та „До -
ста је би ло” за до во љан је бро -
јем гла со ва до би је них на ло -
кал ним из бо ри ма, али сма тра
да је мо гао да оства ри и бо љи
ре зул тат. На кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у сре ду,

27. апри ла, Ни ко ла Ће бић,
бу ду ћи од бор ник у Скуп шти -
ни Пан че ва, из ја вио је:

– У то ку кам па ње ми ни -
смо да ва ли ни ка ква обе ћа -
ња, већ смо из но си ли пре -
по ру ке оно га што је нео п -
ход но ура ди ти у на шем гра -

ду. За то са да обе ћа ва мо
Пан чев ци ма да ће мо би ти
до след ни и да не ће мо од у -
ста ти ни од јед ног прин ци -
па за ко ји се за ла же мо. Тре -
ба раз у ме ти да ако се на по -
ли тич кој сце ни на ла зе два
по ла, на јед ном је наш по -
крет, а на дру гом СНС.

Ће бић је до дао да су њи -
хо ви чла но ви истин ски опо -
нен ти вла да ју ћој пар ти ји и
да се за ла жу за пот пу но дру -
га чи је вред но сти, то јест за
тран спа рент ност, уво ђе ње
ре да и пре ста нак па ра стра -
нач ког за по шља ва ња.

Де јан Јо ва но вић, ко ор ди -
на тор ГО По кре та, ре као је
овом при ли ком да не по сто -
ји ни ка ква мо гућ ност са рад -
ње са СНС-ом ни на јед ном
ни воу, до дав ши да уко ли ко
не ка пар ти ја са ра ђу је с вла -
да ју ћом стран ком, то је ау -
то мат ски дис ква ли фи ку је за
са рад њу с По кре том „До ста
је би ло”.

Ср ђан Гла мо ча нин, бу ду ћи
од бор ник у Скуп шти ни гра -
да из ре до ва Срп ске ра ди -
кал не стран ке, ка зао је за
„Пан че вац” у уто рак, 26.
апри ла, да је та пар ти ја на -
кон по бе де Во ји сла ва Ше -
ше ља над Ха шким три бу -
нал ном оче ки ва ла ве ћи број
осво је них гла со ва на из бо -
ри ма, али и да ни је не за до -
вољ на по стиг ну тим успе -
хом.

– С об зи ром на то да смо
на прет ход ним ло кал ним
из бо ри ма има ли ма ње од је -
дан од сто гла со ва, ово је
зна чај на раз ли ка и пред ста -
вља по ла зну осно ву за на -
ред не из бо ре. Гра ђа ни су се
уве ри ли да смо ту за њих и
сво јим де ли ма ће мо им до -
ка за ти да се за ла же мо за на -

род не ин те ре се и да смо
дру га чи ји од дру гих – из ја -
вио је Гла мо ча нин.

Он је ка зао да је са рад ња
СРС-а мо гу ћа с го то во свим
пар ти ја ма ко је ра де у ин те -
ре су гра ђа на, као и да ће
про це ни ти њи хо ве про гра ме
и пла но ве за уре ђи ва ње
Пан че ва.

СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ
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Страну

припремила

Сузана
Првуљ

СРП СКА РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА

Дру га чи ји смо од дру гих

Но ва стран ка, ко ја је на ло -
кал ним из бо ри ма на сту пи ла
у окви ру ко а ли ци је „Са вез за
бо ље Пан че во”, сма тра да је
не до ста ја ла же ља за са рад -
њом опо зи ци је, ка ко би се
сру ши ла ло ша власт.

– У скла ду с прин ци пом
ети ке од го вор но сти ко ји
при ват но не гу јем и про мо -
ви шем све вре ме, да јем
остав ку на ме сто пред сед ни -
ка Град ског од бо ра Но ве
стран ке и по вла чим се из
по ли ти ке. За хва љу јем свом
ти му на по жр тво ва но сти и

тру ду – из ја вио је Са ша Па -
влов ски за наш лист.

НО ВА СТРАН КА

Не до ста ја ла са рад ња 
опо зи ци је

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Би ће мо до след ни

Настављамо путем
одговорне политике

На конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 26. априла,
чланови Градског одбора Срп-
ске напредне странке истакли
су како је забележен историј-
ски успех те партије, који је
остварен на ванредним парла-
ментарним и редовним покра-
јинским и локалним изборима.

– Грађани Панчева су нам
пружили велику подршку, ве-
ома смо задовољни изборним
резултатом, иако сматрам да
смо можда могли још више
гласова да добијемо – рекао је
Жељко Сушец, председник ГО
СНС-а.

Казао је да ће Србија са
Александром Вучићем на челу
економски и привредно ојача-
ти, развијати се и да ће поста-
ти модерна држава какву за-
служује сваки грађанин.

Говорећи о покрајинским
изборима, он је рекао да је
ПИК показао неозбиљност ти-
ме што су се чланови те коми-
сије одмарали до поднева 25.
априла, за разлику од Репу-
бличке изборне комисије, која
је вредно радила током целе
изборне ноћи. Сушец сматра и
како то није зачуђујуће, јер су
то исти људи који су шеснаест
година неодговорно и бахато
владали Аутономном Покра-
јином Војводином и за чије
време су спроведене многе
пљачкашке приватизације.
Истакао је и да за грађане Вој-
водине коначно стижу бољи
дани.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ОСТВАРЕН ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ

– Пошто су Панчево и Вој-
водина мултинационалне сре-
дине, морам напоменути и да
је нашем градском одбору из-
узетна част што представници
националних мањина који
учествују у животу и раду на-
шег града, учествују и у поли-
тичком животу. Стога ми че-
ститамо Савезу војвођанских
Мађара на уласку у Скупштину
града – нагласио је Сушец.

Додао је како велику разли-
ку између СНС-а и осталих
партија представља то што су
2012. године неодговорне
странке бившег режима, а пре

свега ДС, онемогућиле ма-
њинским странкама улазак у
Скупштину, а сматра да наци-
оналне мањине морају имати
своје место, како би заступале
интересе свог народа.

Сушец је овом приликом на-
гласио да ће СНС у Панчеву
убудуће наставити путем одго-
ворне политике, а најавио је и
пристизање нових инвестици-
ја, рекавши да ће оправдати
указано поверење грађана и да
ће већ до краја ове године сто-
па незапослености бити сма-
њена, као и да ће се буџет Гра-
да пунити из привредног раста.

На питање новинарке да ли је
могућа сарадња СНС-а с још не-
ким странкама или покретима,
Сушец је одговорио да се та мо-
гућност не искључује, али да ће
одлуку донети заједно с вишим
органима владајуће партије.

– Ми ћемо имати 39 одбор-
ника у Скупштини и апсолут-
на одговорност је на нама. Не
искључује се могућност сарад-
ње с неким странкама, али
свако ко буде саставни део ко-
алиције СНС-а, морао би да
прихвати ред и дисциплину, и
да ради у интересу грађана –
подвукао је Сушец.

Лига социјалдемократа Војво-
дине захвалила је свим грађа-
нима који су у недељу искори-
стили своје бирачко право, а
посебно онима који су своје
поверење указали листи ове
странке.

– Зачудила нас је мања из-
лазност у односу на ону од
пре четири године када је
град у питању, а поготово зато
што је све више сиромашних
и када се са свих страна чују

критике на рачун власти. Из-
борни дан је једини када не-
што може да се промени, а
доста бирача је остало код ку-
ће – изјавио је за „Панчевац”
Владан Кељевић, одборник у
Скупштини града.

Он је казао да ће ЛСВ у
наредном сазиву Скупшти-
не имати шест мандата и
додао како су поједине
странке водиле кампању у
којој су лигаше „спаковале”

у постизборну коалицију са
СНС-ом.

– Неке од тих партија су за-
вршиле с мањим бројем гласова
него потписа за кандидовање
листе, а друге су завршиле тик
изнад цензуса – истакао је Ке-
љевић.

Лигаши су нагласили да гра-
ђани од њих у наредном манда-
ту могу очекивати још већу
опозициону борбу како би се
њихов глас чуо у Скупштини.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Наставак опозиционе борбе

Ни ко ла Дан гу бић, пред сед -
ник Град ског од бо ра Со ци ја -
ли стич ке пар ти је Ср би је, из -
ја вио је за наш лист да ни је у
пот пу но сти за до во љан из -
бор ним ре зул та ти ма у Пан -
че ву, јер сма тра да та стран -
ка има ка па ци тет и ка дров -
ски по тен ци јал да бу де дру га

по ја чи ни ка ко у Вој во ди ни,
та ко и у Ср би ји.
- У овом тре нут ку нај ва жни је је
што смо са чу ва ли иден ти тет
стран ке и што ко а ли ци ја око
СПС-а у на шем гра ду има шест
од бор ни ка. Има ће мо ва жну
уло гу и у но вом са зи ву Скуп -
шти не ну ди ће мо ре ше ња за
про бле ме ко ји ти ште грађане –
ре као је Дан гу бић.

Ка зао је и да је ГО СПС-а
дан на кон из бо ра под нео зах -
тев Град ској из бор ној ко ми си -
ји за увид у ма те ри јал с би рач -

ког ме ста 53, као и да му је то
омо гу ће но.

- У за пи сни ку је за бе ле же но да
је на том би рач ком ме сту ко а ли -
ци ја око СПС-а има ла 40 гла со -
ва, а на ши чла но ви су из бро ја ли
80. На кнад ним бро ја њем на кон
при го во ра утвр ђе но је да је на
по ме ну том би рач ком ме сту би -
ло 79 гла со ва, што је кру пан про -
пуст - до дао је Дан гу бић.

Он је овом при ли ком у име
це лог ГО со ци ја ли ста че сти -
тао свим стран ка ма на осво је -
ним ре зул та ти ма.

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

Са чу ван иден ти тет стран ке

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Идемо према врху

Ср ђан Ми ко вић, ко ји је био
кан ди дат Со ци јал де мо крат ске
стран ке за гра до на чел ни ка,
сма тра да ни ко не ма пра во да
се љу ти због бро ја гла со ва
осво је них на ло кал ним из бо -
ри ма. Он је за „Пан че вац” у
по не де љак, 25. апри ла, из ја -
вио да је то би ла фер и ко рект -
на бор ба, и за хва лио је свим
пар ти ја ма на по ште ном так -
ми че њу.

– Гра ђа ни су на овим из бо -
ри ма ре кли у ко га има ју нај -
ви ше по ве ре ња, они су иза -

бра ли власт и ја сма трам да
је све ле ги тим но про те кло.
Ми ни смо има ли ве ли ка
сред ства и, у скла ду са сво -
јим мо гућ но сти ма, да ли смо
мак си мум. Ми слим да на род
тра жи но ве љу де, са све жим
иде ја ма – ка зао је Ми ко вић.

Ре као је да ће се по ву ћи с
ме ста пред сед ни ка Град ског
од бо ра СДС-а, јер му то при -
стој ност на ла же, као и да би
се дру ги укљу чи ли у по ли ти -
ку и до би ли шан су да се до -
ка жу.

СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Грађани изабрали власт

Имаће 39 одборника у Скупштини и апсолутну одговорност
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Ове го ди не ка лен дар ски су се по кло -
пи ла два ве ли ка пра зни ка – Ус крс и 1.
мај. С об зи ром на то да се они пот пу -
но раз ли чи то обе ле жа ва ју, а да има мо
тра ди ци ју да сла ви мо оба, пи та ли смо
на ше су гра ђа не за ко ји ће се опре де -
ли ти и ка ко ће про ве сти не де љу.

ВЛА ДА НИ ЧЕВ СКИ, 
елек тро ин ста ла тер:

– Ме ни је Ус крс бли жи као пра зник,
па ћу ње га про сла ви ти, а 1. мај ми је
за и ста ма ње би тан. Пла ни рам да одем
с по ро ди цом до Бе о гра да, по се ти ће мо
зо о ло шки врт и про ше та ће мо по Ка -
ле мег да ну. На ја вље но је ле по вре ме и
на дам се да ће та ко би ти, па ће мо га у
пот пу но сти ис ко ри сти ти.

МИ О НА ЦА РАН, му зи чар:
– Ме ни је као пра зник бит ни ји Ус -

крс од 1. ма ја, али с об зи ром на то да
се ба вим му зи ком, део тих пред сто -

је ћих пра зни ка ћу про ве сти рад но.
На кон то га пла ни рам да одем у јед -
ну ба њу, ка ко бих се од мо ри ла и на -
док на ди ла не до ста так сло бод ног
вре ме на.

МИ ЦА МАН ДИЋ, пен зи о нер ка:
– По што сам пен зи о нер ка и не ра -

дим, у не де љу ћу про сла ви ти Ус крс.
Пла ни рам да га про ве дем код ку ће, у
кру гу сво јих нај ми ли јих, за ко је ћу
при пре ми ти ру чак и све оста ло.
Осим то га не мам по себ не пла но ве и
ми слим да ни куд не ће мо оти ћи тог
да на.

РАЈ КО БАД ЊА РЕ ВИЋ, пен зи о нер:
– Ја ћу у не де љу про сла ви ти и Ус крс

и 1. мај, јер су ми оба пра зни ка бли -
ска. При пре мам пе че ње и оста ле ства -
ри ка ко бих се ве се лио, а пла ни рам и
да одем до ба ште и ис ко ри стим ле по
вре ме, ко је је на ја вље но за тај дан.

МИ ЛОШ ФА ЛУ КЕ ЗИ, 
стру ков ни еко но ми ста:

– С об зи ром на то да ми је Ус крс
бит ни ји, мо гу ре ћи да ћу у не де љу
про сла ви ти тај пра зник, иа ко по шту -
јем и под ра зу ме вам обе ле жа ва ње
оба ју, то јест и 1. ма ја. Пла ни рам да с
де вој ком и ње ним ро ди те љи ма одем
у Цр ну Го ру код при ја те ља и та мо
про ве дем сло бод не да не.

ЗДЕН КА МИ ЛЕН КО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Да се ја пи там, у не де љу, за 1. мај,
оти шла бих у Бе о град на де мон стра -
ци је, али ипак би тре ба ло да то мла -
ди ор га ни зу ју, а ми ста ри ји да их
пра ти мо. Нео п ход но је да тра же осам
са ти ра да, осам са ти сна и исто то ли -
ко ча со ва за од мор. Та ко ђе, ја ћу у не -
де љу про сла ви ти и Ус крс у кру гу
по ро ди це, с де цом.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Р. БАДЊАРЕВИЋМ. МАНДИЋ М. ФАЛУКЕЗИ З. МИЛЕНКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЈИ ПРА ЗНИК ЋЕ ТЕ СЛА ВИ ТИ У НЕ ДЕ ЉУ?

Обе ле жа ва мо и Ус крс и 1. мај

М. ЦАРАНВ. НИЧЕВСКИ

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКЕ ВЛА ДЕ

МА ЊИ БРОЈ ВЕЋ НИ КА

» Наставак са стране 1

За хва љу ју ћи ак ту ел ним про пи си ма
и од лу ци Устав ног су да, у сва ком
тре нут ку мо гу ће је отво ри ти „пре -
ла зни рок” у ко ме би од бор ни ци и
од бор ни це из фа ми ли је Пре ле та че -
вић мо гли да пре не су ман дат ко ји
је њи хо во вла сни штво у вла да ју ћу
стран ку, али ће се за тим по сег ну ти
ве ро ват но тек по што се бу де ви де ло
да ли ће и ко још по ста ти део вла да -
ју ће ко а ли ци је.

Алек сан дар Ву чић, пред сед ник
СНС-а, на ја вио је да то не тре ба
оче ки ва ти пре кра ја ма ја, за ка да су
за ка за ни уну тар стра нач ки из бо ри
код на пред ња ка. Осим то га, мо ра ће
нај пре да се са че ка фор ми ра ње ре -
пу блич ке и по кра јин ске вла сти, па
ка да бу де ја сно ко ће у њих ући, сту -
пи ће се пра вље њу вла да ју ћих ве ћи -
на у ло ка лу. Ако се под се ти мо ка ко

је тај про цес у Пан че ву те као на кон
из бо ра 2012. и уко ли ко узме мо у
об зир на ко ји је на чин по че ла да се
ком пли ку је по сти збор на си ту а ци ја
у Ср би ји са мо не ко ли ко са ти на кон
за тва ра ња би ра ли шта, из гле да да је
крај ње не за хвал но прог но зи ра ти
ка ко би мо гла да из гле да но ва пан -
че вач ка власт.

Уто ли ко пре што је у то ку на -
кнад но бро ја ња гла со ва, ко је су од
Град ске из бор не ко ми си је за тра жи -
ли ко а ли ци ја ДСС-а и Две ри, али и
СПС. Из бор ни ма те ри јал из не ко -
ли ко ку ти ја већ су про ве ри ли пред -
став ни ци По кре та „До ста је би ло”

Са ше Ра ду ло ви ћа, али ни су на шли
не пра вил но сти. У сре ду, 27. апри ла,
по под не, ка да смо раз го ва ра ли о
то ме са Ђор ђем Па пу ли ћем, пред -
сед ни ком ГИК-а, чла но ви тог те ла
су три де сет са ти де жу ра ли уз џа ко -
ве с ли сти ћи ма ко је су кон тро ли са -
ли пред став ни ци ДСС-а и Две ри.

Он је на вео да ће сви ма би ти омо -
гу ће но пра во на увид у из бор ни ма -
те ри јал, те да оче ку је да ће чи тав
по сту пак евен ту ал них жал би на из -
бор ни про цес би ти окон чан до кра -
ја ове не де ље. Та да би тре ба ло да
бу де по зна то да ли по сто је при го во -
ри ко ји би мо гли ути ца ти на крај њи
ре зул тат из бо ра и раз ло зи за њи хо -
во по на вља ње на не ким ме сти ма.

Ми лу тин Илић, функ ци о нер Две -
ри, из ја вио је да су кон ста то ва ни
про пу сти, јер је на шест би рач ких
ме ста би ло не пра вил но сти ко је су
раз лог за по на вља ње из бо ра. Реч је

о пра зним или не пра вил но по пу ње -
ним кон трол ним ли сти ћи ма, или о
то ме да у за пи сни ке ни су уне ти ре -
зул та ти свих уче сни ка из бо ра. Ко а -
ли ци ја ДСС-а и Две ри оче ку је да ће
на по но вље ним из бо ри ма има ти до -
вољ ну по др шку да до би је бар пет
од бор ни ка, за шта јој је 24. апри ла
не до ста ја ло ма ње од 200 гла со ва. У
том слу ча ју би СНС имао ма ње
ман да та не го са да, па би то у ак ту -
ел ној по сти збор ној ат мос фе ри мо -
гао би ти мо тив не ким опо зи ци о ним
стран ка ма да по др же ли сту ДСС-а и
Две ри.

Д. Ву ка ши но вић 

ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО СТИ ЗБОР НЕ ЧА РО ЛИ ЈЕ

Дупло бројање за цензус

Већ ни ци су усво ји ли две од лу ке ко је
омо гу ћа ва ју за куп ци ма хо те ла „Сло бо -
да” од но сно бу ду ћег „Ца ре вог дво ра” да
ко ри сте бес плат но две го ди не до осам
пар кинг- ме ста у цен тру гра да. Услов је
да за по сле нај ма ње 30 Пан че ва ца у том
објек ту ка да он бу де ре но ви ран.

Из гла сан је пред лог из ме не про гра -
ма бу џет ског фон да за за шти ту жи -
вот не сре ди не, што под ра зу ме ва да ће
за за шти ту до ло вач ке шу ме би ти да -
то 200.000 ди на ра, на га ше ње и ре -
кул ти ва ци ју гло гоњ ске де по ни је би ће
по тро ше но 1,8 ми ли о на, а 3,2 ми ли о -
на ди на ра до би ће „Зе ле ни ло” за су -
зби ја ње ам бро зи је то ком ове го ди не.

Град је Ми ни стар ству фи нан си ја
упу тио зах тев за са гла сност да де фи -
цит бу џе та на ред не го ди не бу де ве ћи
од 13 про це на та, што је из над за ко -
ном до зво ље не гра ни це.

Ми ни стар ству кул ту ре је упу ћен
про је кат „Све ти о ни ци кул ту ре”, за ко -
ји се тра жи 88 ми ли о на ди на ра. Та
сред ства су пла ни ра на за по бољ ша ње
ово го ди шњих кул тур них ак тив но сти,
с ци љем да Пан че во по ста не „пре сто -
ни ца кул ту ре у Ср би ји”.

Д. Ву ка ши но вић

█ СНС   █ ЛСВ   █ ДС   █ СРС  █  СПС  █ ДСС-ДВЕРИ

█ СДС   █ НГЛ   █ ДЈБ   █ СВМ  █ ЛДП-НС

Више столица него министара

Но во Град ско ве ће 
са де вет уме сто три на ест
чла но ва

Уво ди се функ ци ја 
град ског ме на џе ра 

Град ско ве ће је на са мом кра ју свог
ман да та, два да на пре из бо ра – у пе -
так, 22. апри ла, усво ји ло пред лог из -
ме на Ста ту та Пан че ва и та ко бу ду ћем
са зи ву град ске скуп шти не оста ви ло
да „пре кро ји” са став на ред не из вр шне
вла сти.

Пред лог под ра зу ме ва да ће сле де -
ћи са зив Ве ћа чи ни ти укуп но де вет
уме сто са да шњих три на ест чла но ва,
од но сно у ње му ће би ти гра до на чел -
ник, за ме ник гра до на чел ни ка и се дам
већ ни ка. У тек сту овог до ку мен та ни -
је пре ци зи ра но ко ји ре со ри ће убу ду -
ће по сто ја ти у из вр шној вла сти, то
јест ко ји од по сто је ћих су про гла ше -
ни за ви шак.

по тре ба ко ор ди на ци је тог ра да
град ских већ ни ка пре ма се кре та ри -
ја ти ма. Сма тра мо да је са свим до -
вољ но се дам већ ни ка, а го ди шња
уште да ће би ти бли зу се дам ми ли о -
на ди на ра, што ни је за не мар љи ва
су ма, већ ја ко бит на и ва жна чи ње -
ни ца. Уко ли ко Скуп шти на по др жи
ову из ме ну Ста ту та, то не зна чи да
ће не ке обла сти из гу би ти на зна ча -
ју, већ ће би ти ин те гри са не с не ким
дру гим у скла ду с про ме на ма за ко -
на ко је су се де си ле у прет ход ном
пе ри о ду, а то је да има мо јед но ра -
ди о ди фу зно пред у зе ће ма ње, па је
про бле ма ти ка јав ног ин фор ми са ња
из ме ње на, та ко да не по сто ји по тре -
ба да се не ки већ ник ти ме по себ но
ба ви. Осим то га, гра до на чел ник и
ње гов за ме ник у но вом са зи ву тре -
ба да пре у зму кон крет не обла сти, а
не са мо да пред ста вља ју Град као
са да – ре као је Па влов.

Што се ти че пред ло га за уво ђе ње
ме ста по моћ ни ка гра до на чел ни ка, он
је на вео ка ко се про ме не од но се на
про це ну да те функ ци је не тре ба да се
ду пли ра ју с ре со ри ма ко ји има ју већ -
ни ке. Из те из ја ве је мо гу ће по сред но
за кљу чи ти ка ко у бу ду ћој из вр шној
вла сти не ће би ти ре со ра при вре де, а
да ће не ки од пре о ста лих већ ни ка
има ти ма ње за ду же ња не го са да. Ко ја
ће кон крет на за ду же ња на се бе пре у -
зе ти пр ви чо век Пан че ва и ње гов за -
ме ник, ни је по зна то.

Па влов је не што ре као и о раз ло зи -
ма за уво ђе ње ме ста по моћ ни ка гра -
до на чел ни ка за јав не на бав ке.

– То је опет због ра ци о на ли за ци је,
ко ја мо же да се по стиг не пре све га об -
је ди ња ва њем про це са јав них на бав ки
за не ку срод ну ро бу или услу ге, чи ме
би тре ба ло да се оства ри знат на уште -
да на ни воу функ ци о ни са ња Град ске
упра ве и јав них и јав них ко му нал них
пред у зе ћа ко ја је она осно ва ла – ре -
као је гра до на чел ник.

Ка да се узму у об зир овај пред лог и
ре зул та ти упра во за вр ше них из бо ра,
мо гу ће је на га ђа ти да на пред ња ци
сма ње њем бро ја већ ни ка ша љу сиг нал
бу ду ћим парт не ри ма у вла сти да их
не ће би ти мно го, или бар да ће то ком
пре го во ра о ко а ли ци ји мо ра ти да
уме ре сво је апе ти те.

Сма тра мо да је се дам 
већ ни ка са свим до вољ но, 
а го ди шња уште да ће би ти
бли зу се дам ми ли о на 
ди на ра.

Ме ђу тим, исто вре ме но је по ве ћан
број по моћ ни ка гра до на чел ни ка, па ће
их убу ду ће би ти пет: по моћ ник за еко -
ном ски раз вој, ко ји ће има ти уло гу
град ског ме на џе ра, те по моћ ни ци за
ур ба ни зам, прав на пи та ња и ре ор га ни -
за ци ју Град ске упра ве, се ло и ру рал ни
раз вој, и за област јав них на бав ки.

Об ја шње но је да се за из ме на ма
Ста ту та по се гло због оба ве зе уса гла -
ша ва ња тог ак та с по је ди ним за ко ни -
ма, а ак ту ел ни гра до на чел ник Са ша
Па влов је до дао ка ко је је дан од раз -
ло га уште да бу џет ског нов ца.

– Мо тив ле жи у ра ци о на ли за ци ји
јав не упра ве. Пред лог је до нет на
осно ву ана ли зе до са да шњег ра да и



„Еко Ма бер” 
об на вља ове објек те
и тра жи им на ме ну

Пред у зе ће „Еко Ма бер”, ко је
је вла сник ком плек са не ка -
да шњег ГИП-а, а ти ме и ре -
пре зен та тив ног зда ња ста ре
Сви ла ре, по че ло је да ре а ли -
зу је обе ћа ње да ће тој згра ди
вра ти ти не ка да шњи сјај, али
уз дру га чи ји са др жај. Сто јан
Ра да но вић, вла сник овог
пред у зе ћа, ре као је да се ра -
до ви на ре кон струк ци ји од -
ви ја ју у скла ду са усло ви ма
до би је ним од За во да за за -
шти ту спо ме ни ка кул ту ре
Пан че во.

Об но ва Сви ла ре по че ла је
про шле го ди не и део ра до ва
је већ го тов, што ше та чи на
ке ју мо гу ви де ти, јер је фа са -
да глав не згра де ис пе ски ра -
на и, на кон што су јој та ко
ски ну те де це ниј ске на сла ге
пр љав шти не, са да се ја сно
ви ди ка ква је не кад би ла. На

том објек ту је об но вље на и
кров на кон струк ци ја, а нов
кров ни по кри вач, сто ла ри ју
и ком плет не ин ста ла ци је до -
би ће и оста ле згра де из овог
ком плек са. Ра да но вић је на -
вео да ће све то би ти оба вље -
но то ком ове го ди не. Уз то ће
би ти уре ђен и чи тав плац око
обје ка та, ко ји ни је ма ли.

Што се бу ду ће на ме не
ових згра да ти че, не ка да -
шња управ на згра да ГИП-а
по ста ће се ди ште „Еко Ма бе -
ра”, а остат ку ком плек са се
још тра жи крај ња на ме на.
Ра да но вић је ре као да по сто -
ји не ко ли ко иде ја ко је се
раз ма тра ју. У то ку је из ра да
сту ди ја из во дљи во сти и ис -
пла ти во сти за сва ку од њих,
а до кра ја ле та би мо гло да
бу де по зна то шта ће се ту на -
ла зи ти. 

Он ни је ис кљу чио мо гућ -
ност да 1.600 ква дра та глав -
не згра де, где су не кад би ле
про из вод не ха ле, бу де пре -
тво ре но у хо тел, јер Пан че во
има по тре бу за та квим објек -
том. Ра да но вић је по ме нуо
да ће на пла цу Сви ла ре би ти
из гра ђе ни ба зе ни, али је де -
та ље на ја вио за ав густ ове го -
ди не.

Фи то па то ге на гљи ва Fusari-
um graminearum рас про стра -
ње на је у це лом све ту и на но -
си ве ли ке еко ном ске ште те
усе ви ма ку ку ру за, пше ни це и
јеч ма. Та гљи ва узро ку је
тру леж ста бла би ља ка, пле -
сни вост кли па ку ку ру за и
шту рост кла со ва пше ни це и
јеч ма.

За ра же на зр на пше ни це и
јеч ма гу бе на те жи ни 10 до
75 про це на та и кли ја вост им
се сма њу је за 17 до 19,7 од -
сто, а тех но ло шка вред ност
за 35,9 до 69,3 про це на та.
Уко ли ко се за се тву ко ри сти
ин фи ци ра но зр но, до ла зи до
па ле жи кли ја на ца. По ред
ових ди рект них ште та, фу за -
ри јум има спо соб ност син те -
зе ми ко ток си на штет них по
здра вље љу ди и жи во ти ња.

За ра за овом гљи вом на ста -
је на цве ту и по том се ши ри
на дру ге де ло ве кла са. С об -
зи ром на то да су на ја вље не
зна чај не па да ви не на ред них
да на, по сто ји опа сност од

ин фек ци је усе ва јеч ма, ко ји
су ушли у осе тљи ву фа зу цве -
та ња. На по љи ма где је је чам
из ба цио пра шни ке на нај ма -
ње пет од сто кла со ва, про из -
во ђа чи ма се пре по ру чу је
пре вен тив ни трет ман пред
ки шу не ким од ре ги стро ва -
них фун ги ци да.

На рас по ла га њу су им Pro-
saro 250 EC (ак тив не ма те ри -
је те бу ко на зол и про пи ко на -
зол) у кон цен тра ци ји 0,75
ли та ра по хек та ру; Duett ul-
tra (а. м. епок си ко на зол и 
ти о фа нат-ме тил) – 0,4 до 0,6
ли та ра по хек та ру; Zamir 400
EW (а. м. про хло раз и те бу -
ко на зол) – рас твор од 0,75
ли та ра по хек та ру; Bumper P
(а. м. про хло лаз и про пи ко -
на зол) у кон цен тра ци ји од
0,75 ли та ра по хек та ру; Cello
(а. м. те бу ко на зол, про ти о ко -
на зол и спи рок са мин) – 1,25
ли та ра по хек та ру и Osiris (а.
м. епок си ко на зол мет ко на -
зол) – рас твор од 1,5 до 2,5
ли та ра по хек та ру.
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Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

она уз сек тор ур ба ни зма стуб
раз во ја ло кал не за јед ни це.

До да ла је ка ко се за про јек -
те кан це ла ри ја за ЛЕР из ло -
кал них бу џе та да је за бри ња ва -
ју ће ма ло нов ца и пре по ру чи ла
да оп шти не и гра до ви убу ду ће
ви ше да ју за ин фра струк тур не
про јек те ко ји мо гу при ву ћи
ин ве сти то ре и би ти по др шка
по сто је ћој при вре ди. Бо јо ви -
ће ва је оце ни ла ка ко при о ри -

тет тих оде ље ња тре ба да бу де
са рад ња с ло кал ном при вре -
дом, јер су она због то га и
осно ва на.

На гла си ла је да је за бри ња -
ва ју ће то што се због ра ци о на -
ли за ци је др жав не упра ве сма -
њу је број за по сле них у кан це -
ла ри ја ма за ло кал ни раз вој,
као и да при вре да пре у зи ма тај
ка дар, па ло кал не са мо у пра ве
оста ју без љу ди спо соб них да
се ба ве еко ном ским раз во јем.

Бра ни слав Бу гар ски, по кра -
јин ски се кре тар за ме ђу ре ги о -
нал ну са рад њу и ло кал ну са -

мо у пра ву, до дао је ка ко се
због то га про ти ви по ли ти ци
над ле жног ми ни стар ства да
чи нов ни ци има ју јед на ке пла -
те. За ло жио се за то да се ло -
кал ним вла сти ма до зво ли да
по диг ну ква ли тет сво је ад ми -
ни стра ци је и да за тим аде -
кват но пла те те за по сле не ка -
ко би мо гли да има ју ста бил ну
бу дућ ност уме сто што на пу -
шта ју ло кал не упра ве и од ла зе

у при вре ду. Бу гар ски је оце нио
ка ко ни јед на оп шти на не ће
има ти бу дућ ност без спо соб не
ад ми ни стра ци је спрем не да
бу де на услу зи гра ђа ни ма и
при вред ни ци ма.

Го ран Ко ва че вић, ди рек тор
„Го мек са” и члан УО НА ЛЕД-
а, упо зо рио је на по ја ву да кан -
це ла ри је за ЛЕР на кон до би ја -
ња цер ти фи ка та не успе ва ју да
одр же до стиг ну те стан дар де у
ра ду с при вре дом и апе ло вао
да се кон тро ли ше ни во њи хо -
вог ра да. Он је ре као ка ко је уз
ове кан це ла ри је нео п ход но

осни ва ње функ ци о нал них ло -
кал них при вред них са ве та ко -
је тре ба да чи не еми нент ни
при вред ни ци. Ре као је да је то
са да рет кост, јер ло кал не вла -
сти углав ном та ква те ла тре ти -
ра ју као „фи ку се”, што не да је
ни ка кве ре зул та те.

Ко ва че вић је за тра жио да се
уме сто то га по слов ним љу ди -
ма да мо гућ ност да из не су ми -
шље ње о про бле ми ма ко је

има ју у ра ду, а по том пре пу -
сти ло кал ним са мо у пра ва ма
да од лу че ка ко пре ва зи ћи ове
те шко ће. Ди рек тор „Го мек са”
по звао је оп штин ске и град ске
вла сти да чу ва ју ло кал не ин -
ве сти то ре, јер су они емо тив но
ве за ни за сво је по сло ве и због
то га спрем ни да тр пе гу бит ке
ка ко би их одр жа ли. До дао је
ка ко стра ни по сло дав ци иду
ис кљу чи во за ин те ре сом, па су
спрем ни да уга се про из вод њу
уко ли ко про фит поч не да па да
и пре ме сте је та мо где ће има -
ти ве ћу за ра ду.

Кан це ла ри је за ЛЕР у
Вој во ди ни до бро ра де

Ло кал ни при вред ни ци
пре чи од стра них 
ула га ча 

Зна чај и уло га кан це ла ри ја за
ло кал ни еко ном ски раз вој у
про це су при вла че ња ин ве сти -
ци ја у Вој во ди ни – би ла је те -
ма окру глог сто ла одр жа ног у
че твр так, 21. апри ла, у на шем
гра ду. Скуп су ор га ни зо ва ли
На ци о нал на али јан са за ло кал -
ни еко ном ски раз вој (НА ЛЕД)
и По кра јин ски се кре та ри јат за
ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло -
кал ну са мо у пра ву.

Оп шта оце на увод ни ча ра је -
сте да су кан це ла ри је за ЛЕР у
нај ве ћем бро ју вој во ђан ских
оп шти на и гра до ва функ ци о -
нал не и да до бро ра де, а нај бо -
ље ре зул та те у при вла че њу
стра них ин ве сти ци ја има ју
оне ко је су до би ле НА ЛЕД-ов е
цер ти фи ка те о по вољ ном по -
слов ном окру же њу. Пан че во је
јед на од тих ло кал них са мо у -
пра ва.

Је ле на Ба ти нић, чла ни ца
Град ског ве ћа за ду же на за
при вре ду, под се ти ла је да смо
до овог при зна ња сти гли та ко
што смо прет ход но уки ну ли
по ли тич ку тво ре ви ну зва ну
Аген ци ја за ло кал ни еко ном -
ски раз вој.

Је ле на Бо јо вић из НА ЛЕД-а
је, пред ста вља ју ћи ре зул та те
ис тра жи ва ња о уло зи кан це ла -
ри ја за ло кал ни еко ном ски
раз вој, ис та кла да го то во сви
гра до ви и оп шти не у Вој во ди -
ни има ју функ ци о нал не стра -
те ги је раз во ја, ко је се уз то и
при ме њу ју, а да у кан це ла ри ја -
ма за ЛЕР ра де струч ни љу ди.
Она је скре ну ла па жњу на по -
тре бу да се број за по сле них у
тим оде ље њи ма по ве ћа, јер су

ОД НОС АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈЕ И ПРИ ВРЕ ДЕ 

БО ЉА УПРА ВА ЗА БО ЉИ БИ ЗНИС
САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Стојан Јевремовић, мастер ин же њер за шти те би ља

Фу за ри јум пре ти јеч му

Пан чев ци, Опов ча ни,
Но во са ђа ни и 
Кру ше вља ни 
ис пред Вла де Ср би је

За по сле ни у Апо те ци Пан че во
су у пе так, 22. апри ла, одр жа -
ли још је дан про тест ис пред
Ми ни стар ства здра вља и Вла де
Ср би је због по ло жа ја у ко јем
се на шла та уста но ва. Овог
пу та их је по др жа ло де се так
ко ле га из Но вог Са да и не ко -
ли ко њих из Опо ва и Кру шев -
ца. Над ле жни у ре пу блич кој
вла сти, као и обич но, ни су
бла го на кло но гле да ли на овај
про тест, по го то во због то га
што је одр жан два да на пре
из бо ра, али су мо гли да одах -
ну јер де мон стра ци је ни су до -
би ле го то во ни ка кав пу бли ци -
тет. Слу чај но или на мер но,
мо же са мо да се на га ђа.

Јо ва на Ло па тић, пред сед -
ни ца син ди ка та Апо те ке Но ви
Сад, ре кла је да је со ли дар -
ност с ко ле га ма из Пан че ва
по сле ди ца то га што су сви ма -
ње-ви ше у ис тој си ту а ци ји.

– Го ди на ма упо зо ра ва мо на
не за ви дан по ло жај др жав них
апо те ка. Оче ки ва ло се да ће
до ово га до ћи, са мо је би ло
пи та ње кад и ко ме. Ис па ло је
да су Пан чев ци би ли пр ви.
Стра шно је што њи хо ва аго -
ни ја тра је ме се ци ма, а не ви ди
се ре ше њe про бле ма. Сва кој
др жав ној апо те ци пре ти ова -
ква опа сност, јер ни ко од нас
ни је у та ко до број фи нан сиј -
ској си ту а ци ји да мо же ре ћи
ка ко не ма про бле ма – из ја ви -
ла је Јо ва на Ло па тић.

Пан че вач ке др жав не апо те -
ка ре је по др жа ла и Ду ња Ци -

врић, пред сед ни ца Син ди ка та
за по сле них у здрав ству и со -
ци јал ној за шти ти Вој во ди не.
Она је из ја ви ла ка ко је одав но
ука за но на по губ ни За кон о
апо те кар ству и уво ђе ње при -
ват ни ка на тр жи ште без ја -
сних пра ви ла и кон тро ле др -
жа ве.

– Др жа ва је не дво сми сле но
да ла пред ност при ват ни ци ма
на ште ту др жав них апо те ка.
Сад се пи та мо шта је узрок
то ме, од но сно да ли се по но -
во же ли пљач ка шка при ва ти -
за ци ја у ко јој ће др жав но
апо те кар ство би ти то ли ко
обез вре ђе но да се јеф ти но
про да сва ки ло кал и да за пле -
ном ле ко ва ве ле дро ге ри је до ђу
до ро бе ко ја им је по треб на за
рад и та ко пре у зму др жав не
апо те ке. Ми не ви ди мо мо -
гућ ност да се апо те ке спа су

ако др жа ва не ма во ље да то
учи ни – за кљу чи ла је Ци ври -
ће ва.

Жељ ко Го лић, фар ма це ут
из Апо те ке Пан че во, ре као је
да је је ди ни зах тев за по сле них
да им се де бло ки ра ра чун ка -
ко би на ста ви ли да ра де и за -
ра ђу ју сво је пла те. До дао је
ка ко је сва ка по моћ до бро до -
шла, али да је до на ци ја ве ле -
тр го ви не „Зе гин” до вољ на за
пет на е стак да на ра да апо те ка
и да ни је ре ше ње про бле ма.

О на чи ну на ко ји би мо гло
да се иза ђе из за ча ра ног кру га,
Ме ла ни ја Бо нин, ди рек тор ка
Апо те ке Пан че во, раз го ва ра ла
је истог да на у Вла ди Ср би је с
над ле жни ма, а по том још јед -
ном у уто рак, 26. апри ла. Та да
су, по ред ње, са стан ку при су -
ство ва ли гра до на чел ник Пан -
че ва Са ша Па влов и пред став -

ни ци по ве ри ла ца. Ни ко од
њих ни је био до сту пан за раз -
го вор, али је „Пан че вац” не -
зва нич но са знао да је став
Вла де ка ко ло кал на са мо у пра -
ва мо ра да на док на ди ду го ве
апо те кар ске уста но ве.

Дат је ста ри пред лог да по -
ве ри о ци де бло ки ра ју ра чун
Апо те ке на кон што Пан че во
зва нич но пре у зме оба ве зу да
им пла ти по тра жи ва ња у ра та -
ма. Де та љи овог пред ло га ни -
су по зна ти, али смо са зна ли
ка ко је пред став ник не мач ког
„Фе ник са”, ко ји је нај ве ћи по -
ве ри лац, за тра жио вре ме да се
кон сул ту је с вла сни ци ма ове
ве ле дро ге ри је. Рок за из ја -
шња ва ње свих ко ји има ју по -
тра жи ва ња од Апо те ке Пан че во
је сре ди на на ред не не де ље,
на кон ус кр шњих и пр во мај -
ских пра зни ка.

СТА РА СВИ ЛА РА У НО ВОМ РУ ХУ

Хо тел на Та ми шу?
ПРЕД ИЗ БОР НИ ПРО ТЕСТ ФАР МА ЦЕ У ТА

Со ли дар ност ко ле га 



Лош еко ло шки и 
хе миј ски ста тус 
по вр шин ских во да

Не дав но је у Но вом Са ду одр -
жан окру гли сто на ко ме су пре -
зен то ва ни ре зул та ти мо ни то -
рин га по вр шин ских во да и не -
по љо при вред ног зе мљи шта за
пе ри од од 2013. до 2015. го ди -
не. Пан че во је по но во по не ло
ти ту лу цр не тач ке, али се овог
пу та то не од но си на ква ли тет
ва зду ха, већ на ве ли ку за га ђе -
ност ре ке На дел. На и ме, сред -
стви ма По кра јин ског се кре та -
ри ја та за ур ба ни зам, гра ди тељ -
ство и за шти ту жи вот не сре ди -
не фи нан си ран је мо ни то ринг
жи вот не сре ди не и ис тра жи ва -
ње је спро ве де но у са рад њи с
број ним на уч ним и струч ним
ин сти ту ци ја ма. Ре зул та те ана -
ли зе по вр шин ских во да у АПВ
пре зен то вао је проф. др Бо жо
Дал ма ци ја, ди рек тор 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
Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Он
је упо знао при сут не са ста њем
свих во до то ко ва у Вој во ди ни и
на вео „цр не тач ке” ко је у бу дућ -
но сти тре ба са ни ра ти ка ко би се
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Не дав но је у окви ру про гра -
ма ECRAN (Environment and
Climate Regional Accession
Network), ко ји по др жа ва ЕУ,
одр жан тро днев ни ре ги о -
нал ни тре нинг за ин спек то -
ре за за шти ту жи вот не сре -
ди не у Бе о гра ду. Циљ ску па
био је да се оја ча др жав ни
апа рат у сек то ру спро во ђе њу
про пи са из обла сти за шти те
жи вот не сре ди не и по ве ћа
ефи ка сност ин спек циј ских
ор га на у кон тро ли IPPC и
SEVESO по стро је ња, у ко ји -
ма се оба вља ју ак тив но сти са
опа сним ма те ри ја ма. Да
под се ти мо, Ср би ја има рок
да ре ши про блем за ста ре лих
про из вод них си сте ма, тј. да
за бра ни рад за га ђи ва чи ма
или да их на те ра да при ла го -
де сво је про це се про пи са -
ним европ ским стан дар ди -
ма. У Вој во ди ни има пре ко
66 пред у зе ћа ко ја тре ба да у
скла ду са за ко ном до би ју
ин те гри са ну до зво лу. До са -
да је то ура ди ло све га не ко -
ли ко ком па ни ја, а рок ис ти -
че 2020. го ди не. Ко не бу де
ис пу нио за да те усло ве, мо -

ра ће да за тво ри про из вод не
по го не.

Већ ско ро де це ни ју на ша
др жа ва има про блем са
спро во ђе њем За ко на о ин те -
гри са ном спре ча ва њу и кон -
тро ли за га ђи ва ња жи вот не
сре ди не, ко ји је сту пио на
сна гу још 2004. У Ср би ји
пре ко 150 по стро је ња под -
ле же од ред ба ма IPPC за ко -
на и тај прав ни акт је ја сно

од ре дио пра ви ла игре у
обла сти при ла го ђа ва ња ра да
по стро је ња но вим стан дар -
ди ма. Европ ска уни ја је
1996. го ди не усво ји ла Ди -
рек ти ву о ин те грал ном
спре ча ва њу и кон тро ли за -
га ђе ња (Integrated Polution
Prevention and Control –
IPPC). Фир ме су у оба ве зи
да на чи не про грам при ла го -
ђа ва ња про це са про из вод ње
стро гим еко ло шким про пи -
си ма и да де фи ни шу ме ре и
на чи не ре ша ва ња про бле ма
ис пу шта ња опа сних и за га -
ђу ју ћих ма те ри ја. Ка да се
отво ре пре го во ри са ЕУ, По -
гла вље 27, ЕУ ће ја сно од ре -
ди ти пе ри од до ка да ће за га -
ђи ва чи мо ра ти да при ла го де
тех но ло шке про це се стро -
гим стан дар ди ма.

Тре нинг ин спек то ра је
одр жан од 12. до 14. апри ла
и на ње му су, по ред ин спек -
то ра за за шти ту жи вот не
сре ди не из Ре пу бли ке Ср би -
је, уче ство ва ли и ин спек то -
ри из Не мач ке, Хо лан ди је,
Ру му ни је, Хр ват ске, Бо сне и
Хер це го ви не, Цр не Го ре и

Ма ке до ни је. Као део про гра -
ма ра ди о ни це ор га ни зо ван
је це ло днев ни оби ла зак пан -
че вач ке ра фи не ри је. По се та
је би ла ин фор ма тив ног ка -
рак те ра и ин спек то ри из ре -
ги о на има ли су при ли ку да
се упо зна ју с ра дом, си сте -
мом без бед но сти и свим ме -
ра ма ко је ру ско-срп ски
нафт ни ги гант спро во ди у
за шти ти жи вот не сре ди не.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

РЕ ГИ О НАЛ НИ ЕКО ЛО ШКИ ТРЕ НИНГ

Ин спек то ри об и шли
Ра фи не ри ју

По моћ бу ду ћим 
сред њо школ ци ма 
да што успе шни је
ода бе ру стру ку

Ле по уре ђе ни и 
за ни мљи ви штан до ви

У Тех нич кој шко ли „23. мај” у
пе так, 22. апри ла, од 11 до 15
са ти, одр жан је Са јам обра зо -
ва ња. На ње му су уче ство ва ле
Тех нич ка шко ла „23. мај”,
Гим на зи ја „Урош Пре дић”,
Еко ном ско-тр го вин ска шко ла
„Па ја Мар га но вић”, Елек тро -
тех нич ка шко ла „Ни ко ла Те -
сла”, Ме ди цин ска шко ла „Сте -
ви ца Јо ва но вић”, Ма шин ска
шко ла Пан че во и По љо при -
вред на шко ла „Јо сиф Пан -
чић”. Ле по уре ђе ни штан до ви,
пре зен та ци је и сла ба по се ће -
ност осма ка и њи хо вих ро ди -
те ља обе ле жи ли су ово го ди -
шње дру же ње са да шњих и бу -
ду ћих сред њо шко ла ца. Сва ка
шко ла се на се би свој ствен на -
чин пред ста ви ла основ ци ма.
Кре а тив ност и за ни мљи вост
би ле су од ли ке сва ког штан да.
Пре ма ре чи ма На та ше Зе че -
вић, ди рек тор ке Тех нич ке
шко ле „23. мај”, са јам је био
пр вен стве но на ме њен уче ни -
ци ма осмог раз ре да ка ко би
им се по мо гло при упи су.

– Иде ја је би ла да се бу ду -
ћим сред њо школ ци ма по мог -
не да што успе шни је ода бе ру
стру ку. У на шем гра ду се ова -
кве ма ни фе ста ци је ор га ни зу ју
то ком по след ње де це ни је и на
њи ма осма ци мо гу да се ди -
рект но, у раз го во ру с про фе со -
ри ма и уче ни ци ма, упо зна ју с
пред ме ти ма, пра ви ма, оба ве -
за ма и мо гућ но сти ма ко је пру -
жа ју сме ро ви у пан че вач ким
сред њим шко ла ма – ре кла је
На та ша Зе че вић.

Пре пу ште ни слу ча ју
Са јам је по се тио и град ски
већ ник Ми о драг Ра дој ко вић,
ко ји је по здра вио при сут не и
ис та као да су ова кви сај мо ви
пра ва при ли ка да се шко ле
при ка жу на пра ви на чин и да

УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ 2016/2017.

ОДР ЖАН СА ЈАМ ОБРА ЗО ВА ЊА

та ко по ве ћа ју шан се да се на
њи хо ве сме ро ве упи ше што
ви ше ма ту ра на та. До ла зак
осно ва ца био је ор га ни зо ван,
па су та ко осма ци до ла зи ли у
гру па ма, ка ко из град ских, та -
ко и из се о ских шко ла. Би ло је,
на рав но, и оних ко ји су штан -
до ве оби ла зи ли са ми или уз
прат њу ро ди те ља и рас пи ти ва -
ли се о усло ви ма шко ло ва ња.

Од зив бу ду ћих сред њо шко -
ла ца, ме ђу тим, ни је био то ли -
ко ве ли ки, што ја сно по ка зу је
да у на шој сре ди ни још увек
ни је раз ви јен си стем про фе -
си о нал не ори јен та ци је и да је
све пре пу ште но слу ча ју. У
пан че вач ким шко ла ма се, на
зах тев ро ди те ља, ор га ни зу ју
те сти ра ња и раз го во ри пси хо -
ло га са уче ни ци ма, сај мо ви
обра зо ва ња, по се те успе шних
по слов них љу ди и дру же ња
ро ди те ља и уче ни ка, али то
још увек ни је до вољ но. За то у
сред њим шко ла ма, на ро чи то
струч ним, че сто до ла зи до
оси па ња ђа ка, јер не ки од њих
не мо гу да од го во ре по ста вље -
ним иза зо ви ма. Че сто је пре -
те ра на ам би ци ја основ ни ка -
мен спо ти ца ња у да љем шко -

ло ва њу, па та ко, ре ци мо, ни ко
не же ли да се ба ви за на том,
иа ко то мо же би ти ве о ма про -
фи та бил но. Код нас се и да ље
из бор бу ду ће про фе си о нал не
ка ри је ре те ме љи на то ме да
де те од ма лих но гу зна чи ме
ће се ба ви ти, или се о бу ду ћој
про фе си ји од лу чу је на осно ву
та лен та ко ји по се ду је. Ма да је
и „до бра пла та” чест мо тив ко -
нач не од лу ке ма ту ран та.

Струч на те сти ра ња
У раз ви је ним зе мља ма се оба -
вља ју струч на те сти ра ња ђа ка
ко ја пру жа ју сли ку о спо соб -
но сти ма и не до ста ци ма, што
мо же олак ша ти из бор бу ду ћег
за ни ма ња. На тај на чин лак ше
је до не ти ис прав ну од лу ку и
та ко за шти ти ти де те од не -
при јат но сти, раз о ча ра ња и не -
у спе ха. Пси хо ло зи сма тра ју да
ква ли тет жи во та, ни во за до -
вољ ства и сре ћа у ве ли кој ме -
ри за ви се и од то га да ли се ба -
ви мо по слом ко ји нам од го ва -
ра и да за то тре ба озбиљ но и
те мељ но при сту пи ти из бо ру
шко ле, фа кул те та и бу ду ће
про фе си је.

Те сти ра ња о про фе си о нал -
ној ори јен та ци ји по ма жу осо -

би да бо ље упо зна се бе и сво је
ка рак те ри сти ке, ко је су ве о ма
ва жне за пра ви лан из бор бу ду -
ћег за ни ма ња, да ђак от кри је у
че му је нај бо љи и ко ли ко је
на по ра спре ман да уло жи ра -
ди оства ре ња сво јих ци ље ва.

У На ци о нал ној слу жби за
за по шља ва ње ис ти чу да је пр -
ви ко рак де таљ но ин фор ми са -
ње о вр ста ма сред њих шко ла и
сме ро ви ма ко ји се у њи ма из -
у ча ва ју, јер сва ко за ни ма ње
тра жи по же љан склоп спо соб -
но сти, осо би на лич но сти и ин -
те ре со ва ња ва жних, а че сто и
пре суд них за успех у тим
обла сти ма ра да. Ђа ци и ро ди -
те љи се за са вет мо гу обра ти ти
и са вет ни ци ма за пла ни ра ње
ка ри је ре у свим ве ћим фи ли -
ја ла ма На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње. Та ко ђе, у Бе о -
гра ду, Ни шу и Но вом Са ду су
отво ре ни цен три за ин фор ми -
са ње и про фе си о нал ну ори јен -
та ци ју у ко ји ма за ин те ре со ва -
ни мо гу ура ди ти те сто ве ин те -
ре со ва ња, лич но сти, спо соб -
но сти и оп ште кул ту ре, и раз -
го ва ра ти с пси хо ло гом, ко ји
да је пред лог за то шта би де те
мо гло да упи ше.

по сти гао бо љи еко ло шки и хе -
миј ски ста тус по вр шин ских во -
да. Ме ђу њи ма су се, по ред
Пан че ва, на шли и Вр бас, Бач ка
То по ла, Ру ма и Зре ња нин. Ка да
је реч о на шем гра ду, ана ли за
ква ли те та На де ла по ка зу је да је
та ре ка за га ђе на ве ли ким бро -
јем раз ли чи тих опа сних и за га -
ђу ју ћих ма те ри ја. Отро ви и
опа сне суп стан це на ла зе се ка -
ко у са мој во ди, та ко и у се ди -
мен ту ко ри та ре ке и обли жњих
ка на ла.

По ред то га, пред ста вље ни су
и ре зул та ти мо ни то рин га не по -
љо при вред ног зе мљи шта у АПВ
од 2013. до 2015. го ди не, од но -
сно ана ли зе ква ли те та зе мљи -
шта на де по ни ја ма. На по је ди -

ним мер ним ме сти ма за бе ле -
же на је по ви ше на кон цен тра -
ци ја те шких ме та ла и ми не рал -
них уља, а кон цен тра ци је оста -
лих ис пи ти ва них па ра ме та ра
(PCB, PAH и пе сти ци ди) би ле су
ис под гра нич них вред но сти.
Оп шти за кљу чак ску па је да су
ре зул та ти ова квих ис пи ти ва ња
из у зет но ва жни, ка ко би се на
осно ву њих пред у зе ле кон крет -
не ме ре и са ни ра ли про бле ми у
жи вот ној сре ди ни. Пред ло же но
је да се ова ква ис пи ти ва ња увр -
сте у план ске и стра те шке до ку -
мен те ко ји се од но се на област
за шти те жи вот не сре ди не, јер
су ана ли зе и пра ће ња ква ли те та
жи вот не сре ди не ве о ма зна ча -
јан сег мент у про це су пре го во ра
о при дру жи ва њу Европ ској
уни ји.

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ ВО ДО ТО КО ВА

На дел – цр на тач ка Вој во ди не

Важно је упознати се с будућим занимањем

За вод за јав но здра вље Пан че во
рас пи сао је ше сту го ди ну за ре -
дом фо то-кон курс „Објек ти вом
кроз свет око нас”, по све ћен
Свет ском да ну за шти те жи вот не
сре ди не. Иде ја је да се про мо ви -
шу за шти та и уна пре ђи ва ње жи -
вот не сре ди не, а те ма ово го ди -
шњег так ми че ња је „Ства ран
свет око ме не”. Пре ма ре чи ма
ор га ни за то ра, ово го ди шња те ма
је при ла го ђе на иде ји да фо то -
гра фи по ка жу ле по те и вред но -
сти Ср би је ко је се мо ра ју са чу ва -

ти и да пред ста ве јав но сти све
оно што је у на шем окру же њу
на ру ши ло при род ни склад –
угро зи ло жи вот ну сре ди ну и
здра вље љу ди. Циљ је да се свест
умрт вље ну те зом „са мо че кам
да про ђе” по но во по кре не.

Кон курс се ре а ли зу је под по -
кро ви тељ ством Фо то-са ве за Ср -
би је и отво рен је до 15. ма ја, а
из ло жба ће би ти при ре ђе на у
фо а јеу Кул тур ног цен тра у Пан -
че ву, као део Ме ђу на род ног би -
је на ла умет нич ког деч јег из ра за

(БУ ДИ 2016). Пра во уче шћа
има ју сви фо то гра фи с ра до ви -
ма на чи ње ним у Ср би ји. Сва ки
ау тор мо же кон ку ри са ти с нај -
ви ше че ти ри фо то гра фи је у ди -
ги тал ном об ли ку. Ра до ви се мо -
гу до ста ви ти на ЦД-у, ДВД-у
или имеј лом на адре су kvali-
tet@zjzpa.org.rs. Ви ше ин фор ма -
ци ја о фо то-кон кур су, при ја ва ма
и про по зи ци ја ма мо гу ће је до -
би ти на сај ту www.zjzpa.org.rs.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра, до след но про шло го ди шњој

за ми сли да фо то-кон курс по -
ста не тра ди ци о на лан, и ове го -
ди не су за ин те ре со ва ни по зва -
ни да се при кљу че овој еко ло -
шкој кам па њи. За ни мљи вост и
ква ли тет про шло го ди шњих ра -
до ва уве ри ли су их да је иде ја о
про мо ци ји за шти те и уна пре -
ђи ва ња жи вот не сре ди не пу -
тем фо то гра фи је до бра и да је
ово пра ви на чин да под стак не -
мо су гра ђа не да се ак тив но
укљу че у ак тив но сти за очу ва -
ње сре ди не у ко јој жи ви мо.

ЕКО ЛО ШКИ ФО ТО-КОН КУРС

Чу вам пла не ту, а ти?

Сјајни успеси које ученици
ОШ „Свети Сава” постижу на
разним такмичењима из ма-
тематике показују да они во-
ле математику и да настав-
ници с њима добро раде. По-
ред учешћа на званичним
математичким надметањи-
ма која организују државне
институције, ђаци „Савине
школе” редовно се такмиче и
на математичким турнири-
ма „Мислиша” и „Кенгур без
границе”.

Тако је Ања Шушњар, уче-
ница петог разреда, освојила
прво место на недавно одр-
жаном такмичењу „Мисли-

ша”, које организује Матема-
тичко друштво „Архимедес”.
Ања је добитница и специ-
јалне награде друштва „Ар-
химедес”, биће учесница
„Архимедесове летње школе
младих математичара”, јер
је показала изузетно знање и
велики таленат. На крају
треба напоменути да је уче-
ник шестог разреда Марко
Зечевић освојио четврто ме-
сто на недавно завршеној ре-
публичкој смотри математи-
чара. Како кажу у тој школи,
за Ању и Марка математика
није обавеза, већ љубав и за-
нимација.

УСПЕХ УЧЕНИКА „САВИНЕ ШКОЛЕ”

Они воле математику



На кон три го ди не без у спе -
шних по ку ша ја да с раз ли чи -
тих стра на до би је фи нан сиј ску
по др шку за из град њу лиф та за
осо бе са ин ва ли ди те том, пан -
че вач ки Дом здра вља је про -
шле не де ље де фи ни тив но пре -
бри нуо и ту бри гу. На ши су -
гра ђа ни и су гра ђан ке ко ји се
оте жа но кре ћу убу ду ће ће до
слу жби Ги не ко ло ги је, Он ко -
ло ги је и Сто ма то ло ги је мо ћи
да стиг ну уз по моћ спе ци јал не
плат фор ме.

Са вре ме ни лифт све ча но је
пу штен у рад у пе так, 22.
апри ла, и то за хва љу ју ћи сред -
стви ма из дво је ним из град -
ског бу џе та. Пре ма ре чи ма
гра до на чел ни ка Са ше Па вло -
ва, реч је о из но су од око пет
ми ли о на ди на ра.

– Ова су ма и ни је та ко ве ли -
ка ка да се упо ре ди са зна ча јем
ко ји ће плат фор ма има ти за

све ко ри сни ке при мар не
здрав стве не за шти те. Ту жно је
то што то ком свих го ди на за
на ма овај про блем ни је већ
ре шен, иа ко се Дом здра вља
обра ћао за по моћ и раз ли чи -
тим ам ба са да ма, По кра ји ни и
дру гим ин сти ту ци ја ма. На
кра ју је Град, као осни вач До -
ма здра вља, пре по знао те жњу
те уста но ве да по бољ ша ква -
ли тет сво јих услу га и при ско -
чи у по моћ па ци јен ти ма. По -
ред плат фор ме, око по ла ми -
ли о на ди на ра из дво ји ли смо и
за на бав ку но ве хи дра у лич не
ги не ко ло шке сто ли це, ко ја ће
же на ма са оте жа ним кре та -
њем или ин ва ли ди те том олак -

ша ти пре гле де. Ако се узме у
об зир да у са мом гра ду Пан че -
ву има око 4.500 же на ко је
спа да ју у ову ка те го ри ју, а да
се око 50% тих же на на ни воу
це ле ре пу бли ке оства ру ју као
мај ке, он да је ја сно ко ли ко је
на бав ка та кве сто ли це би ла
зна чај на за Дом здра вља – 
на гла сио је Па влов.

Пре ма ре чи ма др Сло бо да -
на Ову ке, ди рек то ра До ма
здра вља, но во и згра ђе на плат -
фор ма ре ши ће про блем не са -
мо па ци је на та ко ји се оте жа но
кре ћу или има ју ин ва ли ди тет
већ и мно гих дру гих.

– Ми слим да смо мо жда је -
ди ни дом здра вља у Ср би ји

ко ји по се ду је ова кву плат фор -
му. Има их у још све га не ко -
ли ко бол ни ца и кли нич ких
цен та ра. Она ће олак ша ти
про блем и љу ди ма ко ји ни су
хен ди ке пи ра ни, али су те шко
бо ле сни, као што је то слу чај
са они ма ко ји од ла зе до Он ко -
ло ги је. Њи ма је по не кад за и -
ста те шко да се поп ну на пр ви
спрат, где при ма ју хе мо те ра -
пи ју и ра де оста ле пре гле де.
На рав но, лифт ће мно го зна -
чи ти и на шим ста ри јим су гра -
ђа ни ма ко ји од ла зе код сто ма -
то ло га, као и труд ни ца ма. На -
рав но, мо ћи ће да га ко ри сте и
сви оста ли. Ве о ма ми је дра го
што је на кон три го ди не од из -
ра де про јек та и уза луд них по -
ку ша ја да обез бе ди мо но вац
из раз ли чи тих из во ра, ре ше ње
сти гло из „на шег дво ри шта”
за хва љу ју ћи по др шци гра до -
на чел ни ка и Град ског ве ћа –
ис та као је Ову ка.

Он је до дао да је са ма из ра -
да плат фор ме би ла вр ло ефи -
ка сна, да је лифт про јек то ван
у скла ду са свим стан дар ди ма
са вре ме не тех ни ке, као и да је
естет ски из у зет но до бро сре -
ђен.

шњи про сек. Хро нич ни хе па -
ти тис Б у 2015. је за сту пљен са
де вет при ја вље них. У прет -
ход не две го ди не ни је би ло
смрт них ис хо да у овој гру пи
за ра зних бо ле сти, за раз ли ку
од 2013, ка да је при ја вље но
тро је умр лих. Од 15 обо ле лих,
13 ни је би ло вак ци ни са но, а у
пре о ста ла два слу ча ја ни је
био по знат вак ци нал ни ста -
тус. Вакцине су с временом
постале жртве свог успеха, јер
се не „виде" оболели од тих
болести, већ само они који
нису имали прилику да оболе,
пошто су вакцинисани. До -
сти за ње и одр жа ва ње ко лек -
тив ног иму ни те та по пу ла ци је
про тив за ра зних бо ле сти вак -
ци на ци јом су шти на је за јед -
нич ких на по ра у свим зе мља -
ма све та – на ве ла је Љи ља на
Ла зић.

Она је по себ но на гла си ла да
иму ни за ци ја мо ра би ти при о -
ри тет због то га што спа са ва
жи во те и јер се њо ме кон тро -
ли шу и од стра њу ју за ра зне бо -
ле сти, ко је мо гу иза зва ти
смрт ни ис ход не са мо по је -
дин ца већ и ве ли ког бро ја љу -
ди уко ли ко се пре тво ре у епи -
де ми је.

зван ро та ви ру сом, ру бе о лу и
те та нус. Сва ке го ди не се ре ги -
стру ју два –три ми ли о на смрт -
них ис хо да од диф те ри је, те -
та ну са, ве ли ког ка шља и ма -
лих бо ги ња код не вак ци ни са -
них ли ца, а нај ви ше код де це
ис под пет го ди на жи во та.
Про це њу је се да 18,7 ми ли о на
де це у све ту го ди шње оста не
не вак ци ни са но основ ним вак -
ци на ма пре ма про ши ре ном
про гра му иму ни за ци је. Иму -
ни за ци ја је до при не ла ис ко ре -
њи ва њу ве ли ких бо ги ња и до -
при но си ис ко ре њи ва њу деч је
па ра ли зе – на гла си ла је прим.
др Љи ља на Ла зић, ди рек тор ка
За во да за јав но здра вље.

Од го вор на ди ле му ко ја је
код по је ди них ро ди те ља при -
сут на – да ли вак ци ни са ти де -
те или не – нај бо ље ће да ти
сле де ћи при мер. Пре уво ђе ња
вак ци не про тив ма лих бо ги -
ња, ко ја је у при ме ни ско ро
пе де сет го ди на, про це њу је се
да је го ди шње од те бо ле сти
уми ра ло око 2,6 ми ли о на осо -
ба. У 2000. го ди ни 73% де це у
све ту је до дру гог ро ђен да на
при ми ло по јед ну до зу вак ци -
не, а у 2014. је тај про це нат
по рас тао на 85%. У истом пе -

ри о ду ре ги стро ва на је ре дук -
ци ја смрт них ис хо да за 79%,
што зна чи да је при ме ном
вак ци не спре че но око 17,1
ми ли он слу ча је ва смр ти од
мор би ла.

Ка ко смо (п)оста ли здра ви
Ана ли за ефе ка та иму ни за ци је
на те ри то ри ји ју жног Ба на та
по ка за ла је да је диф те ри ја
ели ми ни са на, по след њи слу -
чај те та ну са но во ро ђен ча ди
за бе ле жен је 1974. го ди не, а
од 1962. ни је би ло обо ле ва ња
од деч је па ра ли зе. Ве ли ки ка -
шаљ је све ден на по је ди нач на
ја вља ња. Од 1995. го ди не до
да нас у Ју жно ба нат ском окру -
гу је при ја вљен са мо је дан
слу чај обо ле ва ња од мор би ла,
али ра ди ло се о сту ден ту из
Би је љи не. У по след њих пет го -
ди на ни је би ло ни ру бе о ле.

– У 2015. го ди ни има мо
при ја ву јед ног обо ле лог од па -
ро ти ти са, а пе то го ди шњи про -
сек је 1,80. За раз ли ку од
2014. го ди не, ка да је би ло се -
дам при ја ва бо ле сти од акут -
ног ви ру сног хе па ти ти са, у
про шлој го ди ни је при ја вљен
је дан слу чај ма ње и за је дан је
ма ње у од но су на пе то го ди -

Ва жно је за шти ти ти
сва ко де те

У ју жном Ба на ту 
по је ди не бо ле сти 
ис ко ре ње не

Ко лек тив ни иму ни тет
по пу ла ци је је циљ
сва ке др жа ве

По ве ћа ње об у хва та иму ни за -
ци јом и ја ча ње уве ре ња о по -
тре би за шти те сва ког де те та
од бо ле сти циљ је кам па ње
под сло га ном „По ве ћај мо об у -
хват иму ни за ци јом”, ко јом се,
од не де ље до су бо те, 24–30.
апри ла, обе ле жа ва је да на е ста
Не де ља иму ни за ци је у европ -
ском ре ги о ну Свет ске здрав -
стве не ор га ни за ци је (СЗО).

Кам па њи су се при кљу чи ле
и све зе мље у ре ги о ну, па и на -
ша, а фо кус је ове го ди не ста -
вљен на по ве ћа ње све сти о зна -
ча ју иму ни за ци је у вул не ра -
бил ним (осе тљи вим) гру па ма.

Вак ци ни са ти де те или не?
Пан че вач ки За вод за јав но
здра вље већ го ди на ма сва ке
че твр те сед ми це у апри лу ак -
тив но уче ству је у обе ле жа ва њу
Не де ље иму ни за ци је. Цен тар
за пре вен ци ју и кон тро лу бо -
ле сти За во да је ка ко то ком
про те клих, та ко и ове го ди не,
за јед но с ко ор ди на то ри ма
иму ни за ци је и са рад ни ци ма,
ре а ли зо вао низ тим ских ак -
тив но сти, ко је су об у хва ти ле
ре ви зи ју вак ци нал них кар то -
на, пру жа ње струч но ме то до -
ло шке по мо ћи свим уче сни -
ци ма у из во ђе њу иму ни за ци је,
као и упу ћи ва ње ва жних по ру -
ка о иму ни за ци ји здрав стве -
ним рад ни ци ма, до но си о ци ма
од лу ка и оп штој по пу ла ци ји.

– Иму ни за ци ја је јед на од
нај у спе шни јих јав но здрав -
стве них ини ци ја ти ва. Њо ме се
пре ве ни ра ју бо ле сти, ком пли -
ка ци је и смрт ни ис хо ди од
вак ци на ма пре вен та бил них
бо ле сти, укљу чу ју ћи рак гр ли -
ћа ма те ри це, диф те ри ју, хе па -
ти тис Б, мор би ле, за у шке, ве -
ли ки ка шаљ, за па ље ње плу ћа,
деч ју па ра ли зу, про лив иза -
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Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Цр но зла то
Чо ко ла да је cвет ски
по зна та, оми ље на, слат ка
по сла сти ца ши ро ке при -
ме не. До би ја се тех но ло -
шким по ступ ком об ра де
ка као-пра ха, а до да ју се и
ше ћер, ка као-ма слац,
аро ма ва ни ле и емул га -
тор ле ци тин по ре клом из
со је, чи ја је уло га по ве зи -
ва ње свих са сто ја ка чо ко -
ла де. За ви сно од вр сте
чо ко ла де, до да ју јој се
мле ко, мед, је згра сто во -
ће, су ше но во ће и дру го.

Там на чо ко ла да је чо -
ко ла да без мле ка, с 35%
или ви ше де ло ва ка ка оа.
Ква ли тет ни је там не чо -
ко ла де са др же ви ше од
60% де ло ва ка ка оа. Мо -
же би ти слат ка или гор -
ка, али што је ве ћи про -
це нат ка ка оа, то је чо ко -
ла да здра ви ја. Чо ко ла да
има при лич но ви со ку
енер гет ску вред ност –
око 550 ка ло ри ја у 100 г.
Ка ло ри је по ти чу нај ве -
ћим де лом из ма сти, за -
тим из угље них хи дра та,
а има и бе лан че ви на. Од
ми не ра ла чо ко ла да са др -
жи ка ли јум, маг не зи јум,
фос фор, кал ци јум, на -
три јум и гво жђе, као и

ви та ми не Бе-гру пе и ви -
та мин Е. Там на чо ко ла да
са др жи фла во но и де. Ове
суп стан це де лу ју као ан -
ти ок си дан си ко ји сма њу -
ју сло бод не ра ди ка ле,
мо ле ку ле ко ји узро ку ју
оште ће ње ће ли ја у ор га -
ни зму. Тра ди ци о нал но
се ко ри сти за ле че ње:
ане ми је, не до стат ка апе -
ти та, мен тал ног за мо ра,
сла бе про дук ци је мај чи -
ног мле ка, температурe,
каменa у бу бре гу, а сма -
тра се и да смањујe ри зик
од кар ди о ва ску лар них
бо ле сти, сни жа ва крв ни
при ти сак, шти ти ар те ри -
је и по бољ ша ва цир ку ла -
ци ју, по ди же ни во до брог
хо ле сте ро ла и сма њу је
ни во ло шег хо ле сте ро ла
у кр ви, по пра вља рас по -
ло же ње и убла жа ва де -
пре си ју, ја ча мен тал не
спо соб но сти као што су
буд ност, кон цен тра ци ја и
пам ће ње, а до бра је и за
ко жу. Там на чо ко ла да је
по год на за ку ва ње, па је
че сто са став ни део мно -
гих ко ла ча, пе ци ва и на -
пи та ка. Ево иде је за са вр -
ше ну до ма ћу по сла сти цу
од чо ко ла де.

Чоко-салама с брусницом и бадемом
По треб но: 160 г там не чо ко ла де, 60 г ме да, 60 г ба де ма и 30 г
су ве бру сни це.
При пре ма: Чо ко ла ду из ло ми ти на ко ма ди ће, а ба де ме бла го
усит ни ти. Мед и чо ко ла ду ме ша ти на ла га ној ва три док се чо ко -
ла да не ис то пи. Уме ша ти бру сни це и ба де ме, па пре су ти на па -
пир за пе че ње и ру ка ма на пра ви ти об лик са ла ме. Уро ла ти у па -
пир за пе че ње и оста ви ти у фри жи де ру да се стег не.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА СЕ ЕВРОП СКА НЕ ДЕ ЉА ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ВАК ЦИ НЕ СУ ЖР ТВЕ СОП СТВЕ НОГ УСПЕ ХА

НО ВИ НЕ У ДО МУ ЗДРА ВЉА

Убу ду ће на спрат и лиф том

Страну припремила 

Драгана

Кожан

Плат фор ма ће по себ но
зна чи ти осо ба ма са
ин ва ли ди те том, те шко
бо ле сни ма, ста рим
љу ди ма и труд ни ца ма.

Уко ли ко је по треб но да ове -
ри те здрав стве ну књи жи цу
или обра зац пред ло га за ме -
ди цин ско-тех нич ко по ма га ло
или да пак на ба ви те обра зац
за ко ри шће ње здрав стве не
за шти те у ино стран ству, ва -
жна ин фор ма ци ја гла си да се
шал тер-са ла пан че вач ке фи -
ли ја ле Ре пу блич ког фон да за
здрав стве но оси гу ра ње (РФ -
ЗО) на ла зи на но вој адре си –
у Ули ци Жар ка Зре ња ни на
14. Све оста ле слу жбе Фи ли -

ја ле оста ле су у згра ди у Ули -
ци вој во де Ра до ми ра Пут ни -
ка и не ће се „се ли ти” иа ко је
то зда ње у про це су адап та ци -
је и ре но ви ра ња.

Но ве про сто ри је, ко је је
РФ ЗО до био од Гра да на при -
вре ме но ко ри шће ње, све ча но
су у пе так, 22. апри ла, отво -
ри ли гра до на чел ник Са ша
Па влов и Ве ри ца Ла зић, в. д.
ди рек то ра РФ ЗО. Гра до на -
чел ник је том при ли ком ис та -
као да ре но ви ра ње згра де у
ко јој се на ла зи Фи ли ја ла са мо
по се би зах те ва ве ли ка сред -
ства, а пре се ље ње шал тер-са ле
пре ти ло је да „тро шак” дра -

ма тич но уве ћа. Сто га је
Град при ско чио у по моћ, та -
ко што је свој обје кат усту -
пио Фон ду, при че му се Ре -
пу бли ка оба ве за ла да сно си
ре жиј ске и оста ле те ку ће
тро шко ве.

– Обје кат у Ули ци Жар ка
Зре ња ни на је у по след њих го -
ди ну да на пре у ре ђен и сма -
тра мо да је аде ква тан за оба -
вља ње де лат но сти Фон да. За -
по сле ни у Фи ли ја ли и ко ри -
сни ци са да има ју на рас по ла -

га њу без бе дан и при јат но уре -
ђен про стор. Стал но уна пре -
ђе ње при мар ног ни воа здрав -
стве не за шти те за Град је од у -
век би ло је дан од при о ри те та,
јер су гра ђа ни у тој обла сти
нај сен зи бил ни ји. Сма тра мо
да смо на ова кав на чин до -
при не ли по бољ ша њу усло ва и
пру жа ња и при ма ња услу га –
ис та као је Па влов.

На кон отва ра ња но вих
про сто ри ја Са ша Па влов и
Ве ри ца Ла зић су по се ти ли и
Си гур ну ку ћу, где је Ла зи ће -
ва уру чи ла ко ри сни ци ма
бес плат не елек трон ске здрав -
стве не кар ти це. 

ДЕО ФИ ЛИ ЈА ЛЕ РФ ЗО НА НО ВОЈ АДРЕ СИ

Пресељена 
шал тер-са ла

Извор полемика: спречава болести или не?
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На след ни ци вла сни ка 
не крет ни на ко је ко ри сти
та ин сти ту ци ја тра же
њи хо во вра ћа ње

Као прав ни основ 
на во ди се про цес 
ре сти ту ци је

Град ско 
пра во бра ни ла штво 
и да ље про тив то га

Кул тур ни цен тар Пан че ва и
да ље ра ди у објек ти ма чи ји је
прав ни ста тус још увек не де -
фи ни сан – за кљу чак је ко ји
про из ла зи из го ди шњег из ве -
шта ја о ра ду Град ског пра во -
бра ни ла штва, усво је ног на сед -
ни ци град ске скуп шти не одр -
жа ној ових да на.

У ње му пи ше да је до са да
по кре ну то ви ше управ них по -
сту па ка пред Аген ци јом за ре -

ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ ГРАД СКОГ ПРА ВО БРА НИ ЛА ШТВА

И ДА ЉЕ СПОР НО ВЛА СНИ ШТВО 
НАД ОБЈЕК ТИ МА КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

сти ту ци ју на осно ву зах те ва
на след ни ка бив ших вла сни ка
од у зе те имо ви не да им се вра те
објек ти ко је ко ри сти Кул тур ни
цен тар.

У пи та њу су се ди ште те град -
ске ин сти ту ци је, Га ле ри ја са вре -

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов про шлог пет ка је
све ча но отво рио ре но ви ра не
про сто ри је Ме сне за јед ни це
Мла дост, ко ја се на ла зи у
Срем ској ули ци.

Пре у ре ђе ње те згра де по че ло
је кра јем сеп тем бра про шле
го ди не, на кон број них пи са ма
и мол би на ших су гра ђа на ко ји
жи ве у том де лу гра да. Ло кал -
на власт је по сред ством Ди -
рек ци је за из град њу и уре ђе ње
гра да у тај по сао уло жи ла
1.469.784,60 ди на ра.

– Ре но ви ра ње про сто ра, као
што је обе ћа но, за вр ше но је.
Ма ло ви ше је по тра ја ло, али
ис кљу чи во због не ких прав но-
имо вин ских про бле ма. Да нас
пре да је мо пре у ре ђе ну згра ду
на ко ри шће ње гра ђа ни ма да би
они ов де оства ри ли сво ја пра -
ва. Ми слим да ова кви про сто ри
отва ра ју мо гућ ност за бо љу ко -
нек ци ју из ме ђу гра ђа на и Град -
ске упра ве и за то љу ди ко ји ра -

де у ме сној за јед ни ци тре ба да
бу ду сер вис гра ђа на и да чак и
не ке зах те ве за ко је ни су над ле -
жни бла го вре ме но при хва те,
при пре ме, об ра де и по ша љу
Град ској упра ви на да ље раз ма -
тра ње – из ја вио је Па влов.

То ком ре кон струк ци је Ме сне
за јед ни це по ста вље не су но ве
елек тро ин ста ла ци је, угра ђе на
је спо ља шна сто ла ри ја, из гле -
то ва ни су и обо је ни пла фо ни и
зи до ви, и по но во је офар ба на
сто ла ри ја.

По ред то га, по ста вље не су
ке ра мич ке пло чи це, на пра -
вље но је ула зно сте пе ни ште,
ис хо бло ван је пар кет, угра ђе -
не су но ве са ни та ри је и ме тал -
не ре шет ке и офар ба на је фа -
са да.

На кон за вр шет ка ре кон -
струк ци је Ме сне за јед ни це
Мла дост, ко ја се до са да ско ро
два де сет го ди на на ла зи ла у
из најм ље ним и не у слов ним
про сто ри ја ма у Ја стре бач кој
ули ци, у но вим про сто ри ја ма
ће сва ко днев но ра ди ти се кре -
тар МЗ, а сва ког да на ће би ти
при су тан и не ко од чла но ва
Скуп шти не.

За вр ше так ре кон струк ци је
згра де и про сто ри ја Ме сне
за јед ни це на Ми си зна ча јан
је и због то га што су ство ре -
ни усло ви за на ста вак ра да
дру штве но по ли тич ких ор га -
ни за ци ја ко је де лу ју у том
де лу гра да, где жи ви ско ро
12.000 ста нов ни ка.

ЗА ВР ШЕ НА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ НА МИ СИ

Ви ше ни су под ста на ри

Хо ће ли над ле жни у на шем
гра ду пред у зе ти не што по во -
дом то га што не ко по но во тру -
је мач ке?

На ша су гра ђан ка ко ја жи ви
у Ули ци Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа по сла ла је 23.
апри ла имејл на адре су „Си -
сте ма 48” да би скре ну ла па -
жњу на то да је у бли зи ни те
згра де про на ђе но не ко ли ко
уги ну лих и отро ва них ма ча ка
ко је су има ле вла сни ке.

„О том до га ђа ју сам оба ве -
сти ла по ли ци ју, ко ја ме је упу -

ти ла на ко му нал ну по ли ци ју.
Кон так ти ра ла сам и с њи ма,
али ни ко ни је иза шао на те рен
и по ред то га што сам им ре кла
да осно ва но сум њам да су мач -
ке отро ва не. ’Зо о хи ги је на’ је
је ди на по сла ла еки пу, ко ја је
укло ни ла ле ше ве ма ча ка. С
об зи ром на то да чу вам псе као
кућ не љу бим це, да је јед на од
ма ча ка че сто спа ва ла на мо јој
те ра си, као и то да се де ца че -
сто игра ју на зе ле ним по вр ши -
на ма ис пред згра де, апе лу јем
да про на ђе те од го вор не за овај
не ми ли до га ђај. На ’Та миш
ка пи ји’ по сто је и си гур но сне
ка ме ре, та ко да вр ло ла ко мо -
же те про на ћи по чи ни о це овог
де ла”, пи ше у имеј лу ко ји је
по сла ла на ша су гра ђан ка.

Она је из ја ви ла за „Пан че -
вац” да је пре не ко ли ко да на,
као и прет ход ни пут ка да је
отро ва но не ко ли ко ма ча ка, на
Со да ри при ме ће на не по зна та
осо ба ка ко хра ни те жи во ти -
ње, на кон че га су оне уги ну ле
у нај ве ћим му ка ма.

Пре ма ње ним ре чи ма, би -
ло би стра шно да се све за вр -
ши као по сле пр вог тро ва ња,
ка да је они ма ко ји су упо зо -
ри ли на тај не ми ли до га ђај
од го во ре но да је не мо гу ће
би ло шта ура ди ти док се не
оба ви об дук ци ја уги ну лих
жи во ти ња, ко ју тре ба да пла -
те гра ђа ни.

„Не ко ко сма тра да је не до -
дир љив, а све ука зу је на то да
је сте, и убу ду ће ће ви кен дом

се ја ти отров, јер зна да се де -
жур не слу жбе та да не ода зи ва -
ју ра до на по зив због то га што
су та мо не где у гра ду отро ва не
мач ке. Не ода зи ва ју се ве ро ват -
но за то што зна ју да осим пи са -
ња за пи сни ка не мо гу ни шта да
ура де. А тре ба ло би да се по ја ве
и ма кар оба ве раз го вор са ста -
нов ни ци ма ко ји жи ве у не по -
сред ној бли зи ни ме ста до га ђа ја.
На тај на чин би по ка за ли не по -
зна том мон стру му ко ји мр зи
мач ке да по сто је љу ди ко ји не
ми сле као он и ве ру ју да жи ви -
мо у прав ној др жа ви у ко јој се
по шту је За кон о до бро би ти жи -
во ти ња. Он под јед на ко шти ти и
на пу ште не жи во ти ње и оне ко -
је има ју вла сни ке”, до да ла је
на ша су гра ђан ка.

ПО НО ВО СЕ РИЈ СКО ТРО ВА ЊЕ МА ЧА КА

Ко ме сме та ју жи во ти ње?

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ја те сте -
ни на је нај бо ља. „Панче 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 „Уку -
си Ита ли је” Ђе на ра Кон тал -
ди ја 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:

„Ба ла ше вић нам је дао од -
го вор на то пи та ње – нај бо ља
је те сте ни на ко ја је с ма ком.”
062/2137...

„Нај бо ља је те сте ни на ску -
ва на с љу ба вљу, за чи ње на по -
љуп ци ма, она ко ја се то пи у
усти ма и бу ди сва чу ла.”
065/8999...

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
ка да се раз го вор с не ким пре -
тва ра у мо но лог. Они ће осво -
ји ти по је дан при ме рак књи ге
„Ар за мас” Ива не Ди мић.

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:

„Или кад не ко га не за ни -
ма те, па вас и не слу ша,
или кад вас без ре чи, не тре -
ми це слу ша, упи ја, раз у ме.”
064/2558...

„Раз го вор из ме ђу же не и
му жа. Она др жи мо но лог кад
је на ТВ-у спорт, а он кад су
на ТВ-у се ри је.” 060/6672...

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

Све за ви си 
од ТВ ка на ла

У вре ме ус кр шњих пра зни ка,
од пет ка до утор ка, 29. апри -
ла – 3. ма ја, кон тро ло ри Пар -
кинг-сер ви са не ће кон тро ли -
са ти на пла ту пар ки ра ња на
обе ле же ним ме сти ма у гра ду.
За тво ре ни пар кинг на бу вља -
ку ра ди ће то ком ви кен да.

ЈКП „Хи ги је на” са оп шта -
ва и да гра ђа ни ко ји има ју

не ки ка ба сти от пад, а ни су
сти гли да га се ота ра се то -
ком ак ци је „Април – ме сец
чи сто ће”, мо гу то ура ди ти у
че твр так, 28. апри ла. Са мо
тре ба да га оста ве ис пред
ку ћа и да по зо ву рад ни ке
„Хи ги је не” на те ле фо не
327-010 и 310-931 да га од -
не су.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”

Бес плат но пар ки ра ње
то ком пра зни ка

Ко ме ће на кра ју при па сти Кул тур ни цен тар, од лу чи ће суд

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Са отва ра ња пре у ре ђе них про сто ри ја

ПОВЕЋАН БРОЈ ЗАХТЕВА ЗА ОДШТЕТУ

У Годишњем извештају о раду Градског правобранилаштва
може се прочитати и то да је у прошлој години био повећан
број тужби грађана против ЈКП-а „Хигијена” и Града Панче-
ва за накнаду штете због уједа паса.

Поднето је 125 захтева, након чега је усвојена градска Од-
лука о начину и поступку њиховог решавања и формирана
вишечлана комисија за утврђивање основаности тих захтева.

Градско правобранилаштво је на основу одлука те комисије
у 56 случајева предложило судска поравнања, након чега је
подносиоцима захтева исплаћена одштета из градског буџета. 

ме не умет но сти, га ле ри ја „Дво -
ри ште”, стан по ред ње, Из а бин -
ски про стор, га ле ри ја „Елек три -
ка”, ар хи ва, као и ра ди о ни це за
алат и ре ста у ра ци ју итд.

Град ско пра во бра ни ла -
штво је и да ље про тив вра ћа -
ња тих про сто ра, јер би то до -
ве ло у пи та ње нор ма лан рад
Кул тур ног цен тра. Због то га
су у два слу ча ја Град ско пра -
во бра ни ла штво и Кул тур ни
цен тар под не ли Управ ном
су ду у Бе о гра ду ту жбе ра ди
по ни ште ња дру го сте пе ног
ре ше ња ко јим је по твр ђе на
пр во сте пе на суд ска од лу ка о
вра ћа њу тих про сто ра у на ту -
рал ном об ли ку.

У пред ме ти ма ре сти ту ци је
Га ле ри је са вре ме не умет но сти,
по слов ног про сто ра бив шег

би о ско па „Вој во ди на” и се ди -
шта Кул тур ног цен тра под не те
су жал бе Ми ни стар ству фи нан -
си ја, а што се ти че оста лих
пред ме та, они су још увек у то -
ку и ни је до не то ни пр во сте пе -
но ре ше ње.

Град ско пра во бра ни ла штво
сма тра и да су не ка ре ше ња о
вра ћа њу де ла имо ви не ко ју
ко ри сти Кул тур ни цен тар до -
не та су прот но од ред ба ма чла -
на 18 За ко на о вра ћа њу од у зе -
те имо ви не и обе ште ће њу.

У том прав ном ак ту из ме ђу
оста лог пи ше да се не вра ћа
пра во сво ји не на не по крет но -
сти ма ко је слу же за оба вља ње
кул тур не де лат но сти ако би
ти ме био оне мо гу ћен рад кул -
тур них ин сти ту ци ја ко је их
ко ри сте.



Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду
ових да на је по ни штио пр во -
сте пе ну пре су ду пан че вач ког
Основ ног су да ко јом је хи рург
Алек сан дар Иви ца из на шег
гра да ка жњен с је да на ест ме -
се ци кућ ног при тво ра уз но -
ше ње елек трон ске на ру кви це
и јед но го ди шњом за бра ном
вр ше ња ле кар ског по зи ва.

Ње му је из ре че на та ка зна
због то га што је 2006. го ди не на -
вод но не струч но ука зао по моћ
па ци јент ки њи Ма ри ја ни Јој кић,
мај ци дво је де це, ко ја је на кон
то га умр ла због по гор ша ња
здра вља у пан че вач кој бол ни ци.

Апе ла ци о ни суд је за кљу чио
да се су ђе ње мо ра по но ви ти
због то га што су то ком пр во сте -
пе ног суд ског по ступ ка, ко ји је
тра јао ду же од де вет го ди на
због број них про ме на су ди ја и
ве шта че ња, по чи ње не бит не
по вре де кри вич ног по ступ ка.

Под се ћа мо, то ком из но ше -

ПО СЛЕ СКО РО ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ОД ПО ЧЕТ КА ПРО ЦЕ СА

По на вља се су ђе ње пан че вач ком хи рур гу

ња за вр шних ре чи на кра ју пр -
во сте пе ног суд ског по ступ ка
адво кат Мар ко Ка стра то вић,
ко ји је за сту пао по ро ди цу пре -
ми ну ле, из ме ђу оста лог је за -

тра жио да Алек сан дар Иви ца
бу де што стро же ка жњен.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
нео п ход но је да не ком од ле -
ка ра ко ји су по гре шно ле чи -
ли па ци јен те бу де из ре че на
стро га ка зна, јер ће то пре -
вен тив но де ло ва ти на све
при пад ни ке те про фе си је и
на те ра ће их да убу ду ће до бро
па зе, раз ми шља ју и во де ра -
чу на шта ра де ка да бу ду ре -
ша ва ли ту ђе здрав стве не
про бле ме.

С дру ге стра не, ње гов ко ле га
Не дељ ко Мар ти но вић, ко ји је
бра нио Иви цу, из нео је дру га -
чи је ми шље ње. Он је ис та као
да по сто је број ни до ка зи за то

Још да ле ко од ко нач ног ис хо да су ђе ња за смрт Ма ри ја не Јој кић

да ње гов шти ће ник ни је по чи -
нио кри вич но де ло про тив
здра вља љу ди за ко је се те ре -
тио и да не сно си од го вор ност
за нео че ки ван ис ход Ма ри ја -
ни ног ле че ња.

Мар ти но вић је у сво јој за вр -
шној ре чи из нео ви ше до ка за
ко ји го во ре у при лог то ме да је
у ле че њу Ма ри ја не Јој кић уче -
ство ва ло ви ше пан че вач ких
ле ка ра, а не са мо Иви ца.

До дао је да је по сле смр ти
Ма ри ја не Јој кић њен слу чај у
пан че вач кој бол ни ци ис пи ти -
ва ла ле кар ска ко ми си ја ко ју је
фор ми ра ло Ми ни стар ство
здра вља и да су ње ни чла но ви
уста но ви ли да Иви ца ни је на -
пра вио ни јед ну гре шку. Мар -
ти но вић је из ја вио и да ни је
по сто ја ла мо гућ ност да Иви ца
од мах, већ на кон пр вог пре -
гле да, утвр ди тач ну Ма ри ја ни -
ну ди јаг но зу и да ни је крив
што се ње но здрав стве но ста -
ње на кнад но по гор ша ло.

Ина че, због гре шке за по сле -
них у пи сар ни ци пан че вач ког
ту жи ла штва по ро ди ца пре ми -
ну ле Ма ри ја не Јој кић и њен
адво кат ни су мо гли да под не су
жал бу на пр во сте пе ну пре су ду.

ХРОНИКА
Петак, 29. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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На том ме сту ће се
пру жа ти ин фор ма ци је
гра ђа ни ма

Ло кал на власт 
по кло ни ла пет 
ску те ра са о бра ћај ној
по ли ци ји

На ши су гра ђа ни и ста нов ни ци
окол них ме ста ко ји ма је по -
треб на не ка ин фор ма ци ја у
ве зи с ва ђе њем лич них до ку -
ме на та, ре ги стра ци јом во зи ла
и оруж ја, лич ном без бед но -
шћу, за шти том ку ћа и ста но ва
итд., мо гу од про шле не де ље
све што их за ни ма да пи та ју у
Кан це ла ри ји за без бед ност
По ли циј ске упра ве Пан че во,
ко ја је све ча но отво ре на 21.
апри ла у нај стро жем цен тру
гра да, у Ули ци вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка 14 (пре ко пу та
Су да).

Кан це ла ри ја ће би ти на рас -
по ла га њу свим за ин те ре со ва -
ни ма рад ним да ни ма од 9 до
15 са ти, а у њој ће увек де жу -
ра ти по ли цај ци и слу жбе ни ци
ко ји су за по сле ни у По ли циј -
ској упра ви Пан че во.

Она је отво ре на на ини ци ја -
ти ву на чел ни ка По ли циј ске
упра ве Пан че во Ни ко ле По -
пов ца, уз ве ли ку по моћ ло кал -
не вла сти и гра до на чел ни ка
Са ше Па вло ва.

Отва ра ње ове кан це ла ри је
би ло је је дан од по во да због
ко јих је Пан че во про шле не де -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

– Упр кос те шко ћа ма и иза зо -
ви ма Вој ска Ср би је успе шно
из вр ша ва све за дат ке ко ји се
по ста вља ју пред ње не при -
пад ни ке. Не са мо да из да на
у дан уна пре ђу је сво је опе ра -
тив не спо соб но сти већ је да -
нас и по у здан чи ни лац без -
бед но сти у ре ги о ну и ста бил -
но сти у Ре пу бли ци Ср би ји.
Исто она ко ка ко су се не кад
бо ри ли Син ђе лић, Те пић,
Енес Та со и дру ги на ши хе -
ро ји, ни кад не раз ми шља ју -
ћи о од сту па њу и пре да ји, та -
ко ће мо и ми да нас. За раз -
ли ку од њих, ми ће мо се бо -
ри ти за не ке дру ге по бе де, на
пр вом ме сту за то да и да ље
стал но ја ча мо опе ра тив не
спо соб но сти на ше ар ми је, и
си гу ран сам да ће мо и у бу -
ду ћем вре ме ну би ти успе -
шни у то ме – из ја вио је на -
чел ник Ге не рал шта ба ге не -
рал Љу би ша Ди ко вић на све -
ча но сти одр жа ној 22. апри -
ла, по во дом Да на Вој ске Ср -
би је, у пан че вач кој ка сар ни
„Раст ко Не ма њић”.

При сут ни ма се обра тио и
бри гад ни ге не рал Зо ран Ве -
лич ко вић, ко ман дант Спе ци -
јал не бри га де. Ре као је да је
та је ди ни ца по зва ла на све -
ча ност пен зи о ни са не ге не ра -
ле Бра ни сла ва Лу ки ћа и Ене -
са Та са, као и пу ков ни ка Зо -

ра на Кан ди ћа и пот пу ков ни -
ка Дра го љу ба Стев чи ћа, у
знак по што ва ња за све што су
учи ни ли док су би ли у ак тив -
ној вој ној слу жби.

Ве лич ко вић је до дао да су
на све ча ност по во дом Да на
вој ске по зва ни и То ми слав
Бје ло гр лић, ди рек тор фа -
бри ке „Утва –А ви о ни”, за по -
сле ни у Сек то ру за ван ред не
си ту а ци је при Град ској упра -
ви и пред став ни ци Удру же -
ња бо ра ца НОР-а.

У свом го во ру Ве лич ко вић
је из ме ђу оста лог под се тио на
исто риј ске до га ђа је ко ји су пре
200 го ди на би ли по вод за до -
но ше ње од лу ке о по кре та њу
Дру гог срп ског устан ка и по -
чет ку бор бе про тив Ту ра ка ра -
ди осло ба ђа ња срп ске др жа ве.

Он је по хва лио све је ди ни -
це ко је де лу ју у окви ру Гар -
ни зо на Пан че во, чи ји су
пред став ни ци та ко ђе при су -
ство ва ли про шло не дељ ној
све ча но сти у ка сар ни „Раст -
ко Не ма њић”.

Ге не рал Ве лич ко вић је на -
ја вио је да ће Спе ци јал на
бри га да у на ред ном пе ри о ду
на ста ви ти мо дер ни за ци ју и
до сти за ње свет ских стан дар -
да ко ји ва же за елит не вој не
фор ма ци је ка ко би и да ље
оста ла је ди ни ца с нај ве ћим
угле дом у Ср би ји.

ПРО ШЛОГ ПЕТ КА У КА САР НИ 

„РАСТ КО НЕ МА ЊИЋ”

Све ча но обе ле жен 
Дан Вој ске Ср би је

Но вац за на бав ку ску те ра из дво јио Ко ми тет за без бед ност са о бра ћа ја

НА СВЕ ЧА НО СТИ ОДР ЖА НОЈ 21. АПРИ ЛА

ПО ЛИ ЦИ ЈА ОТВО РИ ЛА КАН ЦЕ ЛА РИ ЈУ 
У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Министарство унутрашњих
послова Србије саопштило је
да је група припадника Службе
за борбу против организованог
криминала (СБПОК) ових да-
на успешно завршила курс за
што боље реаговање у случаје-
вима отмица, изнуда и талач-
ких ситуација који су им држа-
ли припадници Јединице за
сузбијање отмица и изнуда На-
ционалне криминалистичке
агенције Велике Британије.

Александар Николић, др-
жавни секретар МУП-а Ср-
бије, након уручивања ди-
плома полазницима курса
изјавио је да МУП и енглеска
Национална криминали-
стичка агенција имају од-
личну сарадњу.

Додао је да су припадници
Одсека за сузбијање отмица,
изнуда и уцена са елементи-

ма организованог кримина-
ла који делују у оквиру наше
полиције прошли едукацију
о ризицима што се могу поја-
вити након киднаповања, те
да ће то допринети да они
што успешније и ефикасније
реагују у сложеним талач-
ким ситуацијама.

Николић је истакао да
британска Јединица за су-
збијање отмица и изнуда има
изузетан углед и да је у свету
позната по одличним резул-
татима.

– Част нам је што имамо
могућност да уз помоћ вр-
хунских стручњака развија-
мо вештине и знања неоп-
ходна за активну улогу при-
ликом управљања безбедно-
сним ризицима и талачким
ситуацијама – изјавио је
Александар Николић.

НАШИ ПОЛИЦАЈЦИ ЗАВРШИЛИ ВАЖАН КУРС

Како реаговати у 
најтежим ситуацијама

ПРВОГ ДАНА БИЛО ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ

Одговарајући на питања новинара, вршилац дужности ди-

ректора полиције Владимир Ребић изјавио је да ће грађани

Панчева који буду хтели да нешто питају дежурне полицај-

це, истог дана и брзо добијати одговоре.

У то се уверило неколико наших суграђана који су чекали

испред канцеларије. Њих је занимало шта треба да се ура-

ди да би се пасош добио у најкраћем могућем року, каква је

процедура за легализовање наоружања и да ли је то још

увек могуће, због чега саобраћајна полиција не кажњава

строже оне возаче који користе мобилне телефоне док упра-

вљају возилом и бициклисте који возе преко пешачких пре-

лаза. Одговорено им је за кратко време, због чега су отишли

задовољни.

– То је пример рада полиције у локалној заједници у слу-

жби грађана – изјавио је Никола Поповац, начелник панче-

вачке полиције.

ље по се тио Вла ди мир Ре бић,
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра
по ли ци је у Ми ни стар ству уну -
тра шњих по сло ва Ср би је.

Он је из ја вио да је пан че -
вач ка по ли ци ја пр ва у Ср би ји
ко ја је отво ри ла та кву кан це -
ла ри ју и до дао да ће то на нај -
бо љи мо гу ћи на чин до при не ти
ње ном што не по сред ни јем
кон так ту с гра ђа ни ма.

Ре бић је до дао да, на осно ву
до брих ре зул та та ра да при пад -
ни ка пан че вач ке по ли ци је, ста -
нов ни ци Пан че ва и окол них ме -
ста мо гу би ти без бед ни, јер она
спа да ме ђу нај бо ље у Ср би ји.

Истог да на ка да је у цен тру
на шег гра да отво ре на по ли -
циј ска кан це ла ри ја, гра до на -
чел ник Са ша Па влов је све ча -
но уру чио По ли циј ској упра ви
пет ску те ра ко ји су по клон
град ске вла сти пан че вач кој
по ли ци ји.

Об ја снио је да је од лу ка о
то ме до не та да би се по ве ћа ла
мо бил ност са о бра ћај не по ли -
ци је и да би се на тај на чин до -
при не ло ве ћој без бед но сти у
са о бра ћа ју.

Па влов је до дао да је но вац
за на бав ку ску те ра из дво јио
Ко ми тет за без бед ност са о бра -
ћа ја ко ји де лу је у окви ру Град -
ске упра ве, а у ње го вом ра ду
уче ству ју и при пад ни ци пан че -
вач ке по ли ци је. До дао је да је
ти ме на ста вље на до бра са рад -
ња ло кал не вла сти и по ли ци је.

Про шлог че тврт ка је успе -
шно за по чет још про је кат ко -
ји ће до при не ти ја ча њу ве за
По ли циј ске упра ве Пан че во
и ло кал не за јед ни це. У на -
ред них ме сец и по да на 85
пан че вач ких по ли ца ја ца ће
до бро вољ но по ха ђа ти основ -
не кур се ве је зи ка на ци о нал -
них ма њи на (ма ђар ског, сло -
вач ког, ру мун ског и че шког).
Ти кур се ви су ор га ни зо ва ни
ра ди уна пре ђе ња са рад ње по -
ли ци је и гра ђа на, по себ но са -
рад ње с на ци о нал ним ма њи -
на ма.

По во дом тог до га ђа ја го сти
По ли циј ске упра ве Пан че во
би ли су и пред став ни ци ам ба -
са да Сло вач ке, Ма ђар ске и Ру -
му ни је, као и Ми си је ОЕБС-а у
Ср би ји.

У Центру Министарства од-
бране за Панчево, који се на-
лази у Улици Милоша Обре-
новића 1 (четврти спрат, кан-
целарија 10), од 9. до 31. маја
вршиће се уписивање у војну
евиденцију обвезника за 2016.

годину који још увек нису за-
вршили ту обавезу.

На основу члана 126 Закона
о војној, радној и материјалној
обавези неодазивање позиву
за уписивање у војну евиден-
цију је кажњиво.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЦЕНТРА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Упис у војну евиденцију
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СНС ап со лут но 
убе дљив у Бре стов цу,
Ива но ву, Ка ча ре ву 
и Но вом Се лу

Стар че во оста ло 
не до дир љи во, до сто јан
от пор гло гоњ ских 
ли га ша

У сен ци још јед не по бе де на -
пред ња ка на ре пу блич ким,
по кра јин ским и град ским из -
бо ри ма, исти тренд пре нет је и
на нај ни жи ни во ло кал не са -
мо у пра ве на ко јем је у не де љу,
24. апри ла, одр жа но гла са ње.

На из бо ри ма за ме сне скуп -
шти не пред став ни ци нај ја че
по ли тич ке стран ке би ли су убе -
дљи ви у пет од шест се ла, а је -
ди но им је По крет Стар че во по -
мр сио ра чу не у нај ве ћем пан -
че вач ком на се ље ном ме сту.

Ти ме се об и сти ни ло оно
што смо на ја вљи ва ли у про те -
клим бро је ви ма, уз на по ме ну
да је, без об зи ра на то што се
гла са ло „на име”, и те ка ко
има ло зна ча ја то што је иза
по је ди них кан ди да та ста јао и
на зив стран ке Алек сан дра Ву -
чи ћа, бу ду ћи да су мно ги „гу -
бит ни ци” има ли и углед и по -
ли тич ко ис ку ство, али су, због
на ве де ног, би ва ли по ра же ни и
од ано ни му са.

Из у зе так и по твр да пра ви ла
У по ме ну том Стар че ву је гру -
па ци ја ко ју пред во ди ви ше -
стру ки по кра јин ски по сла ник
Пе тар Ан дре јић осво ји ла две
тре ћи не од укуп ног бро ја сто -
ли ца у ме сној скуп шти ни. Он
је као и сва ки пут у про те -
клих два де се так го ди на при -
ли ком из ја шња ва ња гра ђа на
до био нај ве ће по ве ре ње. Цр ту
су пре ско чи ли и ње го ви ду го -
го ди шњи са бор ци Аца Ди ми -
трић и Јо ва Ба јер (до не дав но
пр ви и дру ги чо век ме сног
ор га на вла сти), као и Ми лан
Ан то ни је вић, др Ми ша Со ко -
ло вић, Жељ ка Не дић, Јо ван
Пе ро ва но вић... С дру ге стра -
не, ме ђу пе то ро на пред ња ка
нај по зна ти је име сва ка ко је
ди рек тор До ма кул ту ре Да ли -
бор Ада мов, ко ји био и члан
ме сне скуп шти не у по след ња
два са зи ва.

За раз ли ку од нај ве ћег пан -
че вач ког на се ља, из у зет ка ко ји
је по твр дио пра ви ло, си ту а ци -
ја у дру га два ме ста по бро ју
ста нов ни ка ди ја ме трал но је
су прот на: као што је ре че но у
уво ду, на пред ња ци су убе дљи -
во три јум фо ва ли.

ОДР ЖА НИ ИЗ БО РИ ЗА СКУП ШТИ НЕ МЕ СНИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА

ОГРОМ НА ВЕ ЋИ НА ГЛА СА ЛА 
ЗА ВЛА ДА ЈУ ЋУ СТРАН КУ

Кра јем фе бру а ра до шло је до
пре ме шта ја ви шег ре фе рен та
за по сло ве Ме сне кан це ла ри је
и Скуп шти не Ме сне за јед ни це
(по след њег пре о ста лог у пан -
че вач ким на се ље ним ме сти -
ма) – До ре ла Во шти на ра из
Гло го ња на рад но ме сто у ар -
хи ви Град ске упра ве.

На то је му ње ви то ре а го ва ла
ло кал на власт та ко што је за у -
зе ла је дин ствен и ка те го ри чан
став пре ма ко јем се зах те ва
по вра так по ме ну тог слу жбе -
ни ка. По во дом од ла ска чо ве ка
ко ји је у по след њих три де се -
так го ди на да но ноћ но био на
рас по ла га њу су гра ђа ни ма ме -
сна скуп шти на је по кре ну ла
ини ци ја ти ву за из ме ну од ред -
бе Пра вил ни ка о уну тра шњем
уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји
Град ске упра ве гра да Пан че ва.
У ту свр ху од мах је оформ ље -
на де ле га ци ја и под нет зах тев

чел ни ци ма Гра да за ур гент ни
са ста нак на ко јем би би ло ука -
за но на то ко ли ки зна чај за
Ме сну за јед ни цу Гло гоњ и све
ме шта не тог се ла има рад До -
ре ла Во шти на ра.

Ме ђу тим, иа ко до то га још
увек ни је до шло, чла но ви Ме -

сне за јед ни це и њи хо ви су гра -
ђа ни оста ли су упор ни у сво -
јим те жња ма и по кре ну ли су
пе ти ци ју, за ко ју је при ку пље -
но пре ко хи ља ду пот пи са гра -
ђа на, чи ме је по др жа на ини -
ци ја ти ва за из ме ну Пра вил ни -
ка о си сте ма ти за ци ји и уну -

тра шњој ор га ни за ци ји Град -
ске упра ве гра да Пан че ва.

У њој је, по ред оста лог, ис -
так ну то не за до вољ ство због
ин до лент ног по на ша ња Гра да,
ко ји се ни до да нас ни је удо -
сто јио да од го во ри на мол бу о
по ме ну том са стан ку. Сто га је
об но вљен зах тев гра до на чел -
ни ку за хи тан при јем де ле га -
ци је Скуп шти не МЗ у са ста ву:
Зо ран Ар сић, Дра ган Сто ја но -
вић и Оли вер Пет ко вић, све с
ци љем на ла же ња мо гућ но сти
за из ме ну Пра вил ни ка и по -
вра так До ре ла Во шти на ра на
ста ро рад но ме сто.

Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Тим ко ји
пред во ди Вла ди мир Де ља,
већ ник за еко ло ги ју, у пе так,
22. апри ла, по се тио је шко лу
и Ме сну за јед ни цу по во дом
Свет ског да на пла не те Зе мље,
а том при ли ком је одр жа на и
три би на у До му кул ту ре. Чла -
ни це Ак ти ва же на „Со се” су
не ко ли ко да на при пре ма ле
ру ко тво ри не за ус кр шњи ба -
зар, одр жан у сре ду, 27. апри -
ла, а на ред ног да на су у цен -
тру са ди ле цве ће ко је је по -
кло ни ло ЈКП „Зе ле ни ло”.

Ба нат ско Но во Се ло: Из ло -
жба ус кр шњих ја ја руч но ра -
ђе них у свим тех ни ка ма
отво ре на је у су бо ту, 23. апри -
ла, у ор га ни за ци ји удру же ња
же на и До ма кул ту ре. Че ти ри
гру пе фол клор не сек ци је До -
ма кул ту ре на сту пи ле су у
уто рак, 26. апри ла, на град -
ској смо три деч јих ан сам ба ла
у Кул тур ном цен тру.

До ло во: За вр шен је пар кинг
у цен тру се ла. КУД „Ба нат -
ски вез” при ре дио је кон церт
фол кло ра у су бо ту, 23. апри -
ла, у До му кул ту ре. По во дом
ус кр шњих пра зни ка у пе так,
29. апри ла, од 11 са ти, у пор -
ти ве ли ке пра во слав не цр кве
би ће одр жа на ра ди о ни ца за
ма ли ша не пред школ ског уз -
ра ста, а у по не де љак, 2. ма ја,
од 17 са ти, на истом ме сту
би ће иза бра но нај твр ђе ја је.

Гло гоњ: У то ку су ра до ви на
из град њи ка пе ле на пра во -
слав ном гро бљу. Пра во слав -
на цр ква, удру же ње же на и
Дом кул ту ре ће у не де љу, 1.
ма ја, од 15 са ти, у по ме ну тој
кул тур ној уста но ви при ре ди -
ти ус кр шњи про грам, са чи -
њен од пред ста ве, из ло жбе
ус кр шњих ја ја и на сту па деч -
је фол клор не сек ци је. Ме сна
за јед ни ца је за ре кон струк -
ци ју во до вод не мре же на по -
кра јин ском кон кур су до би ла
бли зу пет ми ли о на ди на ра,
на шта ће Град до да ти још
два и по ми ли о на.

Ива но во: Ху ма ни тар на пред -
ста ва лут кар ског по зо ри шта
из Ки кин де одр жа на је у че -
твр так, 21. апри ла, у До му
кул ту ре, а сав при лог иде за
ле че ње Дра га не Ра да нов. Пу -
тем јав них ра до ва На ци о нал -
не слу жбе за за по шља ва ње у

До му кул ту ре ће у на ред на
че ти ри ме се ца би ти ан га жо -
ван рад ник на при вре ме ним
и по вре ме ним по сло ви ма.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је из -
ра ди ла про је кат за из град њу
тро то а ра у Ули ци ЈНА. Удру -
же ње „Илин ден” је у че твр так,
28. апри ла, де ли ло па ке ти ће
де ци из пред школ ске уста но -
ве. Из ло жба ра до ва из ус кр -
шње ра ди о ни це и из бор нај -
леп шег ја је та би ће при ре ђе ни
у пе так, 29. апри ла, у 11 са ти,
у До му кул ту ре, а по том ће
По зо ри штан це „Ма ли принц”
из ве сти пред ста ву „Бу би це”.
По во дом го ди шњи це смр ти
Го це Дел че ва пред став ни ци
Ам ба са де Ма ке до ни је ће у
сре ду, 4. ма ја, по ло жи ти вен -
це код би сте по ме ну тог ре во -
лу ци о на ра ис пред шко ле.

Ка ча ре во: Кон церт по во дом
Ус кр са би ће одр жан у не де -
љу, 1. ма ја, од 17 са ти, ка да ће
на сту пи ти КУД „Вељ ко Вла -
хо вић” и Пе вач ко дру штво
„То ше Про е ски”, а Еми ли ја

Ро мић ће пе ва ти ду хов не пе -
сме. На про гра му су и отва ра -
ње из ло жбе уче нич ких ра до -
ва, као и так ми че ња у но ше -
њу ја је та на ка ши ци и ту ца њу
ус кр шњим ја ји ма.

Омо љи ца: По во дом да на
шко ле „До си теј Об ра до вић” у
пе так, 22. апри ла, одр жа на је
при ред ба у До му кул ту ре, а у
по не де љак, 25. апри ла, отво -
ре на је из ло жба сли ка Мир -
ја не Ши му но вач ки Шу ње ва -
рић и Дра га на Ђор ђе ви ћа.

Стар че во: У ор га ни за ци ји
Удру же ња спорт ских ри бо ло -
ва ца „На дел”, у пе так, 22.
апри ла, ор га ни зо ва но је чи -
шће ње при о ба ља по ме ну тог
во до то ка. Про дај на ус кр шња
из ло жба ру ко тво ри на одр жа -
на је у сре ду, 27. апри ла, а на -
ред ног да на од 19 са ти Пал
Де чов ће пред ста ви ти ан тич -
ке по зо ри шне ма ске, гра фи ке
и ре ље фе у га ле ри ји „Бо ем”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Два из у зет на ли ков на умет -
ни ка из ло жи ла су ре пре зен -
та тив на де ла из сво јих бо га -
тих ства ра лач ких опу са у по -
не де љак, 25. апри ла, у омо -
љич ком До му кул ту ре.

Том при ли ком су мно го -
број ни по се ти о ци мо гли да
са зи до ва га ле ри је „Жи сел”
осе те лир ски до жи вљај окол -
них пре де ла у из вед би Мир -
ја не Ши му но вач ки Шу ње ва -
рић из Ко ви на. Она ин спи ра -
ци ју углав ном про на ла зи у
чу де сној при ро ди Пе шча ре
или у гу стим за ве са ма ши бља
и жбу ња уз обли жње во до то -
ко ве и све то уме шно пре та че
у ви ше ди мен зи о нал не сли ке.

Дру ги ау тор, Дра ган Ђор -
ђе вић, био је у не ку ру ку до -

ма ћин, с об зи ром на то да је
ро ђе ни Омољ ча нин. Овај
афир ми са ни умет ник пре -
вас ход но је ко ло ри ста, а сво -
је ви ђе ње пре де ла на плат ну
из ра зио је до слов но и де таљ -
но на крај ње екс пре си о ни -
стич ки на чин. Та квим ка -
рак те ром оди шу и де ла у ко -
ји ма глав но ме сто за у зи ма ју
фи гу ре.

Оба умет ни ка има ју по
три де се так са мо стал них из -
ло жби, као и мно го број на
уче шћа у ли ков ним ко ло ни -
ја ма.

До га ђај је отво рио ди рек -
тор До ма кул ту ре Ђу ри ца Јо -
ва нов, а сви за ин те ре со ва ни
ће сли ке дво је ау то ра мо ћи
да ви де до 20. ма ја.

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА У ОМО ЉИ ЦИ

Рас ко шни пре де ли 
из два угла

шњи град ски од бор ник, и
Дра ган Сто ја но вић Ћуп, ви -
ше стру ки члан ме сног ор га на
вла сти. 

У пре о ста ла два ма ло број на
ме ста – Бре стов цу и Ива но ву –
ни је би ло ни мр ви це сум ње
око ко нач ног ис хо да: на пред -
ња ци су „раз ва ли ли” са по де -
вет пре ма ну ла.

Бре стов ча ни су нај ви ше
гла со ва да ли до са да шњем „се -
ло на чел ни ку” Са ви Ђу ри ћу,
иза ње га су Дра ган Ми ри чић и
Та тја на Цве та но вић, а од по -
зна тих ту су и ак ту ел ни чла но -

шло се ме ста и за про ве ре ни
ка дар – Бран ка Ро ми ћа и Ми -
ло ра да Ђу ри цу. Два пре о ста ла
„не на пред на” ме ста за у зе ли су
Ма не Чу брић (ПУПС) и Но ви -
ца Ан ђе лов ски (кан ди дат гру -
пе гра ђа на).

Српска напредна странка је
убе дљи во по бе дила и у дру -
гом ве ли ком се вер ном ме сту
– Но вом Се лу. Ме ђу тим, то се
у овом слу ча ју сма тра при -
лич ним из не на ђе њем, јер су
им ри ва ли би ли при пад ни ци
гру па ци је „Удру же ни за оп -
шти ну Но во Се ло”, ко ју су чи -
ни ли чла но ви свих ре ле вант -
ни јих стра на ка и, ма хом, љу -
ди од ис ку ства и кре ди би ли -
те та ка да је реч о ба вље њу ло -
кал ном по ли ти ком. На пред -
ња ци су сла ви ли са осво је них
два на ест ме ста у ме сном
„пар ла мен ту”, у ко јем ће, по -
ред оста лих, убу ду ће се де ти и

иа ко члан СПС-а, на ло кал но
гла са ње иза шла с по ме ну том
фор ма ци јом.

С ну лом на крај њем ју гу
Же сто ка бор ба пред ви ђа на је
и у Гло го њу, и то из ме ђу СНС-
а и гру па ци је „За наш Гло гоњ”,
ко ју су чи ни ли чла но ви Ли ге
со ци јал де мо кра та Вој во ди не и
не за ви сни кан ди да ти.

На кра ју на пред ња ци има ју
ко мот ну дво тре ћин ску ве ћи ну
ко ју, по ред оста лих, чи не др
Ми ре ла Пе тро вић, ак ту ел на
чла ни ца Град ског ве ћа за
здрав ство, као и Слав ко Јо ва -
нов ски и Љи ља на Стан ко вић,
ди рек то ри До ма кул ту ре и ко -
му нал ног пред у зе ћа.

Из дру го по ме ну тог та бо ра
у ме сну скуп шти ну су се пла -
си ра ли Оли вер Пет ко вић
(осво јио нај ве ћи број гла со ва
све у куп но у се лу), до са да -

За јед но од њих – Ка ча ре во
– та кав рас плет је пот пу но
оче ки ван. Та мо је еки па ко ја
го ди на ма во ди се ло овог пу та
игра ла за фа во ри зо ва ни (Ву -
чи ћев) тим и без про бле ма
осво ји ла три на ест ме ста у
Скуп шти ни. Нај ви ше осво је -
них гла со ва имао је пр ви чо -
век се ла и (стран ке) Бран ко
Бо кун. Про шли су и ди рек то -
ри ко му нал ног пред у зе ћа и
До ма кул ту ре – Ва со Кр ко ба -
бић и Зо ран Мар ко вић, као и
ру ко во ди лац До ма омла ди не
Пан че во – Ма ри ја Је вић, а на -

до са да шњи „се ло на чел ник” и
по моћ ник гра до на чел ни ка за
ур ба ни зам Сла ве Бо ја џи ев -
ски, као и глав ни ло кал ни на -
пред њак Не дељ ко То пић, пр -
ви чо век та мо шњег удру же ња
по љо при вред ни ка Со рин Ар -
де љан, ди рек тор шко ле Блаж
Ма ри нел...

С ли сте „удру же них” цр ту су
„пре ско чи ли” је ди но не ка да -
шњи град ски већ ник Пре драг
Шка љак (осво јио је и укуп но
нај ве ћи број гла со ва), као и
на род ни по сла ник Гор да на
То пић. За ни мљи во је да је она,

ИА КО ГРАД ВЕЋ ДВА МЕ СЕ ЦА НЕ ОД ГО ВА РА

Гло гоњ ци не од у ста ју од До ре ла

ви Скуп шти не Не над Ми нић и
Вла ди мир На кић.

На по слет ку, на пред ња ци су
ви ше не го су ве ре но, са сто ти -
нак гла со ва пред ност над пр -
вим сле де ћим кан ди да том,
три јум фо ва ли у Ива но ву, а
нај ве ћи број гла со ва је осво јио
пр ви чо век се ла – Јо шка Ду дуј.

Од ус по ста вља ња ви ше стра -
нач ја ни кад до сад се ни је до -
го ди ло да је у свим скуп шти -
на ма ус по ста вље на ап со лут на
до ми на ци ја јед не оп ци је. Сто га
не тре ба оче ки ва ти пре ви ше
оте за ња кад је реч о кон сти ту -
и са њу скуп шти на.

Мно го не из ве сни је би ће пи -
та ње ка кав трет ман у бу дућ но -
сти оче ку је нај ни же ин сти ту -
ци је вла сти код ви ших ин -
стан ци, с об зи ром на то да је
тренд њи хо вог раз вла шћи ва -
ња по след њих го ди на ви ше
не го уоч љив.



У дво ра ни Кул тур ног цен тра у
сре ду, 4. ма ја, од 19 са ти, би ће
при ре ђе на кон церт на про мо -
ци ја ком пакт-ди ска „Срп ски
пе сни ци ро ман ти ча ри у ста -
ро град ској му зи ци” Там бу ра -
шког ор ке стра Пан че ва, чи ји
је умет нич ки ру ко во ди лац
Ми хај ло Јо вић. Диск је сни -
мљен уз фи нан сиј ску по др шку
По кра јин ског се кре та ри ја та за
спорт и омла ди ну и на ње му
се на ла зи два де сет ну ме ра: од
пе сме „О, је сен ске ду ге но ћи”
Бран ка Ра ди че ви ћа и „Ах, кад
те бе љу бит не смем” В. Жив -
ко ви ћа и М. То па ло ви ћа до
ком по зи ци ја „Сви лен ко нац”,
„Би ла јед ном јед на ру жа” М. Ј.
Ми тро ви ћа и „Бо јар ка”. Све

те, али и дру ге пе сме ор ке стар
ће сви ра ти и на са мом кон -
цер ту.

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

Ама тер ско по зо ри ште „Ма ли
принц” из Ја бу ке од и гра ло је у
по не де љак, 25. апри ла, у дво -
ра ни „Апо ло”, за ни мљи ву и
мо дер ну пред ста ву „Пла не та
ве шти ца”, у ре жи ји Дра га не
Ву ја си но вић, ко ја је и осни вач
на ве де ног по зо ри шта.

Сам ко мад је на стао пре ви -
ше го ди на, а са да се игра у
пот пу но но вој глу мач кој по -
ста ви. Ка ко је ре као Вик тор
Ве лич ко вић, члан овог по зо -
ри шта, у пред ста ви игра ју
мла ди глум ци ро ђе ни из ме ђу
1992. и 1998. го ди не.

– По ред при ре ђи ва ња пред -
ста ва, „Ма ли принц” уче ству је

на кар не ва ли ма, ка ко на пан че -
вач ком, та ко и на оним у дру -
гим гра до ви ма. Уз то, ра ди мо и
ин клу зив не пред ста ве са шти -
ће ни ци ма до ма „Ср це” у Ја бу -
ци и још мно го то га – ре као је
Ве лич ко вић.

Пред ста ва на за ни мљив на -
чин го во ри о три ве шти це ко је
су се на кон мно го вре ме на вра -
ти ла на Зе мљу у же љи да на -
док на де оно што су у ме ђу вре -
ме ну про пу сти ле. На сре ћу, ту
су и ве шти цо лов ци, ко ји их
оме ту у на ме ри да за вла да ју
све том. Де ца су, као и обич но,
од лич но ре а го ва ла на ову сим -
па тич ну по зо ри шну илу зи ју.

КУЛТУРА
Петак, 29. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ау тор ка са ма пи ше
пе сме ко је из во ди

Пан че вач ка про мо ци ја
ал бу ма „Sketches of
Belonging”

Ана Ћур чин и бенд, у ин тим ној
ат мос фе ри сце не Кул тур ног
цен тра Пан че ва, у сре ду, 20.
апри ла, одр жа ли су кон церт ко -
јим је про мо ви сан њи хов пр ви
сту диј ски ал бум „Sketches of
Belonging”. Мно го број на пу бли -
ка је ужи ва ла у ти хој, не жној и
ме ло дич ној му зи ци, ко ја је, за -
пра во, ме ша ви на ин ди-фол ка,
блу за и „ба ла да сте” фор ме ро ка
са еле мен ти ма кан три ја. Мул -
ти та лен то ва на Ана Ћур чин
исто вре ме но је пе ва ла, сви ра ла
ги та ру и усну хар мо ни ку, па чак
и ка зу (пла стич ну спра ви цу ко -
ја под се ћа на деч ју ро ђен дан ску
тру би цу, али зву чи као озби љан
ин стру мент). Пра тио ју је бенд
ко ји чи не кла ви ја ту ри ста Го ран
Ан то вић, бас-ги та ри ста Мар ко
Цвет ко вић и буб њар Бла го је
Не дељ ко вић Па че, а елек трич -
ну ги та ру је сви рао То ми слав
Бен зон.

Иа ко се још од ма ле на ин те -
ре су је за му зи ку, кан та у тор ка
је њо ме озбиљ ни је по че ла да се
ба ви при лич но ка сно. Му зи ку
и пе сме пи ше са ма, и то ис -
кљу чи во на ен гле ском је зи ку.
Не ке од њих су на ста ле пре ви -
ше од де сет го ди на, а јав но их
из во ди од пре че ти ри го ди не.

КОН ЦЕРТ АНЕ ЋУР ЧИН И БЕН ДА

ПЕСМА СКИ ДА СВЕ МА СКЕ
Културни телекс

Хен дри к је, мла да и жи -
вах на де вој ка, од ла зи из
свог до ма у ве ле леп ни Ам -
стер дам ка ко би на шла
по сао. Сти же до ра ди о ни -
це ве ли ког умет ни ка Рем -
бран та, пет го ди на на кон
смр ти ње го ве же не, до га -
ђа ја ко ји он још ни је при -
хва тио и ко ји га и да ље
про га ња. Хен дри кје ће се
на ћи у ку ћи пу ној тај ни и
убр зо от кри ти стра стве ну
ро ман су из ме ђу Рем бран -
та и ње го ве ку ће па зи тељ ке
Гер тје. Као скром на де вој -
ка из по бо жне по ро ди це,
Хен дри кје је шо ки ра на
по хот но шћу њи хо ве ве зе,
али по ла ко и она по чи ње
да осе ћа при влач ност пре -
ма ге ни јал ном сли ка ру.
Ву че је све жи на ње го вог
по гле да на свет и по себ на
вр ста сло бо де ко ју по се ду -

је: Рем брант је та јан ствен
чо век, умет ник чуд них
стра сти и окрут но сти ро -
ђе не из по тре бе да сво ју
умет ност ста вља на пр во
ме сто, а ве за с њим мо гла
би јој до не ти опа сност или
пра ву љу бав.

„Рем бран то во огле да ло”
Ким Де ве ро

Два чи та о ца ко ји до сре де, 4. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Шта вас нај ви ше осло ба ђа?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Рем бран то во огле да ло” Ким Де ве ро.
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, 30. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт бен да „Го бли ни”.

Сре да, 4. мај, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт -
на про мо ци ја ком пакт-ди ска „Срп ски пе сни ци ро ман ти ча -
ри у ста ро град ској му зи ци” Там бу ра шког ор ке стра Пан че ва.

Про грам за де цу
Су бо та, 30. април, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: „По -
зо ри шни ма ти не су бо том” – пред ста ва за де цу „Ма чак у чи -
зма ма” Иго ра Бо јо ви ћа, у ре жи ји Дра ги ше Ко са ре. Уло ге
ту ма че Јо ван По по вић, Је ле на Ђул ве зан, Али са Лац ко и Бра -
ни слав Ра до ва но вић.

Из ло жбе
Сре да, 4. мај, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти: из -
ло жба цр те жа, ка ри ка ту ра и па сте ла „Се ћа ње на Дра го сла -
ва Ка њев ца”.

Че твр так, 5. мај, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа: из ло жба „Мо ду лар на ре ал ност” Сла ви це Па нић.

Фил мо ви
Че твр так, 5. мај, дво ра на Кул тур ног цен тра: ре тро спек ти -
ва фил мо ва Дра га на Ни ко ли ћа – у 19 са ти „Кад бу дем мр -
тав и бео”, у 21 сат „На ци о нал на кла са”.

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

Те мат ски про грам
Су бо та, 30. април, од 13 до 18 са ти, пла то ис пред Град ске
упра ве: из ло жба ус кр шњих ја ја, у ор га ни за ци ји Кул тур ног
цен тра ли ца са ин ва ли ди те том.

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

ци ју из вор не сев да лин ке, та ко
да оста не мо до след ни на шем
ги тар ском блуз-фолк ма ни ру,
али и да са чу ва мо тра ди ци о на -
лан дух и звук пе сме. Ус пе ли
смо да по ми ри мо жан ро ве и
на пра ви ли смо не што што је и
на ма и њи ма бли ско, што тре -
ти ра тра ди ци ју из не ког дру гог
угла – ре кла је кан та у тор ка.

Иа ко јој је отац Пан че вац,
ово јој је пр ви кон церт у на -
шем гра ду. По ред Ср би је, на -
сту па ла је (со ло или с бен дом)
и у зе мља ма ре ги о на и Евро пе.
Уче ство ва ла је на пре сти жним
фе сти ва ли ма „Waves” у Бе чу и
MENT у Љу бља ни.

М. Ма нић

Ал бум „Sketches of Belonging”
об ја вљен је у ја ну а ру 2016. го -
ди не и пред ста вља кру ну ње -
ног до са да шњег ства ра ла штва.
На ње му се на ла зи 13 пе са ма,
од ко јих су две ра ни је об ја вље -
ни син гло ви „I Can’t” и „Cut
Loose”. У пе сма ма „Remain
Calm” и „Anxity” по ја вљу је се
ги та ри ста Ми лан Гла ва шки,
ли дер гру пе „Rebel Star”.

– На ал бу му су ста ре пе сме
ко је су „пре жи ве ле”, а у ме ђу -
вре ме ну су до шле и не ке но ве.
Об је ди ни ле су их те ме при па -
да ња, не при па да ња, стра хо ва...
Пе сме су за ме не у не ком тре -
нут ку би ле, и на ста ви ће да бу -
ду, вр ста те ра пи је. Му зи ка до -

зво ља ва емо тив ност и ого ље -
ност ко ју не до пу шта мо се би у
сва ко днев ном жи во ту. По себ но
да нас, ка да се емо ци је че сто
до жи вља ва ју као сла бост. За то
но си мо „ма ске” ко је скри ва ју
ис по ља ва ње сла бо сти у од но -
си ма с љу ди ма, на по слу, у по -
ро ди ци...  Пе сме су мо ја по тре -
ба и на чин да из ра зим емо ци је
– об ја сни ла је Ана Ћур чин.

За ни мљив мо ме нат у ње ној
ка ри је ри је са рад ња са Ан сам -
блом „Ко ло”, с ко јим је на пра -
ви ла об ра ду из вор не пе сме
„Ла ста ви це, ла сто”.

– За њи хо ву про грам ску ли -
ни ју „Тра ди ци ја но ва” тра жи -
ли су да ура ди мо ин тер пре та -

Ана Ћурчин: „Музика дозвољава емотивност”

Це ло ве чер њим кла ри нет ским
кон цер том у по не де љак, 25.
апри ла, на сце ни Кул тур ног
цен тра, за вр шен је ово го ди шњи
дру ги ин тер на ци о нал ни ма -
стер-клас за кла ри нет „Чар дак”,
ко ји је по чео 18. апри ла, а чи ји
је осни вач наш су гра ђа нин, кла -
ри не ти ста др Ог њен По по вић.
Це ла ма ни фе ста ци ја је би ла од -
лич на при ли ка за нај та лен то ва -
ни је мла де кла ри не ти сте из Ср -
би је, Бо сне и Хер це го ви не и с
Ки пра да, за јед но с про фе со ром
Ог ње ном По по ви ћем и со ло
кла ри не ти стом Нор ве шке др -
жав не опе ре из Осла Ан же јом
Ма ев ским, уна пре де ве шти ну
сви ра ња и на у че мно го то га.

Ка ко је ре као Дар ко Пер че -
вић из Тр сте ни ка, уче шће на
ма стер-кла су на Чар да ку ње му

је до не ло мно го ра да, али и
очи гле дан на пре дак.

– По цео дан се раз го ва ра о
му зи ци и ра ди се, би ло на со -
ло де о ни ца ма, би ло на ка мер -
ном сви ра њу или ор ке стар ској
му зи ци. На пре дак је очи гле -
дан код свих нас – из ја вио је
Дар ко Пер че вић.

Др Ог њен По по вић ка же да
се ове го ди не све то још ви ше
за хук та ло, би ло је ви ше по ла -
зни ка, а по др жа ла их је и „Ја -
ма ха”, чи ји је пред став ник из

Ја па на оку пље не упо знао с
нај но ви јим мо де ли ма кла ри -
не та те мар ке. Уз то, по др шку
је пру жи ла и про дав ни ца му -
зич ке опре ме „Ми трос мју -
зик” из Бе о гра да.

– Про шло го ди шњи уче сни -
ци су се вра ти ли и по но во уче -
ство ва ли у ма стер-кла су, а уз
њих су до шли и дру ги. Тем по
је био же сток, ра ди ли смо пу -
ном па ром, пот пу но по све ће -
ни сви ра њу, што и је сте би ла
иде ја. За то и је смо на Чар да -
ку, у при ро ди, а не у гра ду –
об ја снио је По по вић.

По ред ин ди ви ду ал ног на -
пре до ва ња сва ког по ла зни ка,
циљ овог ма стер-кла са је при -
пре ма кон цер та за не де љу да -
на, што је, пре ма По по ви ће вим
ре чи ма, те шко, али из у зет но
мо ти ви шу ће. Да је чи та ва ак -
ци ја из у зет но ус пе ла, по ка за ло
се на кон цер ту, ка да је ви ше од
сто су гра ђа на би ло у при ли ци
да ужи ва у ком по зи ци ја ма од
Мо цар та до „Битлса” или, ка ко
је По по вић у ша ли ре као, од
Ба ха до сев да ха.

ЗА ВР ШЕН ДРУ ГИ МА СТЕР-КЛАС НА ЧАР ДА КУ

Од Ба ха до сев да ха и од Мо цар та до „Битлса”

У дворани „Аполо” До-
ма омладине у суботу,
30. априла, од 21 сат, на-
ступају „Гоблини”. Реч је
о српском панк-рок бен-
ду, који је недавно у два
маха напунио концертне
просторе у Панчеву.

– Заиста је мало тога
непознато кад је у пи-
тању концерт у Панче-
ву. Добар клуб, одлич-
на публика која „Го-
блине” воли већ преко
двадесет година. На-
дам се да овог пута нико од
нас неће имати температу-
ру, тако да обећавамо од-
личан концерт – поручују
чланови бенда.

Улазница за овај догађај у
претпродаји је 550, а на дан
концерта 700 динара. Радно
време билетарнице је од 14
до 19 сати.

КОНЦЕРТ У „АПОЛУ”

„Гоблини” поново 
у Панчеву!

ПРЕД СТА ВА ПО ЗО РИ ШТА „МА ЛИ ПРИНЦ”

Пла не та ве шти ца

КОН ЦЕРТ НА ПРО МО ЦИ ЈА ДИ СКА

Ро ман ти ча ри у 
ста ро град ској му зи ци



У ор га ни за ци ји удру же ња „Лас
хен тес” и Град ске би бли о те ке,
у сре ду, 27. апри ла, у чи та о ни -
ци Град ске би бли о те ке обе ле -
же на су че ти ри ве ка од смр ти
Ми ге ла де Сер ван те са. Том
при ли ком су сту ден ти тре ће
го ди не с Ка те дре за ибе риј ске
сту ди је Фи ло ло шког фа кул те -
та из Бе о гра да одр жа ли за ни -
мљи во и по уч но пре да ва ње о
пи сцу, уз по се бан осврт на ње -
го ва нај зна чај ни ја де ла „Дон
Ки хот” и „Узор не но ве ле”. С
њи ма је би ла и њи хо ва мен тор -
ка, про фе сор ка др Ја сна Сто ја -
но вић, је ди ни сер ван ти ста у
Ср би ји. На кон пре да ва ња је
отво рен „Шпан ски ку так”, пр -
во бит но за ми шљен као по себ -
но оде ље ње Град ске би бли о те -
ке с ли те ра ту ром на шпан ском
је зи ку. Ини ци ја тор це ле ак ци је

је Је ле на Си мић, ко ја је пре не -
ко ли ко го ди на осно ва ла ор га -
ни за ци ју „Лас хен тес” ра ди
про мо ви са ња шпан ског је зи ка
и кул ту ре.

При ча о „Шпан ском кут ку”
за пра во го во ри о сна зи по је -
дин ца (у овом слу ча ју је то Је -
ле на Си мић), ко ји сво јим за -
ла га њем и тру дом мо же на
леп на чин да до при не се ло -
кал ној за јед ни ци.

Ка ко је об ја сни ла, она је као
чла ни ца ин тер на ци о нал ног
удру же ња „Ро та ракт” пре не -
ко ли ко го ди на кон так ти ра ла с
клу бом „Ро та ракт” из Ма дри -
да и из ло жи ла љу ди ма оку -
пље ним око ње га због че га су
Пан че ву по треб не књи ге на
шпан ском је зи ку.

– Сма тра ла сам да jе за све
љу де ко ји уче или су учи ли

шпан ски је зик ко ри сно да
има ју до ступ ну ли те ра ту ру на
шпан ском је зи ку, при том без
тро шко ва, осим оног за го ди -
шњу чла на ри ну у Би бли о те ци
– об ја сни ла је Је ле на Си мић.

По сле го ди ну да на до пре -
мље но је око 220 књи га и све
оне су пре да те Би бли о те ци.
Тре нут но це ло ку пан фонд чи -
ни пре ко 300 на сло ва, а по ред
„Ро та ракт” клу бо ва из Пан че ва
и Ма дри да, у њи хо вом при ку -
пља њу је по мо гао и Ин сти тут
„Сер ван тес” из Бе о гра да.

– Ве ру јем да ни ко не ће би -
ти рав но ду шан ка да се на ђе
ис пред по ли ца с тим књи га -
ма, јер смо до би ли из у зет не
на сло ве, по чев од шпан ских
кла си ка: Сер ван те са, Ло пеа де
Ве ге, Ке ве да, до пи са ца са ен -
гле ског го вор ног под руч ја чи -

ја су де ла пре ве де на на шпан -
ски, те вр ло ин те ре сант них
ро ма на раз ли чи тих жан ро ва,
по е зи је и дру гих де ла. Ис та -
кла бих и пре вод „Ен ци кло пе -
ди је мр твих” Да ни ла Ки ша, а
има и сли ков ни ца и дру гих
из да ња за де цу – до да ла је Си -
ми ће ва.

Она је ре кла да је сле де ћа
фа за до би ја ње из дво је ног
про сто ра у окви ру Град ске
би бли о те ке. Док се то не де -
си, књи ге ће се на ла зи ти на
деч јем и по зајм ном оде ље њу
ове ин сти ту ци је кул ту ре. Та -
ко ђе, пла ни ра не су раз ли чи те
ак тив но сти с ци љем по пу ла -
ри са ња шпан ског је зи ка и,
уоп ште, скре та ња па жње ко -
ри сни ка да од сад у Град ској
би бли о те ци мо гу по зај ми ти
ове књи ге.

На кон вир ту ел не шет ње по не -
ка да шњем По та миш ју, оби ла -
ска ка фа на ко је ви ше не по -
сто је и под се ћа ња на мар ке -
тинг и про па ган ду не ка да шње
ва ро ши, чла но ви удру же ња
„По се ти Пан че во” 26. апри ла
су по ве ли мно го број ну пу бли -
ку на „Пу то ва ње кроз вре ме”.
То је ујед но би ла и по след ња у
ни зу април ских ве че ри „Сто
фо то гра фи ја за сто ми ну та” у
дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не, чи ји су ор га ни за то ри
про фе сор ка Жи ва на Кре јић и
но ви нар Не над Жив ко вић. За

раз ли ку од прет ход них „епи -
зо да”, ко је је во дио Жив ко вић,
овог пу та су за јед но „про ше та -
ли” пу бли ку кроз пе ри о де раз -
во ја реч ног, же ле знич ког и
ави он ског са о бра ћа ја у гра ду,
уз осврт на оми ље на из ле ти -
шта, хо те ле и до пи сни це ко је
су Пан чев ци сла ли сво јим нај -
бли жи ма.

Бу ду ћи да сва ко пре да ва ње
до но си и до зу екс клу зив но сти и
из но ше ње ма ње по зна тих ин -
фор ма ци ја и при зо ра, овом при -

ли ком је пу бли ка би ла у при ли -
ци да ви ди и чу је ка ко је пре сто -
ло на след ник Франц Фер ди нанд
„при спео у Пан че во”, а по том и
не што о до ла ску кра ља Алек -
сан дра у наш град 1919. го ди не
на ро ђен дан Ђор ђа Вај фер та.
Љу ди ко ји су пу то ва ли кроз
Пан че во од се да ли су у хо те ли -
ма „Хун га ри ја”, „Вајс”, „Еспла -
на да”, „Тру бач” и „Евро па”, а
на ши су гра ђа ни су од ла зи ли на
из ле те у Гроц ку, на Ава лу, у
Кар лов це, Вој ло вач ку шу му, а
тек по не ки у Хр ват ску на мо ре
или не ку ба њу у Сло ве ни ји. По -
вре ме но су кра јем 19. ве ка би -
ли при ре ђи ва ни це ло днев ни
од ла сци у На род ну ба шту, а пу -
бли ка је мо гла да ви ди и пла -
кат из 1891. го ди не ко јим се
на ја вљу је „Мај ски из лет у шу -
му са пе ва њем и игран ком” у
том оми ље ном пан че вач ком
из ле ти шту.

Ор га ни за то ри до га ђа ја су за
ову при ли ку чак про на шли
све до че ње јед ног Пан чев ца о
пу то ва њу во зом, у ко јем он
пун не за до вољ ства пи ше да су
ва го ни не у год ни као ка ве зи. 

Померањесвојихграница

Кри ла те пе сме
Пан че вач ке пе сни ки ње исте
ге не ра ци је – Иван ка Рад ма но -
вић, Гор да на Вла јић и Ми ло -
са ва Па вло вић – пред ста ви ле
су се бе о град ској пу бли ци у
уто рак, 26. апри ла, у „Мик сер
ха у су”. Као и не ко ли ко ме се ци

ра ни је у Пан че ву, уо чи Да на
за љу бље них, оне су чи та ле
сво ју по е зи ју у окви ру до га ђа -
ја под на зи вом „Кри ла те пе -
сме”. Спе ци ја лан гост том
при ли ком је био проф. др Рат -
ко Бо жо вић.

КУЛТУРА
Петак, 29. април 2016.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

По сле ви ше не го успе -
шних три ле ра Ва ња Бу лић
нам пред ста вља сво ју но ву
књи гу ду хо ви тих и са ти -
рич них при ча о ау то мо би -
ли ма, сва ко дне ви ци, на -
шем дру штву и на шој на -
ра ви у књи зи „За што Бог
не ма ау то”. И та ко, мно ги -
ма ау то мо бил слу жи да се
пре ве зу од тач ке А до тач ке
Б, а Бу ли ћу је по слу жио да
на пра ви сво је вр стан фо то-
-ро бот Ср би на во за ча.

У ду хо ви тим хро ни ка ма
Бу ли ћа о на шем сва ки да -
шњем жи во ту на шла се и
те ма ко ја по нај ви ше оп се да
да на шњег чо ве ка окру же -
ног чу ди ма са вре ме не тех -
но ло ги је. Али сво ју при чу о
ау то мо би лу пи сац је обо јио
са ти рич ним то но ви ма о на -
шем дру штву, на шим на ви -
ка ма и мен та ли те ту ко ји се
ни је мно го про ме нио од
вре ме на ко чи ја и коњ ских
трам ва ја до да нас. По себ на
вред ност Бу ли ће ве ау то мо -
би ли ја де су и под јед на ко
ду хо ви те илу стра ци је Шпи -
ре Ра ду ло ви ћа, на мен ски
ура ђе не за ову књи гу.

Ва ња Бу лић је ро ђен
1947. у Ку ма но ву. Од 1952.
жи ви у Бе о гра ду. Имао је

рок са став, играо је од бој -
ку, стра стве ни је играч
пре фе ран са, цео рад ни век
је про вео у но ви нар ству.
Пи сао је у го то во свим пре -
сти жним но ви на ма дру ге
Ју го сла ви је, а злат ни пе ри -
од је до жи вео као уред ник
„Ду ге”. Као ТВ ства ра лац
ура дио је ви ше од 2.000
јед но ча сов них еми си ја, а
био је сце на ри ста и три ју
ТВ се ри ја, фил ма „Дру го
ста ње”, те ко сце на ри ста
фил ма „Ле па се ла ле по го -
ре”. Жи ви од но ви нар ства.
Отац је тро ји це си но ва.

„За што Бог не ма ау то” 
Ва ње Бу ли ћа

Ма ри на Мар ко вић, док тор ка

МУ ЗЕЈ: Ми ни ја тур на зе мља
чу да у Хам бур гу је не што
што не сме те про пу сти ти ако
јед ном од лу чи те да по се ти те
Хам бург. Ми ли о ни ту ри ста
су по се ти ли овај му зеј од
2001. го ди не, ка да је осно -
ван, те је по стао јед на од нај -
ве ћих атрак ци ја у Не мач кој.
Ме ђу тим, из не ког раз ло га
на ши ту ри сти га не пра вед но
за по ста вља ју (по сто ји пре -
ци зна ста ти сти ка струк ту ре
по се ти ла ца ко ја ка же да је
са мо 1.208 гра ђа на Ср би је
по се ти ло ову спек та ку лар ну
из ло жбу). За пра во, у не ко ли -
ко ве ли ких ха ла из ло же не су
пот пу но ве ро до стој не  ми ни -
ја тур не ко пи је не мач ких
гра до ва, швај цар ских и ау -
стриј ских пла нин ских ту ри -
стич ких ме ста, де ло ви Скан -
ди на ви је и Аме ри ке, с кра јо -
ли ци ма, ре ље фом, пу те ви ма,
мо сто ви ма, љу ди ма и жи во -
ти ња ма. Нај фа сци нант ни ји
је при каз два на ест ки ло ме -
та ра же ле зни це ко ја про ла зи
кроз ре а ли стич не пре де ле са
сто ти на ма во зо ва што се ми -
мо и ла зе у ре ал ном вре ме ну.
И све функ ци о ни ше бес пре -
кор но за хва љу ју ћи чи та вој
ма лој вој сци осо бља ко ја све
над гле да ка ко би по се ти о ци
мо гли да се без бри жно пре -
пу сте пу то ва њу кроз епо хе и
кон ти нен те. 

КЊИ ГА „Све по ха ра но све
спа ље но” бри љант на је де -
би тант ска збир ка при ча
аме рич ког пи сца Вел са Та у -
е ра. По чет на скеп са због не -
скром не кри ти ке рас пр ши
се већ на по чет ку чи та ња и
убр зо би ва за ме ње на чи та -
лач ким жа ром. Од мах ми је
по ста ло ја сно за што је књи -

га иза зва ла та ко ве ли ко ин -
те ре со ва ње и на кло ност и
кри ти ке и чи та ла ца. Та у ер
ве што и ла ко опи су је за мр -
ше не и че сто иш ча ше не по -
ро дич не, при ја тељ ске и љу -
бав нич ке од но се. Свих де вет
при ча под јед на ко су за ни -
мљи ве и му дре на не ки чу -
дан, нео че ки ван на чин. До -
за ху мо ра по ме ша ног са
суп тил ном иро ни јом чи ни
да ме лан хо лич на ат мос фе -
ра бу де лак ше сва ре на.

АК ТИВ НОСТ: Ако сте пре за -
у зе ти и чи ни вам се да ни за
шта не ма те вре ме на и кон -
стант но се осе ћа те умор но,
мо жда је то сиг нал да тре ба
да за ста не те и ура ди те не што
за се бе. У том слу ча ју пре по -
ру чу јем јо гу, као сја јан на -
чин да се до дат но „енер ги зу -
је те” и по но во осе ћа те фи -
зич ки и мен тал но ја ким.  Ба -
вље ње јо гом ће вам по мо ћи
да се осло бо ди те сва ко днев -
ног стре са, да раз ми шља те
ја сни је, да се лак ше опу сти те
и за спи те. За пра во, јо гу мо -
же да прак ти ку је би ло ко, без
об зи ра на го ди не и фи зич ку
спрем ност. Она не под ра зу -
ме ва так ми че ње с дру ги ма
или са со бом, већ стал но по -
ме ра ње соп стве них гра ни ца.

ОСВРТ НА РЕ ПУ БЛИЧ КО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ БА ЛЕТ СКИХ ШКО ЛА У ПАН ЧЕ ВУ

КУЛ ТУР НИ ПРО БОЈ: ТИ ХО, НА ПР СТИ МА

Два чи та о ца ко ји до сре де, 4. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та -
ње: „Ко су нај го ри во за чи?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „За што Бог не ма ау то” Ва ње Бу ли ћа.
Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

„ПО СЕ ТИ ПАН ЧЕ ВО” НА ПУ ТО ВА ЊУ КРОЗ ВРЕ МЕ

Мај ски из лет с пе ва њем и игран ком

НО ВИ НА У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

„Дон Ки хот” у „Шпан ском кут ку”

У три дана представило се око 280 учесника

МОЈ избор МОЈ

ми че ња, а та ко и због дру гих
пле сних ак тив но сти, ва ља ло
да Кул тур ни цен тар на ба ви ре -
флек то ре ко ји да ју пу но, ју тар -
ње све тло и бо ље но са че зву ка,
да шу мо ви и не а де кват но осве -
тље ње не би ути ца ли на ква ли -
тет по је ди них та ча ка.

По ред Пан че ва, мо гућ ност
да бу ду до ма ћи ни Ре пу блич -
ког так ми че ња има ју још са мо
Бе о град и Но ви Сад. Ов да шња
шко ла се сто га по тру ди ла да
по ну ди и не што ви ше од уо би -
ча је них ланч-па ке та. Та ко су,
за хва љу ју ћи су ми од 150.000,
ко ли ко је из дво ји ла ло кал на
са мо у пра ва, сви уче сни ци до -
би ли ма ји це с ви зу ел ним ре -
ше њем так ми че ња, а чла но ви
жи ри ја и по себ не по кло не.

Да је за пан че вач ку ба лет ску
шко лу ор га ни зо ва ње овог так -
ми че ња би ло под сти цај но, по -
ка зу је и спрем ност за по сле них
да на ред не го ди не по кре ну но -
ву ма ни фе ста ци ју, тач ни је
так ми че ње ко је ће оку пља ти
ба лет ске игра че с про сто ра
бив ше Ју го сла ви је. Ка ко је
при ли ком отва ра ња ре кла Ма -
ри ни ка Те пић, по кра јин ска се -
кре тар ка за спорт и омла ди ну,
иде ја је да оно по не се име про -
фе сор ке пан че вач ке ба лет ске
шко ле и ба ле ри не Ко ста дин ке
Ди не Ни ко лић.

Та тја на Кр га је об ја сни ла да
ће то так ми че ње има ти стро ге
про по зи ци је, а на гра де за нај -
бо ље уче сни ке би ће у ви ду
шко ла ри на и сти пен ди ја за
лет ње шко ле.

ПАН ЧЕВ ЦИ СВИ/СВУ ДА

ЛА У РЕ А ТИ И ДРУ ГИ НА ГРА ЂЕ НИ

Так ми ча ри су би ли по де ље ни по уз ра сту (основ ни и сред -
њо школ ски) и вр сти пле са (кла си чан ба лет, са вре ме на и на -
род на игра). Ти ту ле ла у ре а та по не ло је пе то ро уче сни ка из
Бе о гра да и че тво ро њих из Но вог Са да.

Од уче ни ка Ба лет ске шко ле „Ди ми три је Пар лић” нај за па -
же ни је ре зул та те су оства ри ли: Алек сан дра Си мић (кла са
Љу би ше Ни ко ли ћа), Је ле на Че чо вић (кла са Ка та ри не Ми -
лин ко вић), за тим Јо ва на Ра до са вљев (кла са На та ше То до -
вић), Уна Ба лаж (кла са Алек сан дре Ма ли јар), ан самбл од
че ти ри игра ча за на род ну игру (кла са Дра ган Ми ћић) и Ања
Алек сић (кла са Ива не Пе зељ).

ле нат. Уз то, би ло је и мно го
му шких игра ча, што до ста го -
во ри о по ра сту по пу лар но сти
ове умет но сти.

– Ка да од Ми ни стар ства
про све те, ко је је, по ред За -
јед ни це му зич ких и ба лет ских
шко ла Ср би је, по кро ви тељ
так ми че ња, до би је те по зи -
тив не оце не за до бру ор га ни -
за ци ју, то има од ре ђе ну те -
жи ну. По себ но са да ка да се
за ла же мо за то да нам одо бре
од сек на род не игре за сред њу
шко лу. Уз про мо ци ју игре и
ба ле та, ми се бо ри мо за ве ћи
про стор за умет ност и по ди -
за ње ни воа кул ту ре у на шем
гра ду – ре кла је Та тја на Кр га.

Иа ко је, пре ма оце ни Ми ни -
стар ства про све те, жи ри ја и
уче сни ка, ор га ни за ци ја би ла
од лич на, Та тја на Кр га на ла зи
да би убу ду ће, ка ко због так -

Посета краља Александра Панчеву

Шко ла „Ди ми три је
Пар лић” до бар 
до ма ћин так ми че ња

У пла ну но ва 
ма ни фе ста ци ја, ко ја 
ће но си ти име 
Ко ста дин ке Ди не 
Ни ко лић

Пан че вач кој Ба лет ској шко ли
„Ди ми три је Пар лић” при па ла
је част да од 21. до 23. апри ла
бу де до ма ћин Ре пу блич ког
так ми че ња ба лет ских шко ла
Ср би је. Тро днев ни про грам се
од ви јао у дво ра ни Кул тур ног
цен тра, а ин тер на ци о нал ни
жи ри, са ста вљен од ис так ну -
тих умет ни ка из обла сти кла -
сич ног ба ле та, са вре ме не и
фол клор не игре, оце њи вао је
на сту пе две ста се дам де сет де -
ве то ро так ми ча ра из Бе о гра -

да, Но вог Са да, Су бо ти це,
Пан че ва и дру гих гра до ва.

Ка ко је ре кла Та тја на Кр га,
ди рек тор ка Ба лет ске шко ле
„Ди ми три је Пар лић”, ове го -
ди не је би ло ви ше так ми ча ра
не го ина че, а при том је ве ли ки
број њих по ка зао из у зе тан та -



У ор га ни за ци ји Књи жев но-
умет нич ког дру штва „Ти би -
скус” из Уз ди на, у пе так, 22.
апри ла, одр жан је два де се ти
Ме ђу на род ни сим по зи јум
„Зна ме ни ти Ба на ћа ни”, у
окви ру ко јег је у про сто ри ја -
ма ОШ „Све ти Ге ор ги је”
отво ре на тра ди ци о нал на Из -
ло жба са вре ме не умет но сти
Ср би је. Ау то ри из ло жбе би -
ли су пан че вач ки умет ник
Ми хај ло Ге рун и про фе сор
Алек сан дру Опри ци, ко ји су
пре зен то ва ли рад два де се так
из у зет них ства ра ла ца из Бе о -
гра да, Вр шца, Уз ди на, Зре -
ња ни на, Но вог Са да... Ме ђу
њи ма су би ли и умет ни ци из
Пан че ва: Зо ран Де ра нић,
Ива на Мар кез Фи ли по вић,
Све тла на Де ра нић Ка ро вић,
Ми ро слав Сав ков, Го ран Пе -
че но вић, Ха мид Ка ба да ја,
Шан дор Ше бер ле, Иштван
Рај ков, Гор ски Ка ба да ја и
Ми лан Сав ков.

Сам сим по зи јум је при ли -
ка да се у Уз ди ну оку пе ин те -

лек ту ал ци, пи сци, но ви на ри
и ли ков ња ци из Ср би је и Ру -
му ни је, и на тај дан ово ме -
сто на про сто ожи ви. Ми хај -
ло Ге рун на сто ји да при ка же
ра до ве што ви ше умет ни ка,
ка ко би се мла ди ма из тог
ме ста пру жи ли не ки но ви,
дру га чи ји уви ди. Ка ко је ре -
као, у Уз дин, ко ји је у за пећ -
ку зби ва ња, ма ни фе ста ци ја
уно си кон цепт ра до сти.

Д. М.
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ска ре ги ја” (ВРЕР), а њој су по -
ве ре ње ука за ла 3.842 гра ђа ни -
на (14,75 од сто), што је, у пре -
во ду, се дам сто ли ца у град ском
пар ла мен ту. Исто то ли ко од -
бор ни ка у бу ду ћем са зи ву има ће
и „Иви ца Да чић – Со ци ја ли -
стич ка пар ти ја Ср би је, Је дин -
стве на Ср би ја”. Њих је за о кру -
жи ло 3.765 пу но лет них ли ца,
што је 14,5 од сто од укуп ног
бро ја упи са них гра ђа на.

Цен зус су пре шле још три ли -
сте: гру па гра ђа на „За бо љи Вр -
шац” – 3.014 гла со ва или 11,6 од -
сто (шест ман да та); „Де мо крат -
ска стран ка – др Та тја на Ве шо -
вић” – 1.712 гла со ва или 6,6 од сто
(три од бор ни ка) и По крет „До ста
је би ло – Са ша Ра ду ло вић” –
1.357 гла со ва или 5,2 од сто (два
ман да та). Ис под „цр те” су оста ли
СРС, ЛСВ и Ру ска стран ка.

И у су сед ном План ди шту,
где је гла са ло око шест хи ља да

Ву чи ће ва пар ти ја у
ве ћи ни ме ста 
по бе ди ла ап со лут но,
у јед ном ме сту за
дла ку

Со лид но про шле 
и по је ди не ли сте 
ло кал них гру па 
гра ђа на

На из бо ри ма за ло кал не скуп -
шти не у шест оп шти на (не ра -
чу на ју ћи Пан че во, о че му је ви -
ше ре чи би ло на по чет ним
стра на ма, и Ко ви н, где се ван -
ред но гла са ло још 2013. го ди -
не), пре ма углав ном још увек
не зва нич ним ре зул та ти ма, уоч -
љи ва је ви ше не го оче ки ва на
кон стан та – Срп ска на пред на
стран ка је ма ње-ви ше убе дљи -

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИЗ БО РА У ЈУ ЖНОМ БА НА ТУ

иза шло 10.138 гла са ча или
61,6 од сто од укуп ног бро ја
упи са них ли ца.

Ко а ли ци ја око Срп ске на -
пред не стран ке до би ла је 4.121
глас (41,2 од сто), од но сно се -
дам на ест ман да та. Со ли дан
ре зул тат по сти гла је Ли га со -
ци јал де мо кра та Вој во ди не са
осво је них 1.996 гла со ва (19,7
од сто) или осам ман да та. Тре -
ћа по ре ду је ко а ли ци ја
оформ ље на не по сред но пред
из бо ре под на зи вом Бе ло цр -
кван ска сло бод на ко му ни стич -
ка ини ци ја ти ва, ко јој је по ве -
ре ње по кло ни ло 770 гла са ча
(7,3 од сто). Они ће има ти три
од бор ни ка, као и Де мо крат ска
стран ка (710 гла со ва, се дам
од сто), док ће Је дин стве на Ср -
би ја (682 гла са, 6,7 од сто) за у -
зе ти две сто ли це.

Цен зус ни су пре ско чи ли
СПС, СРС, Две ри и ДСС, По -
крет со ци ја ли ста и СДС.

У Опо ву је Оп штин ска из бор -
на ко ми си ја због по вре да бит -
них од ре да ба За ко на о ло кал -

Ван скупштине су остали
ЛСВ, Група грађана „Правда
Опово”, СРС и Јединствена ру-
ска странка.

СНС мо же са мо стал но 
у Ко ва чи ци и Али бу на ру
Гла сач ко пра во у оп шти ни Ко -
ва чи ца ис ко ри сти ла су 11.984
би ра ча или 53,7 од сто гра ђа на.
На осно ву пре ли ми нар них ре -
зул та та ли ста „Алек сан дар Ву -
чић – Ср би ја по бе ђу је” осво ји ла
је 5.440 гла со ва, што је око 45
од сто. То зна чи да ће у Скуп -
шти ни Ко ва чи це има ти 21 ман -
дат. Де мо крат ска стран ка је
осво ји ла 2.347 гла со ва или 19,5
од сто (де вет ман да та), Ли га со -
ци јал де мо кра та Вој во ди не –
1.805 гла со ва или 15 од сто
(шест ман да та), Со ци ја ли стич -
ка пар ти ја Ср би је – 703 или 5,08
(два ман да та), а Са вез вој во ђан -
ских Ма ђа ра – Иштван Па стор
389 гла со ва (је дан ман дат). Ис -
под цен зу са су оста ле гру пе гра -
ђа на „Зе ле на ја бу ка” и „Обич ни
љу ди – Са ва Ко лар ски”.

КУЛТУРА: ДОЛОВО

ЈУЖНИ БАНАТ

„Ба нат ски вез” 
у пу ном сја ју

Све што је мла до до ло вач ко
кул тур но-умет нич ко дру -
штво „Ба нат ски вез” ура ди ло
од осни ва ња пре по ла го ди -
не, при ка за но je у су бо ту, 23.
апри ла, у ве ли кој са ли до ло -
вач ког До ма кул ту ре.

Тај кон церт је био раз лог
оку пља ња пре ко сто фол кло -
ра ша, од ко јих су ви ше од по -
ло ви не чи ни ла де ца основ но -
школ ског уз ра ста. Ма ли ша -
ни су би ли по де ље ни у две
ка те го ри је и на њих је те ве -
че ри ста вљен ак це нат, а на -
сту пи ли су и из во ђач ки ан -
самбл до ло вач ког До ма кул -
ту ре и го сти из дру шта ва „Ја -
вор” из Сла да је и „Све ти Ни -
ко ла” из Илан џе.

Кон церт је отво ри ла пе -
вач ка гру па са чи ње на од ма -
ли ша на с ко ји ма је ра ди ла
Же ља на Ни ко лић. Они су се
то ком ве че ри пред ста ви ли
још јед ном пе смом. У ме ђу -
вре ме ну су се на сце ни сме -
њи ва ли фол кло ра ши, а нај -
пре две гру пе ма ли ша на с

ко ре о гра фи ја ма уве жба ва -
ним ме се ци ма под буд ним
оком Зо ра на Ра до и чи ћа. За
то су од пу бли ке до жи ве ли
пра ве ова ци је, а апла у зи ма
су на гра ђе ни и сви оста ли
уче сни ци.

Пр ви ан самбл до ма ћи на је
на кра ју ве че за чи нио ко ре о -
гра фи јом „Врањ ско по ље”,
ко ју је по ста вио Јо ван Не -
бри гић, по сле че га су фол -
кло ра ши по зва ни на бис, а
по том су им се на сце ни при -
кљу чи ли и мла ђи игра чи.

На кон успе шног кон цер та
до бро дру же ње је на ста вље но
у дис ко-са ли до ло вач ке кул -
тур не уста но ве, и то за оне нај -
мла ђе, а за оне ма ло ста ри је у
све ча ној са ли „Це пе лин”.

Пред сед ник КУД-а „Ба нат -
ски вез” Иван Пе тров, ко ји је
и је дан од нај за слу жни јих за
ве ли ки и брз успех дру штва,
ни је крио за до вољ ство, из ра -
зив ши на ду да ће фол кло ра -
ши тек по ка за ти пра ве мо гућ -
но сти. Н. Р.

КУЛТУРА: УЗДИН

ХРОНИКА: КОВИН

Ме сто оку пља ња
умет ни ка

НА ПРЕД ЊА ЦИ ДА ЛЕ КО ИС ПРЕД СВИХ

Петнаесторо путника и во-
зач аутобуса фирме „Југо-
превоз” који је саобраћао на
релацији Београд–Ковин по-
вређени су у тешкој саобра-
ћајној несрећи која се дого-
дила 27. априла око 7.30 код
водоторња на улазу у Ковин.

Према информацијама до
којих је дошао ковински Ра-
дио Бус, несрећу је изазвао
возач камиона Јавног преду-
зећа „Ковински комуналац”
када је изненада излетео са
споредне саобраћајнице на

главни пут и сударио се са
аутобусом у коме је било и
ђака.

Најозбиљније су повређени
возач аутобуса и возач ками-
она, који су одмах пребачени
на Хируршко одељење пан-
чевачке болнице. Поред њих,
повређено је и петнаесторо
путника, али су они задобили
лакше повреде, највероват-
није од комадића стакла, и
пребачени су у ковинску бол-
ницу.

М. Г.

Сударили се камион 
и аутобус

█ СНС  █ ВРЕР  █ СПС  █ ЗА БОЉИ ВРШАЦ █ ДС  █ ДЈБ

ВРШАЦ

█ СНС  █ СПС  █ ДС  █ ЛСВ  █ СНП  █ СРС

АЛИБУНАР

█ СНС  █ ДС  █ ЛСВ  █ СПС █ СВМ

КОВАЧИЦА

█ СНС  █ ЛСВ  █ БСКИ  █ ДС █ ЈС 

БЕЛА ЦРКВА

█ СНС  █ МИЛОРАД СОЛДАТОВИЋ

█ СПС  █ ЛИСТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ОПОВО

█ СНС  █ МИ МОЖЕМО █ СПС  █ ЛСВ

ПЛАНДИШТЕ

во три јум фо ва ла у свим тим
ме сти ма.

Пар ти ја на чи јем је че лу пре -
ми јер Алек сан дар Ву чић у План -
ди шту, Опо ву, Али бу на ру, Бе лој
Цр кви и Ко ва чи ци има ап со лут -
ну ве ћи ну од бор нич ких ме ста и
мо же са ма да фор ми ра власт, а у
Вр шцу ће мо ра ти да по тра жи ко -
а ли ци о не парт не ре.

У Вр шцу дру ги Зар ку ла, у
План ди шту – Вор ка пић
У дру гом нај ве ћем гра ду (по сле
Пан че ва) у овој ре ги ји, Вр шцу,
од упи са ног 46.691 гла са ча, би -
рач ко пра во су ис ко ри сти ла

26.904 гра ђа ни на, или око ре -
пу блич ког про се ка (57 од сто).
Нај ви ше гла со ва је осво ји ла ли -
ста „Алек сан дар Ву чић – Ср би -
ја по бе ђу је”, са 9.954 гла са или
38 од сто, на осно ву че га ће у ло -
кал ној скуп шти ни има ти два -
де сет ман да та. Сле де ћа по сна -
зи је сте гру па гра ђа на ко ју
пред во ди Јо ви ца Зар ку ла, по -
крет „Вр шач ка ре ги ја – европ -

ди не – Зе мља ни је на про да ју –
СДС, ЛДП, СДПС” (378 гла со ва
или 6,3 од сто). Ис под цен зу са
су оста ли ДС, СРС, СМС и две
гру пе гра ђа на.

Ли га ши со лид ни у Бе лој Цр кви,

Сол да то вић у Опо ву
От при ли ке исто ва жи и за не -
што ју жни ју оп шти ну – Бе лу
Цр кву, где је на би ра ли шта

љу ди (5.989), по бе ди ла је у
слич ном про цен ту (40 од сто)
ли ста „Алек сан дар Ву чић – 
Ср би ја по бе ђу је” са 2.404 гла са,
што ће јој у оп штин ској скуп -
шти ни до не ти два на ест ман да -
та. Пет од бор ни ка ма ње има ће
гру па гра ђа на „Ми мо же мо –
Зо ран Вор ка пић” са 1.483 гла са
(24,7 про це на та би ра ча).

Пре о ста ла че ти ри од бор нич -
ка ме ста су на рав не ча сти по -
де ли ли Со ци ја ли стич ка пар ти -
ја Ср би је (482 гла са или осам
од сто) и ли ста „Не над Ча нак –
Ли га со ци јал де мо кра та Вој во -

ним из бо ри ма по ни шти ла гла -
са ње на би рач ком ме сту број
шест и од ре ди ла да се та мо гла -
са ње по но ви. Ина че, у том ме сту
укуп но је иза шло 5.278 би ра ча
(61,7 од сто), а тријумфовала је
листа Српске напредне странке
са 2.334 гласа (44 одсто). На тај
начин припало јој је четрнаест
одборничких мандата, што је
апсолутна већина.

На другом месту је Група гра-
ђана „Милорад Солдатовић”, ко-
ја је заокружена на 1.299 листи-
ћа и због тога је освојила осам

И на кра ју, у оп шти ни Али -
бу нар гла са ло је 10.812 гра ђа -
на, од но сно 57,3 од сто укуп но
упи са них би ра ча.

Срп ска на пред на стран ка
осво ји ла је 4.516 гла со ва (41,8
од сто) или два на ест ман да та.
Дру ги су со ци ја ли сти са 1.612
гла со ва (14,9 од сто), за шта им
сле ду ју че ти ри сто ли це у ло -
кал ној скуп шти ни, а јед ну ма -
ње има ће де мо кра те (1.468
гла со ва или 13,6 од сто).

Цен зус су прешлe још три
пар ти је, ко ји ма ће при па сти по

столица у локалној скупштини.
Социјалистичка партија Србије
освојила је 396 гласова или 7,5
одсто (два мандата), а „Листа
против корупције – Ђурица Сав-
ков Драган Станивук” добила је
једно одборничко место с 319
освојених гласова (шест одсто).

је дан ман дат: ЛСВ (781 глас,
7,2 од сто), Срп ска на род на пар -
ти ја (648 гла со ва, шест од сто) и
СРС (563 гла са или 5,2 од сто).

Ма гич них пет од сто ни су пре -
шли СДС и ко а ли ци ја Две ри–
ДСС.

Ј. Филиповић
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УДОБ НОСТ У МА ЛОМ
„Ре но клио” тре ће ге не ра ци -
је је мо дел ко јим је тај фран -
цу ски про из во ђач на пра вио
пре крет ни цу у по гле ду ди -
зај на чи та ве га ме. Та ко овај
град ски ау то мо бил по тен ци -
јал не куп це при вла чи спо -
ља шњим из гле дом, али и ен -
те ри је ром, ко ји је из ра ђен
ква ли тет ни је не го код прет -
ход не ге не ра ци је „кли ја”.

По лов ни при мер ци овог
мо де ла др же це ну, па та ко
до бро очу ва ни при мер ци
ко ји су пре шли ма њу ки ло -
ме тра жу мо гу ко шта ти и
као ве ћи ау то мо би ли дру -
гих про из во ђа ча. Ова чи ње -
ни ца мо жда и не тре ба да
чу ди ако узме мо у об зир да
је за сво је га ба ри те „клио”
при лич но ком фо ран, удо -
бан и ста би лан на пу ту и по -

се ду је за ни јан су ве ћи пр -
тља жни про стор од кон ку -
ре на та; та ко да се мо же те
усу ди ти да њи ме кре не те и
на ду жи пут.

Из бор мо то ра је ве ли ки и
сва ко ће про на ћи агре гат
пре ма сво јим по тре ба ма. У
по ну ди су три бен зин ске и
три ди зел је ди ни це: од
1.200, 1.400 и 1.600, од но сно
1.500 „ку би ка” у три вер зи је
ка да го во ри мо о ди зел-го ри -
ву. Нај сла би ји бен зи нац, од
1,2 ли тра, рад не за пре ми не
75 коњ ских сна га, ма ли је
по тро шач и за град ске усло -
ве је до бар из бор. Нај ја чи
бен зи нац, са 111 „ко ња”, има
не знат но ве ћу сна гу од мо то -
ра од 1.400 ку би ка, а ве ћи је

по тро шач. Та ко је мо жда
нај бо ље ода бра ти сред њи
мо тор, од сто јед не коњ ске
сна ге, ко ји има ви ше не го
со лид не пер фор ман се, а
при том не ће те че сто свра ћа -
ти на бен зин ску пум пу. Ди -
зе ли од 1.500 куб них цен ти -
ме та ра има ју сна гу од 68, 86
и 106 „ко ња” и за и ста су
ште дљи ви, али је це на ау то -
мо би ла опре мље ног овим
агре га ти ма ви ша, а и одр жа -
ва ње је ску пље.

Ка да већ го во ри мо о сер -
ви си ма, за ма ли сер вис бен -
зин ца тре ба из дво ји ти око
7.000 ди на ра, а це на ове
услу ге за ди зел-мо то ре је
око сто евра. Ис ку ства вла -
сни ка го во ре да су амор ти -
зе ри и стај ни трап при лич -
но осе тљи ви за на ше пу те ве,

па та ко пре евен ту ал не ку -
по ви не обра ти те па жњу на
ове де ло ве во зи ла. По ја ва на
ко ју се сви жа ле, је сте од вод
за во ду код ве тро бран ског
ста кла. Ка на ли ко ји тре ба
да од ве ду ки шу из тог де ла
че сто се и бр зо за пу ше та ко
да се во да за др жа ва у де лу
где се на ла зи елек тро мо тор
бри са ча. Због то га је квар
мо то ра ве о ма чест, а це на
но вог де ла је 250 евра.

У јед ном од про шлих бро је -
ва скре ну ли смо вам па жњу
на из ме ну За ко на о без бед -
но сти са о бра ћа ја пре ма ко -
јој не сме те да пре ко ра чи те
бр зи ну ни за је дан ки ло ме -
тар на час у од но су на мак -
си мал ну до зво ље ну. Мно ги
ме ди ји су пре не ли ову ин -
фор ма ци ју и од та да се сли -
ка на пу те ви ма зна чај но
про ме ни ла – сви су по че ли
да по шту ју про пи се. Не ко
би ре као да су ка зне за и ста
дра кон ске у од но су на про -
сеч на при ма ња, што и је сте
исти на, док би дру ги ова кве
по те зе ока рак те ри са ли као
по треб не ка ко би се увео ред
на пу те ви ма.

Ме ђу тим, мо жда нај те жа
ка зна сле ди уко ли ко вас по -
ли ци ја ухва ти да во зи те за у -
став ном тра ком на ау то-пу ту.

По је ди ни ин тер нет пор та ли
су пре не ли ин фор ма ци ју да
су са о бра ћај ци јед ном во за чу
ко ји је на чи нио овај пре кр -
шај на пи са ли нов ча ну ка зну
у ви си ни од 120.000 ди на ра.
И то ни је све. За оне ко ји ни -
су зна ли, а ве ру је мо да је ве -
ли ки број вас – не са мо што
ће те мо ра ти да пла ти те нов -
ча ну ка зну већ ће вам се упи -
са ти че тр на ест ка зне них по е -
на, а во зач ка до зво ла се од у -
зи ма на пе ри од од осам до
два на ест ме се ци. На по ми ње -
мо да је гра ни ца за трај но од -
у зи ма ње до зво ле за упра вља -
ње мо тор ним во зи лом 18 бо -
до ва. За то, уко ли ко се кре ће -
те ау то-пу тем и тре ба ло би да
се ис кљу чи те с ње га, не мој те
то чи ни ти пре вре ме на, већ
са мо од ме ста где је то до зво -
ље но.

- - - - - ВЕСТИ - - - - - - - - - - - - O Л Д Т А Ј М Е Р И - - - - - - - 

КА ЗНА ЗА ВО ЖЊУ ЗА У СТАВ НОМ

- - - - - ГАРАЖА - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Тех но ло ги ја до стој на
„Мер це де са”

Тај ни про је кат „Ва лу та”

И ис точ но е вроп ска ау то-ин ду -
стри ја у пе ри о ду на кон Дру гог
свет ског ра та има ла је сво је
злат но до ба и мо де ле што за -
слу жу ју да се на ђу на ли сти ау -
то мо би ла ко ји не тре ба да бу ду
за бо ра вље ни. Во зи ла Ис точ ног
бло ка би ла су углав ном ко пи је
за пад но е вроп ских и би ла су
до ста гру ба и не то ли ко пре фи -
ње на. Ма да, по сто ја ли су про -
из во ђа чи ко ји су од ска ка ли од
ве ћи не и би ли ипак по себ ни.
Та ква во зи ла је про из во ди ла
че хо сло вач ка „Та тра”.

До бра по ли тич ка од лу ка
Та ком па ни ја је осно ва на још
1850. го ди не и у по чет ку је
про из во ди ла ко чи је и ко ла за
тран спорт. Већ при кра ју де -
вет на е стог ве ка, тач ни је 1897,
„Та тра” про из во ди сво је пр во
мо тор но во зи ло и та ко се уз
ком па ни је „Пе жо” и „Дајм -
лер” свр ста ва у нај ста ри је
про из во ђа че ау то мо би ла у
цен трал ној Евро пи.

Бренд је до Дру гог свет ског
ра та био по знат по сво јим лук -
су зним ау то мо би ли ма, а та
тра ди ци ја се на ста ви ла и ка -
сни је, упр кос чи ње ни ци да се
та да шња Че хо сло вач ка на ла -
зи ла у Ис точ ном бло ку. Мо -

жда нај ре пре зен та тив ни ји мо -
дел те фа бри ке је сте „та тра
Т603”. Као и ве ћи на ства ри у
то вре ме, ау то мо бил је на стао
због по ли тич ке од лу ке. Вла да
Че хо сло вач ке је од лу чи ла да
на пра ви лук су зни ау то мо бил
ко ји ће за ме ни ти во зи ла мар -
ке ЗИЛ и „вол га”, јер су ис по -
ру ке по ме ну тих два ју кон -
стант но ка сни ле. Рад на ди зај ну
но вог во зи ла по ве рен је ен ту -
зи ја сти ма Фран ти ше ку Кар -
да у су и Вла ди ми ру По пе ла ру,
ко ји су 1952. у тај но сти по че -
ли да ра де на про јек ту „Ва лу -
та”. Зва нич но, тим се ба вио
кон стру и са њем но вог ти па ау -
то бу са са три осо ви не.

де у Бр ну 1956, док је ин тер на -
ци о нал ну пре ми је ру имао исте
го ди не на Зим ским олим пиј -
ским игра ма у Ита ли ји. Че ти ри
го ди не ка сни је је пред ста вљен
и у Њу јор ку, али је по ли ти ка
учи ни ла сво је, па је од лу че но
да се Т603 не про да је у за пад -
ним зе мља ма, иа ко су ре ак ци је
би ле по зи тив не и би ло је за ин -
те ре со ва них ку па ца.

Уме сто то га, од лу че но је да
се из во зи на Ку бу и у Ки ну.
Ка да већ го во ри мо о про да ји,
ин те ре сант но је да овај ау то -
мо бил ни сте мо гли да ку пи те,
већ је он слу жбе но до де љи ван
по ли тич ком и при вред ном
еста бли шмен ту. Иа ко при ват -
на ку по ви на ни је би ла мо гу -
ћа, ипак по сто ји по да так да су
ову „та тру” по се до ва ли по је -
ди ни со вјет ски функ ци о не ри
у Ис точ ној Не мач кој, а по ред
њих, је дан при ме рак је и у
вла сни штву Фи де ла Ка стра.

Про из вод ња је тра ја ла до
1974. го ди не, а у про це су ни је
би ло ау то ма ти за ци је, већ се
све из ра ђи ва ло руч но. На пра -
вље но је не што пре ко два де -
сет хи ља да ау то мо би ла, а до -
бро очу ва ни при мер ци су ве о -
ма це ње ни код ко лек ци о на ра,
ко ји из два ја ју и до три де сет
хи ља да евра за мо дел Т603.

ЛУК СУЗ ИС ТОЧ НОГ БЛО КА

Пред ви ђе ни рок за по че так
про из вод ње би ла је сре ди на
1954, али је он про би јен због не -
а де кват ног мо то ра. На и ме, кон -
струк ци ја ша си је је би ла у пот -
пу но сти го то ва, али је мо тор од
3.500 ку би ка био пре ви ше ве ли -
ки да би се сме стио у зад њи део
во зи ла. Као при вре ме но ре ше ње
угра ђен је ма њи агре гат рад не
за пре ми не два и по ли тра. Ко -
нач но, го ди ну да на по сле пред -
ви ђе ног ро ка пр ви мо дел Т603
био је го тов и по че ла су пр ва те -
сти ра ња у ва зду шним ту не ли ма.

Не мо гу ће је ку пи ти ау то мо бил
Мо тор са осам ци лин да ра у 
В-рас по ре ду имао је сфер не ко -
мо ре за са го ре ва ње, јед ну цен -
трал но по ста вље ну бре га сту
осо ви ну и ва зду шно хла ђе ње.
На зад њем де лу ау то мо би ла су
се на ла зи ле „шкр ге”, од но сно
уси сни ци пу тем ко јих се ва здух
усме ра вао у мо тор ни про стор.

У ову „та тру” је угра ђен че -
тво ро сте пе ни тран сак сел ме њач
по след ње ге не ра ци је, а по ме ну -
ту тех но ло ги ју су ко ри сти ли и
ре но ми ра ни ји про из во ђа чи тог
вре ме на – „Пор ше” и „Мер це -
дес”. По угле ду на ве ли ке ау то -
мо би ле из Сје ди ње них Др жа ва,
у ка би ну је мо гло да се сме сти
шест од ра слих осо ба. Пр ви пут
јав ност је има ла при ли ку да мо -
дел Т603 ви ди на сај му при вре -



ПРОДАЈЕМ опел ме-
риву, 2003. годи-
ште,1.7, ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)

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

ПУНТО ЈТД, 2003, пе-
тора врата, прва фар-
ба, дугогодишњи вла-
сник. 063/320-670.
(218483)

ПРОДАЈЕМ комби
2004, застава ривал ,
повишен, продужен,
теретни у супер ста-
њу. 060/028-14-80.
(218579)

ПРОДАЈЕМ форд фо-
кус, ТДЦИ 1.8, кара-
ван, 2003. годиште,
регистрован до 4. ок-
тобра 2016. 063/387-
826, 064/580-45-
18.(218725)

ОБЕЗБЕДИТЕ свој ау-
то, чим лопов обије,
ваш мобилни почиње
да звони. 063/800-01-
96. (2187699

ПРОДАЈЕМ заставу
корал ин 1.1, 2006.
годиште, прешао
36.500 км. Тел.
013/251-01-65.
(218779)

ВЕКТРА 1.8, 1992. го-
диште, бензин, плин,
замена за скупљи или
комби. 063/382-071.
(218799)

ПРОДАЈЕМ опел кор-
су 1.0, 2002, нема
климу. 013/315-652.
(218802)

ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, бензин, 2005, у
одличном стању.
063/250-416.
(218826)

ПРОДАЈЕМ форд тау-
нус, 1967, мењач ау-
томатик за кадета,
етернит плоче за по-
кривање кровова.
064/507-20-84.
(218262)

ЛАНОС 1.4, 2000. го-
диште, зелено мета-
лик, клима, плин, тек
регистрован, 1.550
евра. 064/051-51-61.
(218928)

ПОЛО 1997, 1.0, 2 В,
добро стање, плав,
1.000 евра. 069/564-
11-24. (218855)

ФОРД ескорт 99, ка-
раван, плав, 1.6, кли-
ма, 950 евра.
069/641-124.
(218855)

ПРОДАЈЕМ ауди 80,
1991. годиште, 1.8,
750 евра. Тел.
060/067-50-81.
(218946)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
форд сијера 1989, ре-
гистрован до јула.
064/154-25-82.
(218953)

РЕНО твинго 1.2,
2001. годиште, у од-
личном стању, 1.250
евра. 062/821-44-94.
(218935)

ЛАНОС 2002, 5 В, фа-
бричко стање, 128.000
км, секвент плин,
1.650 евра. 065/809-
11-83. (218929)

ПУНТО 1.2, 2001, пе-
тора врата, одличан,
клима, 1.450 евра.
064/321-77-99.
(218962)

ПУНТО 1.2, 16 В,
2002, металик, алу
фелне, клима, одли-
чан. 069/504-55-93.
(218988)

СЕАТ АЛТЕА ХЛ ДТИ,
купљен нов у Србији,
први власник, 2008,
прешао 118.000 км,
редовно одржаван,
изузетна опрема, цена
7.500 евра, замена.
345-534, 064/246-05-
71. (и)

ТОМОС аутоматик,
кавасаки, ГПЗ 305,
регистровани, прода-
јем. 064/171-22-13.
(218931)

ПРОДАЈЕМ опел за-
фиру 2 ДТИ, у одлич-
ном стању, нема кли-
му. 065/377-15-70.
(218930)

ФИЈАТ пунто 2, 1.2,
2001, 3 В, власник,
одличан, повољно.
064/135-23-42.
(218984)

ОПЕЛ кадет 1986. го-
диште, плин атесати-
ран, регистрован, алу
фелне. 061/626-06-
62. (219108)

ПРОДАЈЕМ форд
ескорт само 160 евра.
Тел. 064/164-12-56.
(219111)

ФОРД фијеста 1.4 ди-
зел, 2004, 5 В, клима,
власник, одлично по-
вољно. 062/286-031.
(219099)

ПУНТО 1.9 ЈТД, 2001,
3 В, клима, црни мат,
опрема, јединствен,
власник. 065/910-35-
35. (219099)

СЕАТ леон 1.6 и,
2002, 5 В, металик,
опрема, прва боја, од-
личан, власник.
068/522-65-88.
(219099)

ОПЕЛ астра Ф кара-
ван, 1996. годиште,
регистрован до деве-
тог месеца, бензин-
план, 900 фиксно.
062/847-34-83.
(219057)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, серви-
сирамо и пунимо ди-
гиталном машином са
заменом уља и УВ бо-
јом 2.500 динара.
„Фриготехник, 361-
361, 064/122-68-05.
(218564)

ЗАСТАВА 101, 2003.
годиште, екстра ста-
ње, није регистрован,
460 евра. 
063/118-70-80.
(219091)

ТВИНГО 1.2, 2003.
клима, атестиран
плин, кожа, шибер,
алу фелне. 064/130-
36-02. (219093)

ЈУГО 1.4, 2003, у пр-
вој боји. 064/130-36-
02. (219093)

КОРСА 1.2, 2002, пе-
тора врата, прва боја,
фабричко стање, на
име. 064/130-36-02.
(219093)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2007,
децембар, троје вра-
та, атестиран плин,
власник. 064/130-36-
02. (219093)

ОТКУП свих врста во-
зила, алата, пољопри-
вредне механизације,
катализатора, продаја
делова. 063/782-82-
69, 066/409-991.
(218620)

ОТКУП свих врста во-
зила, катализатора,
професионалног ала-
та, продаја делова.
069/203-00-44,
013/403-736.
(218620)

КУПУЈЕМО све врсте
возила, комбија и ка-
миона, небитно ста-
ње, купујем и страна
возила од100 до 5.000
евра. 068/423-95-60.
(218790)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
– 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(2187819)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата
одмах. Позовите.
064/300-40-01.
(218962)

КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра.
Најбоље плаћам.
065/809-11-83.
(218929)

КУПУЈЕМ томос ауто-
матике не старије од
1987.  Од 50 до 150
евра. 064/171-22-13.
(218931)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, до-
лазим на позив, про-
даја резервних дело-
ва, од 80 до 1.5000
евра. 062/193-36-05
(219019)

КУПУЈЕМ све врсте
возила, исправне и
неисправне. Назовите
од 0-24. 
063/165-83-75.
(219097)

КУПУЈЕМ стара и не-
исправна возила, ис-
плата одмах. 062/198-
47-74.
(219076)

ПНЕУМАТСКА сејали-
ца агриа (нодет), ма-
ло радила, као нова.
063/320-670.
(218483)

ПРОДАЈЕМ трактор-
ску приколицу ЖТП
„кикинда” носивости
четири тоне. 065/561-
01-03. (218730)

ПРОДАЈЕММ хедер
житни, Ђура Ђаковић,
1620, у исправном

стању. 064/119-59-24.
(219077)

ИЗДАЈЕМ гаражу у
Улици Жарка Зрења-
нина 16, 2.500 динара
месечно. 063/810-54-
89. (218733)

ИЗДАЈЕМ гаражу 3 х
6 м, на Содари,
013/334-034,
063/839-75-93.
(218934)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1.069/409-83-
42. (218937) 

ФРИЖИДЕРИ, замр-
зивачи, веш-машине,
судо-машине, из Не-
мачке, гаранција.
062/824-23-21. 

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квали-
тетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(218764)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни де-
лови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(218979)

СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја по-
ловних, даљински
управљачи. „Плус”,
Туцовића 28, 353-463.
(218927)

СВИЊЕ продајем, 100
– 150 кг. 372-768,
064/172-44-10. (218

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

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

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

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

ЦИГЛА фасадна бела,
на палетама, 35 дина-
ра/комад. 631-032.
(218426)
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СТОЛИЦА канцела-
ријска, црна, штофа-
на, у одличном стању,
исправна, 2.000 дина-
ра. Тел. 062/837-35-
99. (218728)

КОКЕ носиље, старе
шест месеци, пуна но-
сивост, могућност до-
ставе. 060/054-67-70.
(218735)

ПРОДАЈЕМ гаражна
метална врата и при-
колицу за фрезу.
063/223-810.
(218747)

ТВ СОНИ, веш-маши-
на, бицикл, фрижи-
дер, шпорет, елек-
трични, лаптоп, ма-
шина за плочице.
063/198-84-00.
(218748)

ПРОДАЈЕМ струњаче,
нова блажујка, фоте-
ље, бео брачни кре-
вет. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(218756)

ПРОДАЈЕМ собна
врата. Тел. 013/373-
202. (218787)

ТВ грундинг, самсунг,
сони, бицикл, косачи-
ца, машина за сушење
веша, тросед, шпорет.
061/631-99-26.
(218748)

ПРОДАЈЕМ ловачку
пушку и ловачки ка-
рабин лицу са дозво-
лом. Тел. 063/537-
003. (218808)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гар-
нитуру, регале, мост +
регал, гарнитуру мој-
ца, сто + 4 столице,
спаваћа соба ком-
плет, комплет кухиња,
дечја колица, ел. шпо-
рет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле
разне. 063/107-78-66.
(218821)

РАСАД парадајза, па-
прике и краставаца на
продају, Банатски
Брестовац. 013/626-
285, 064/143-50-23.
(218823)

ПРОДАЈЕМ полован
шпорет, цена 5.000
динара. 063/637-673. 

ПРОДАЈЕМ трпезариј-
ски сто и шест столи-
ца, две трпезаријске
витрине, веш-машину
горење, исправна и
траку за трчање, без
мотора и компјутер-
ски радни сто.
013/263-80-93,
063/875-88-36.
(218828)

ПРОДАЈЕМ Р настав-
ке, липови нови, 30
комада, старт основе
за ЛР. 062/818-24-59.
(218837)

ПРОДАЈЕМ половну
грађу, греде. Звездан.
063/224-435.
(218853)

ПРОДАЈЕМ козе јари-
ће, алпино јарца.
065/348-22-00.
(218842)

ВЕШ-МАШИНА, ком-
биновани фрижидер,
шпорет равна плоча,
микроталасна, мањи
фрижидер, судопера
с радним висећим,
стилски трпезаријски
сто са столицама, ор-
ман, комода, писаћи
сто, ТВ сто, сет сточи-
ћа, шиваћа багат, но-
вија врата са штоком,
теписи. Тел. 063/861-
82-66. (218796)

ПРОДАЈЕМ металну
устакљену конструк-
цију за терасу или ве-
ранду.Тел. 060/067-
50-81. (218946)

ДЕТЕЛИНА и слама
на продају, Новосељ-
њаснки пут 175. Ми-
ћа, Панчево, 064/303-
28-68. (218939)

ПРОДАЈЕМ овна, ја-
гањце, козе с јарићи-
ма. 065/688-86-30.
(218904)

ПРОДАЈЕМ меснате
прасиће, назимад,
прекрупач, дворедни
шпартач, приколице.
Петефијева 113. 323-
123. (218890)

ПРОДАЈЕМ кварцне
пећи, прозор с ролет-
ном 160 х 140, један
писаћи сто, телефоне
фиксне, старинске.
Распродаја. 064/348-
01-41. (218941)

ПРОДАЈЕМ прасиће,
могућност клања, Бо-
рачка 1, Војловица.
342-819, 064/306-87-
33. (219082)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, повољно.
063/773-45-97, 371-
568. 219018

ПРОДАЈЕМ пет ко-
шница, пчела ЛР на
два тела спремне за
багрем. ПВЦ балкон-
ска врата, повољно.
063/121-85-17.
(219021)

БИБЕР цреп на прода-
ју. 062/838-94-39.
(218972)

БРИКЕТ висококало-
ричан еколошки
огрев, од храста и бу-
кве с превозом, прео-
стале количине.
061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ фрижи-
дер, замрзивач, ком-
бинацију, веш-маши-
ну, застакљену фри-
жидерску витрину,
вертикалну. Мића,
013/346-790,
064/129-73-60.
(219094)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе, фрижидере,
веш-машине,  замрзи-
ваче, телевизоре и
остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47. (2177

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

КУПУЈЕМ старе сато-
ве, новац, пенкала,
разгледнице, књиге,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/266-82-98. (2186

КУПУЈЕМ значке, ме-
даље, ордење, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (2189

КУПУЈЕМ полован на-
мештај, ТА пећи, и
остало покућство.
063/898-00-82. (2190

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, алумини-
јум, веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре,
долазим. 061/322-04-
94. (219089)

КУПУЈЕМ алуминијум,
гвожђе,месинг, акуму-
латоре, веш-машине,
замрзиваче, телевизо-
ре, остало. 061/321-
77-93. (219089)

КУПУЈЕМ обојене ме-
тале, гвожђе, веш-ма-
шине, замрзиваче и
остало. 064/484-13-
76. (219089)

КУПУЈЕМ гвожђе,
веш-машине, фрижи-
дере, телевизоре, обо-
јене метале. 061/206-
26-24. (219080)

ПЛАЦ у Старчеву, 10
ари, Митије Гупца 80
и 8 ари, на изласку из
Старчева. Може заме-
на. 065/656-56-52.
(215064)

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

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

ПРОДАЈЕМ грађевин-
ски плац, 10 ари, Но-
восељански пут, по-
вољно, могућ сваки
договор. 066/385-289.
(218025)

КУЋА, Качарево, 200
м2, са ајнфором,
спратна, нова, усељи-
ва, недовршена, дого-
вор, 5 ари. 063/218-
860. (2181521)

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

ПРОДАЈЕМ нову кућу
у центру, 130 м2, по-
вољно. 060/028-14-80.
(218579)

ДОЊИ град, кућа сре-
ђена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/224-
47-97. (217610)

КУЋА на продају, од-
мах усељива у Војло-
вици. Тел. 366-234.
(218225)

ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан, Бава-
ништански пут, код
„Термомонта”.
069/171-74-91. 

КУЋА, Црепаја, 119
м2, ЦГ, помоћна згра-
да, 86 м2, две гараже,
20.000 евра. 063/864-
65-95. (218717)

КУЋА, нова Миса, код
вртића „Петар Пан”,
240 м2, 2,33 ара пла-
ца, власник. 063/826-
97-09. (218720)

ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан, уз до-
плату, и трамболину.
062/655-244.
(218712)

ПРОДАЈЕМ виноград
с викендицом код
Црепаје. 064/523-28-
32. (218724)

ЦЕНТАР, новија кућа
на продају. 060/151-
20-46. (218762)

КУЋА, строги центар,
Змај Јовина 82,
55.000 евра, замена
за стан. 064/317-07-
35. (218476)

ПРОДАЈЕМ лепу ви-
кендицу на Девојач-
ком бунару, грађевин-
ски плацеви, Миса.
064/500-94-17.
(218745)

ПОТРЕБНА кућа или
већи простор за шиве-
ње. 064/127-22-48. 

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Вој-
ловици, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(218756)

ПОТРЕБНА кућа или
већи простор за шиве-
ње. 064/981-77-65. 

ПРОДАЈЕМ кућу и
Иванову, 100 м2, усе-
љива, поред Дунава,
вода, струја, телефон,
16.000. 062/825-66-
45. (218762)

ПРОДАЈЕМ викенди-
цу, Долово, воћњак 25
ари и циглу велики
формат. 313-716.
(218768)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, у близини
центра. 
063/706-50-05.
(218774)

САМОШ, продајем
земљу и кућу са 15
ари плаца. 
013/251-96-03,
064/226-67-31.
(218788)

ПРОДАЈЕМ плац 6,57
ари, са кућом 55 м2,
укњижено, 1/1. Тел.
063/275-510.
(218788)

ЈАБУЧКИ пут, кућа са
15 ари. 069/213-97-
37. (218785)

ПРОДАЈЕМ њиву у се-
лу, 44 ара, Војловица,
дозвољена градња.
064/256-35-40.
(218820)

КУДЕЉАРАЦ, нова
кућа,140 м2 + 25 м2

локал, без улагања,
усељива, 5 ари,
80.000, договор.
(336),„Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(218942)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2,
чврста градња, рено-
вирана, ЦГ, усељива,
6 ари, 28.000.
(336),„Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(218942)

ХИТНО продајем ви-
кендицу на Бавани-
штанском путу 17,5
ари, викендица, воћ-
њак. После 18 сати,
320-011. (218945)

ПРОДАЈЕМ викендицу
у Девојачком бунару.
Тел. 064/165-18-68.
(218940)

КУЋА, 50 м2 на 9 ари
плаца и воћњаком,
Панчево, хитно, дого-
вор. 065/410-97-34.
(218939)

ВИКЕНДИЦА у Дево-
јачком бунару, 40 м2,
струја, вода, поред
асфалта, повољно.
063/832-50-97.
(218867)

ДВЕ одличне куће, је-
дан плац, центар.
063/320-618.
(218872)

ПЛАЦ на новој Миси
са локацијском дозво-
лом, власник.
064/260-05-34.
(218866)

КУЋА с два локала,
код Турске главе, 160
м2, 2 ара, 65.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(218983)

ТЕСЛА, нова кућа,
140 м2, 1.5 ар, 95.000,
договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (218983)

СТАРА МИСА, кућа с
три улаза, 300 м2, 6
ари, 70.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(218983)

ПРОДАЈЕМ викендицу
на 6,5 ари плаца, во-
да, струја, воће, преко
пута „Зеленила”.
064/438-97-98.
(218795)

ГОРЊИ ГРАД, Кнића-
нинова 33, кућа за ин-
веститоре, 160 м2, 5
ари. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-
89-15. (218983)

СТРЕЛИШТЕ, кућа
140 м2, 2 ара, 46.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(218983)

ТЕСЛА, плац 4 ара,
две старије куће,
50.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (218983)

ТОПОЛА, кућа 97 м2,
7 ари, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(218983)

КУЋА у центру, 112
м2, на 3 ара плаца.
Власник, 1/1.
065/310-02-76. Хитно.
(218969)

ПЛАЦ 10 ари, Куде-
љарац, власник, 5.000
евра, замена за ауто.
064/300-40-01.
(218962)

КОТЕЖ 1, одлична, 98
м2 + 40 м2, 55.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(218977)

ПРОДАЈЕМ повољно
кућу у Панчеву, могућ
сваки договор, кре-
дит. 064/902-28-80.
(218974)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ба-
натском Брестовцу, на
7 ари плаца. Тел.
013/626-691,
065/328-48-33,
064/470-97-06.
(218971)

КУЋА, нова, Стрели-
ште, 370 м2, 7 ари
плаца, 130.000 евра.
Договор. 063/194-82-
14. (218830)

ПРОДАЈЕМ воћњак на
14,37 ари плаца у
Панчеву. 063/491-
250. (218841)

ПРОДАЈЕМ кућу код
Амбуланте Горњи
град, 350 м2, три ни-
воа, пословни про-
стор, две гараже, 4.5
ара, повољно.
064/458-63-75.
(218849)

ТЕСЛА, кућа у мир-
ном крају, 3,5 ари,
120 м2, два бројила,
55.000 евра. Договор,
замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (и)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



КУЋА за рушење, До-
њи град 2.6 ари,
30.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(и)

ПЛАЦ до пута, Бава-
ништански пут, код
„Зеленила”, 7 ари ,
ограђено, 1.800
евра/ар. (470), „Ди-
ва”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ВРШАЦ, стара вила
поред хотела „Вила
Брег”, 6 ари, канали-
зација, гас, 20.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЦЕНТАР, 170 м2, пе-
тособна, 3,63 ара, ло-
кал, 90.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(218897)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 83 м2, трособна,
двориште, башта,
18.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(218897)

КУЋУ у Ковину, на 8
ари, продајем/мењам
за стан. 
066/318-235.
(218901)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољ-
но, вреди погледати.
063/756-06-04.
(218920)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, хитно, 450 м2, 57
ари, 90.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09.

МИСА, Кудељарац, 95
м2, 5 ари, 29.500; 85
м2, 5 ари, 32.000; 150
м2, 9 ари, 35.000.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09.

КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15, заме-
на, власник. 063/307-
674. (218895)

ВЕЛИКИ избор кућа
Панчево, Омољица,
Долово, Старчево,
Црепаја, Брестовац и
друга села. Агенција
„Гоца 013”, 063/899-
77-00. (218995)

ЈАБУЧКИ, 8.4 ара, 600
м2, сви прикључци, са-
мо 33.000. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. (219109)

СТАРА кућа с плацем
30 ари, Банатско Но-
во Село. 
013/210-12-40.
(219098)

ПЛАЦ, Пелистерска
улица, 5.3 ара, струја,
вода, асфалт. Тел.
062/634-008.
(219090)

ПРОДАЈЕМ плац 18
ари, са викендицом.
063/865-80-06.
(219072)

КУЋА на продају,
Панчево, Кочина 3,
поред Зелене пијаце.
060/533-23-92.
(219050)

ПРОДАЈЕМ воћњак-
башту, крај Надела,
28 ари. Тел. 063/771-
18-49. (219028)

ПРОДАЈЕМ 14 ари
грађевинског земљи-
шта на старој Миси,
16.000 евра. Тел.
063/771-18-49.
(219028)

ЦРЕПАЈА, кућа 135
м2, подрум, централно
грејање, 22 ара плаца
+ помоћне простори-
је, 25.000 евра.
065/320-19-61.
(219022)

ПЛАЦ у Мраморку 8
ари, амбар 10 м, ко-
чине, обори, струја,
вода, плин на плацу,
7.000 евра. 064/007-
66-09. (219034)

БАНАТСКО НОВО
СЕЛО, кућа у изград-
њи, 200 м2, 5 ари пла-
ца, струја, вода, плин,
асфалт, 25.000 евра.
063/193-63-59.
(219034)

КУПУЈЕМ кућу у Пан-
чеву до 10.000 евра.
Тел 061/322-95-41.
(СМС)

КУПУЈЕМ један до два
ланца земље, до пута,
за индустријску град-
њу у Банатском Но-
вом Селу. 063/211-
532. (218908)

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

СТАН 101 м2, Кара-
ђорђева 15, I спрат.
063/334-430.
(215601)

ПРОДАЈЕМ стан, 81
м2, II спрат, дуплекс,
Тесла. 063/334-430.
(215601)

ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 84 м2, VI
спрат. 065/398-98-99.
(217209)

ТЕСЛА, двособан, IV,
или замена за мању
самосталну кућу.
066/954-33-05.
(216974)

ПРОДАЈЕМ стан, ду-
плекс 80 м2, Тесла,
Илариона Руварца 4.
063/334-430.
(217755)

ОДМАХ усељив тро-
собан стан, 78 м2, два
мокра чвора, Стрели-
ште, може замена за
кућу. 064/340-26-43.
(217515)

ПРОДАЈЕМ стан 60
м2, 28.000  евра, у
згради, трособан, цен-
тар. 061/670-97-96.
(217322)

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 40 м2, центар
Панчева, прода-
јем/мењам за кућу.
065/555-57-30.
(218088)

СТАН у центру, 55 м2,
II спрат, ЕГ, сређен.
064/528-32-10.
(218056)

ДВОСОБАН стан, Со-
дара, 54 м2, I спрат,
ЦГ, сређен, власник,
32.000. 064/115-25-
30. (217788)

ДВОСОБАН стан у
Тамиш капији, 68,5
м2, поглед на реку,
две терасе. 062/272-
510. (217824)

ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, 75 м2, терасе, сре-
ђен, усељив. Тел. 331-
079, 063/770-45-55.
(217894)

НОВА МИСА, 40 м2,
15.000, 55 м2, 19.500.
063/377-835.
(218631)

ЦЕНТАР, Солара, дво-
ипособан, 64 м2,
43.000. 063/234-257.
(218571)

СОДАРА, Савска, дво-
собан, 55 м2, VII, ЦГ,
28.000. 064/121-23-
66.

СТРЕЛИШТЕ, стан,
ВП, ЦГ, тераса, по-
друм. 061/224-47-97.
(218526)

ТЕСЛА, једнособан +
подрум, 30 м2, IV, ТА,
усељив. 013/315-395,
063/851-03-23.
(218425)

ШИРИ центар, тросо-
бан, 68 м2, I спрат,
ТА, терасе, 31.000.
060/760-04-32.
(218344)

ТЕСЛА, стан 45 м2 +
Т, једноипособан,
сређен, II/IV, ТА,
укњижен, код пијаце,
продајем. 063/826-
97-07, АГ „Економик
нет систем”. (218720)

СТАН, нова Миса, 40
м2, реновиран, зграда,
17.500 евра, договор.
064/668-97-77.
(218804)

ПРОДАЈЕМ троипосо-
бан стан, Котеж 2, 82
м2, IV спрат, замена
мањи. 064/317-07-35,
013/401-430.
(218795)

ТРОСОБАН стан, Ко-
теж 1, IV спрат, ЦГ,
клима, 37.000, 60 м2.
Тел. 063/803-14-86.
(218743)

ХИТНО, Стрелиште,
стан 60 м2, II спрат,
ЦГ, реновиран.,
062/646-066.

(218774)

СОДАРА, 58 м2, ЦГ,
II, 32.000. 063/836-
23-83. (218803)

СОДАРА, 56 м2, ЦГ, I,
екстра сређен, 32.500.
063/836-23-83.
(218803)

СТРЕЛИШТЕ, одли-
чан, 85 м2, са гара-
жом, близина „Ави-
ва”, власник, 34.000.
Тел. 060/861-83-06.
(218801)

КОТЕЖ 1, први спрат,
50 м2, одличан, вла-
сник, 32.000, договор.
064/323-91-93.
(218800)

ТЕСЛА, двособан, 52
м2, VI, ЦГ. 
013/234-86-07.
(218810)

ВЕЛИКИ избор по-
вољних станова и ку-
ћа на разним локаци-
јама. (396), „Лајф”,
061/662-91-47.
(218933)

ПРОДАЈЕМ стан, Вука
Караџића 6/6, без
улагања, 58 м2.
064/651-17-78.
(218889)

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан у
строгом центру Пан-
чева. Тел. 065/383-03-
86. (218891)

ПОВОЉНО трособан,
Содара, ВП, 33.000
евра, ЦГ, замена.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(и)

ЦЕНТАР, дворишни,
40 м2, башта, шупа,
18.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(и)

ПОВОЉНО, двособан,
Содара, ЦГ, 27.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (и)

ДВОСОБАН, Доњи
град, реновиран, ПВЦ,
25.000 евра, једносо-
бан, ПВЦ, 22.000
евра, први спрат.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(и)

НОВ стан, Тесла, 81
м2 + 25 м2, тераса,
лукс сређен, зграда са
три велика стана,
61.000 евра са ПДВ-
ом. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (и)

ДВОИПОСОБАН, Ко-
теж 2, два ве-цеа,
лифт, 40.000 евра, до-
говор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, 37 м2,
Тесла, 18.000; Стрели-
ште, 22.000; Миса
21.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(218897)

ТЕСЛА, двособан, 57
м2, 30.000, 43 м2,
25.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(218897)

КОТЕЖ, трособан, 71
м2, одличан, 43.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(218897)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, намештен,
27.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(218897)

МЛАДОСТ, Миса, за
кеш купца трособан,
64 м2, 600 евра/ква-
драт. Договор. Вла-
сник. 063/304-222.
(218902)

СТРЕЛИШТЕ, двоипо-
собан, ЦГ, Вељка Вла-
ховића 12, V, 43.500.
063/164-61-52.
(218919)

КОТЕЖ 2, дворишни
стан, 32 м2, ЕГ,
16.500, комплетно
сређен. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09. 

КОТЕЖ 2, 51 м2, I,
31.000, 58 м2, IX,
29.500. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09. 

ПРОДАЈЕМ стан, 53
м2, VII спрат, на Стре-
лишту, 22.000 евра.
063/868-02-06.
(218907)

СТАН на Содари, V,
TA, 51 м2. 351-166,
063/185-28-26,
064/319-34-19.
(218852)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, II, Котеж 1, Ра-
дова зграда. Тел. 314-
193. (218881)

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

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 55 м2, II, TA, 7.
јули. 064/423-69-35. 

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж
1, за мањи једносо-
бан, власник.
063/765-83-10.
(218845)

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан стан, 72 м2, ЦГ,
центар Стрелишта,до-
говор, без посредни-
ка. 063/892-39-53.
(218884)

ЦЕНТАР, 1.5, 44 м2,
ЦГ, 26.000; Содара,
2.5, ЦГ, договор.
(338), „Јанковић”,
348-025.(218882)

СТРЕЛИШТЕ, гарсо-
њера, 28, 14.000; Гор-
њи град, 64 м2,
13.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. 18882)
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СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
нов паркет, купатило,
ПВЦ столарија, пар-
но, власник. 066/004-
787. (218866)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
ЦГ, II спрат, власник.
063/429-192.
(218864)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, Котеж 1, 58 м2,
за два мања, власник.
065/820-73-83.
(218845)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 60 м2, V, ЦГ, усе-
љив, 28.500.
(336)„Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(218942)

ТЕСЛА, мањи двосо-
бан, 47 м2, III, ТА,
23.000. (336)„Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(218942)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов четворособан
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74.
(218964)

ХИТНО, стан на про-
дају, договор. Екстра.
0 6 2 / 1 5 7 - 8 6 - 2 7 ,
0 6 4 / 1 3 0 - 2 7 - 3 4 .
(218958)

ТЕСЛА, 61 м2, тросо-
бан, ЦГ, IV, 33.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(218983)

ТЕСЛА, 42 м2, једнои-
пособан, ЦГ, III,
25.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (218983)

ТЕСЛА, 24 м2, гарсо-
њера, ЦГ, ВПР,
20.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (218983)

ТЕСЛА, 62 м2, двосо-
бан комфоран, ЦГ, V,
ПВЦ, 36.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(218983)

ТЕСЛА, 37 м2, једнои-
пособан, ВПР, ТА,
сређен, 26.000, дого-
вор. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-
89-15. (218983)

КОТЕЖ 1, 57 м2, тера-
са, ЦГ, IV, 28.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(218983)

КОТЕЖ 1, гарсоњера
24 м2, III,  ЦГ. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(218983)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 43 м2, ВПР, ЦГ.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(218983)

ГОРЊИ ГРАД, 85 м2,
тераса, ЕГ, I, зидана
гаража, 60.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(218983)

ПЕНЗИОНЕРИ, нудим
доживотно издржава-
ње, под најповољни-
јим условима. Позо-
вите, 061/324-40-85.
(218967)

ТЕСЛА, двособан, II,
50 м2, ТА, 25.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(218977)

ТЕСЛА, двособан, I,
54 м2, ТА,  тераса,
29.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(218977)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 53 м2, I, тераса,
24.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(218977)

КОТЕЖ 2, леп једнои-
пособан, 48 м2, ВП,
26.500. (49), „Му-
станг”,
062/226-901.
(218977)

КОТЕЖ 2, двособан
реновиран 61 м2, V,
29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(218977)

СТРОГИ центар, до-
бра градња, двори-
шни, 15 м2, 9.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(218977)

СТРОГИ центар, 50
м2, једноипособан, III,
ЦГ, 23.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(218977)

СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2,
ЦГ, идеалан за орди-
нацију, 34.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-
66-58. (218977)

МИСА, одлична ета-
жа, 78 м2, трособна,
приземље, 21.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(218977)

МИСА, Конструктор,
65 м2, двоипособан, I,
35.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(218977)

МИСА етажа, 90 м2 +
тавански простор,
26.000 евра. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (218977)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
тераса, V,  ЦГ, добар,
25.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(218977)

ТРОСОБАН стан, Ко-
теж 2, продајем/ме-
њам за кућу, стан.
063/771-15-68.
(218970)

ТЕСЛА, други спрат,
гарсоњера, једнособ-
ни, двособни, трособ-
ни, ново. 060/765-66-
60. (218994)

ВЕЛИКИ избор стано-
ва свих структура ну-
ди агенција „Гоца
013”. 063/899-77-00.
(218955)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
Тесла, I, лукс, 36.500,
Тесла, III, тераса,
24.000. (67),  „Милка
М”, 063/744-28-66. (2

ДВОИПОСОБАН, Ми-
са, ПР, празан,
19.000. (67),  „Милка
М”, 063/744-28-66.
(219109)

ДВОИПОСОБАН, нов,
Горњи град, укњижен,
40.000; Миса, I, пре-
леп, 36.000. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. (219109)

ГАРСОЊЕРА, Самач-
ки, I, усељива, 13.000.
(67),  „Милка М”,
063/744-28-66.
(219109)

ШИРИ ЦЕНТАР, две
јединице, сређене, до-
говор, Миса, ПР+ПК,
33.000. (67),  „Милка
М”, 063/744-28-66.
(219109)

ВЕЛИКИ избор стано-
ва, кућа Панчево,
околина. (67),  „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(219109)

ТЕСЛА, трособан, 68
м2, две терасе, по-
друм, 30.000 евра.
064/158-94-28.
(219086)

ШИРИ ЦЕНТАР, нов
једноипособан, 40 м2,
гас, 32.000. (320),
„Премиер”, 063/800-
44-30. (218997)

КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(218997)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, II, 37 м2, ЦГ, те-
раса, 23.000. (320),
„Премиер”, 063/800-
44-30. (218997)

ТЕСЛА, трособан, IV,
лифт, 63 м2, ЦГ, усе-
љив, 38.000. (320),
„Премиер”, 063/800-
44-30. (218997)

ТЕСЛА, преко пута
„Авива”, 49 м2, двосо-
бан, VI, ЦГ, одличан,
без посредника, по-
вољно. 063/776-81-58.
(219020)

НОВОГРАДЊА, стан
троипособан, стан на
продају, цена 53.000
са ПДВ-ом. 062/443-
367. (219031)

ТЕСЛА, новоградња,
28 м2, 62 м2, 68 м2, 75
м2, 790 евра/квадрат.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(219032)

СОДАРА, жута фасад-
на цигла, двоипосо-
бан, сређен, V,
37.000. (188), „Una -
Dal li”, 
064/255-87-50.
(219032)

ПРОДАЈЕМ дуплекс
37 м2 + 17 м2 послов-
ног простора, центар,
35.000. 064/186-50-
87. (219040)

КУПУЈЕМ троипосо-
бан или четворособан
стан. 064/385-31-15.
(218898)

АГЕНЦИЈИ (636),
„Стрелиште некретни-
не” потребни станови,
куће, плацеви, на
свим локацијама.
062/886-56-09.
(218920)

БЕЗ посредника купу-
јем стан до IV спрата,
обавезан лифт, стан у
лошијем стању за уре-
ђење по свом укусу.
Локација: центар, Со-
дара или Тесла. Ис-
плата одмах. 063/637-
673. (219013)

ИЗДАЈЕМ кућу у Ба-
натском Новом Се-
лу,повољно. Контакт,
063/837-95-21. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан ду-
плекс 80 м2, Тесла,
Илариона Руварца 4.
063/334-430.
(217754)

ПОЛУНАМЕШТЕН
трособан стан, IV
спрат, Котеж 1, ЦГ,
клима. Тел. 063/803-
14-86, 064/255-86-79.
(218239)

ИЗДАЈЕМ три полуна-
мештена стана и ло-
кал на пијаци.
064/118-56-11,
060/377-57-87.
(218635)

ИЗДАЈЕМ комплет
опремљен одмах усе-
љив стан на Миси, код
цркве. 
066/631-31-80.
(218536)

ИЗДАЈЕМ стан наме-
штен, зграда + два
дворишна намештена.
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45.
(218402)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
код Старе поште, на-
мештена, ЦГ, теле-
фон. 063/617-421.
(4059)

ИЗДАЈЕМ нов ненаме-
штен стан у центру.
060/355-35-08.
(218721)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради,
без грејања, Содара.
013/344-167,
064/950-23-40.
(218737)

ИЗДАЈЕМ, може про-
даја, једнособан на-
мештен зграда, добра
локација. 063/890-90-
60, 013/681-235.
(218746)

МИСА, издајем гарсо-
њеру намештену,
услов непушач.
063/202-672.
(218770)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
069/351-63-63.
(218765)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, Котеж
1. Тел. 064/168-56-22.
(218814)

ДВОСОБАН стан, 50
м2, тераса, ЦГ, клима,
100 евра, Максима
Горког. 348-295.
(218827)

ИЗДАЈЕМ стан на но-
вој Миси, повољно.
061/284-85-39.
(218981)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан стан код Црне
мачке. 065/527-85-22.
(218965)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
војном лицу, брачном
пару. 061/306-79-81.
(218966)

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран намештен
стан ТА грејање, Со-
дара, Вардарска.
060/130-34-54.
(218973)

ИЗДАЈЕМ или прода-
јем стан, центар,
Жарка Фогараша.
066/642-15-66.
(218961)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, ЦГ. Те-
сла. 069/255-33-03.
(218956)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан у ку-
ћи, Котеж 1, централ-
но грејање. 065/975-
00-20. (218950)

ИЗДАЈЕМ стан двосо-
бан, празан, Стрели-
ште. Тел. 311-071.
(218925)

ИЗДАЈЕМ стан 50 м2,
Котеж 1, намештен.
065/665-75-10.
(218888)

ИЗДАЈЕМ двоипосо-
бан стан, IV спрат, 64
м2, Котеж 2, клима,
кабловска. 061/212-
13-68, 062/181-62-36.
(218903)

ИЗДАЈЕМ леп једно-
собан стан, ЦГ, Ко-
теж, I, одлична лока-
ција, празан. Тел.
317-864. (218913

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Ко-
тежу 2. 063/498-981.
(218914)

ЈЕДНОСОБАН функ-
ционалан полунаме-
штен, ЦГ, зграда, Ко-
теж 1, супер локација.
064/467-63-01.
(218917)

ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно намештен
стан на Содари.
063/820-90-71.
(218921)

ИЗДАЈЕМ у центру ве-
лики двособан стан,
Карађорђева, од 1. VI
2016. 345-534,
064/246-05-71. (и)

МАЊИ дворишни
стан за самца или
двоје, Содара.
065/531-47-04.
(218878)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-58.
(218883)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, близу Ау-
тобуске станице.
062/382-434.
(218851)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Котеж 1, полунаме-
штен, у згради.
063/717-12-79.
(218856)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1.
064/651-12-21.
(218856)

ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/145-
47-48, 061/175-00-15.
(2188619

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
строги центар, нена-
мештена, сређена, из-
узетна локација.
063/811-06-69.
(218985)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Стрели-
шту. 064/970-80-68.
(218993)

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан новије намештен,
клима, тераса, близу
центра, издајем.
065/870-27-00.
(219013)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
намештен, ученику,
Самачки. 064/348-07-
60, 013/231-99-54. 

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. 062/401-261.
(219101)
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СТАН, Тесла, 48 м2,
преко пута „Авива”,
намештен, 130 м2.
063/863-85-04.
(219104)

СОДАРА, комплетно
намештен трособан
стан, ЦГ, телефон.
064/839-09-02.
(219003)

ТРАЖИМ кућу за из-
давање, на дуже.
064/915-05-00.
(219046)

ИЗДАЈЕМ бесплатну
кућу у Мраморку, по-
жељно, старија поро-
дица, пензионери.
061/130-19-90.
(219407)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(219051)

СТАН за издавање,
намештен, у центру
града. 
069/170-48-29.
(219055)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, први
спрат, кабловска.
063/436-828.
(219056)

ИЗДАЈЕМ стан на Ко-
тежу 2. Тел. 064/138-
42-74. 

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Тесла, ЦГ, кли-
ма, кабловска, интер-
нет, телефон.
063/836-02-77.
(219030)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, полунаме-
штен, празан, гарсо-
њеру намештену, по-
вољно, центар.
061/131-79-04.
(219035)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан комфоран стан,
Содарa,V спрат, са
лифтом. 
Тел. 064/118-49-74.
(219036)

ИЗДАЈЕМ станове,
двособан и двоипосо-
бан у Горњем граду,
комплетно намештене
станове. 
063/693-944,
953/693-298. 
(ф)

ИЗДАЈЕМ локал, нов,
код Зелене пијаце,
Кочина 4, са великим
излогом. 063/217-130.
(218285)

ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 20 м2. Тел.
063/694-860.
(217864)

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Тру-
бач”, око 22 м2.
064/370-79-47.
(218211)

ПОТРЕБНА кућа или
већи простор за шиве-
ње. 064/127-22-48. 

ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце, изузет-
но прометна локаци-
ја. 060/351-03-56.
(218782)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
„Змај Јовина”, повољ-
но. 063/853-93-29.
218817)

ИЗДАЈЕМ локал 35 м2,
центар, Карађорђева
10. 063/770-23-25.
(2189869

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
близу центра.
064/359-55-44.
(218899)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор, 90 м2. Тел.
064/993-35-00.
(218870)

ПОСЛОВНАзграда са
магацином, екстра ло-
кација, хитно, повољ-
но. 062/105-20-12.
(219081)

ЦДЕНТАР, изнајмљу-
јем локале од 15 – 30
м2, повољно. 062/840-
05-22. (219064)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, 150 м2, по-
словно-стамбене на-
мене. 062/347-667.
(218980)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор у центру,
210, 500, 1000, 1.500,
100, 150 м2. 061/531-
29-00. (219061)

ПРОДАЈЕМ или изда-
јем пословни простор
450, 850, 1.650 м2, 24
м2. 061/531-29-00.
(219061)

ПОТРЕБАН вулкани-
зер с радним иску-
ством. 065/551-17-22.
(СМС)

ПОТРЕБНИ промоте-
ри за рад на терену.
062/825-27-25.
(217565)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Ха-
ло Лесковац” потреб-
не раднице у кухињи
и за роштиљем.
063/897-55-04.
(218831)

КАФЕУ „ИМПЕРИ-
ЈАЛ” потребна девојка
за рад, са искуством.
063/372-221.
(217934)

АУТОПЕРИОНИЦА
„Антика”, тражи рад-
нике са искуством,
доћи лично у Ослобо-
ђења 2. (218244)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у мини посласти-
чарници. 063/879-03-
55. (218754)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потреб-
не раднице, за кухињу
и роштиљ. 063/834-
88-10. (218831)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад поводом отварања
новог казина. CV с фо-
тографијом слати на
bo jan976@cloud.com.
069/220-27-07.
(218859)

ПОТРЕБНИ кувари и
помоћни радници у
ресторану „Стара во-
деница”. 063/892-00-
07. (218836)

АУТОПЕРИОНИЦИ
„Феникс”потребан
радник са искуством.
063/429-192.
(218864)

КАФЕУ „ПЕТИЦА” код
Аутобуске станице по-
требне девојке за рад.
064/997-79-09.
(218887)

ПОТРЕБАН возач ка-
миона са искуством.
Рад са киперима и ко-
мерцијалом. Тел.
061/213-37-66.
(218911)

ПРОИЗВОДЊИ по-
требна радница са ис-
куством за рад на ен-
длерици или иберде-
ку. Посао обезбеђен
током целе године, у
првој смени. 
063/341-881.
(218916)

ПОТРЕБАН пекар и
помоћни радник на
пећи, са великим ис-
куством. 064/120-09-
42. (218918)

ПОТРЕБАН радник с
искуством у ауто-пе-
рионици „Периша”.
063/281-954.
(219009)

ПОТРЕБНА радница
за рад у месари. Обу-
ка обезбеђена.
063/362-427.
(219100)

КАФИЋУ „Мода бар”
потребни конобари.
Карађорђева 9.
(219092)

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

ПОТРБАН аутомеха-
ничар за рад на тех-
ничком прегледу.
065/201-02-05.
(219073)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу.
060/362-22-21.
(219044)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мај-
стор и раднице на
палчинкари. 062/339-
279. (219052)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински
сечемо влажне зидо-
ве, гаранција.
060/691-01-13.
(217223)

ЧАСОВИ, основе
електротехнике, про-
фесор са искуством.
062/801-97-58.
(217646)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације,
кабина, славина, бој-
лера, котлића.
063/836-84-76.
(216904)

МЕДИЦИНСКЕ се-
стре, давање терапије,
нега и купање боле-
сника. 063/737-59-60.
(216285)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправ-
ке бојлера, шпорета,
индикатора, развод-
них табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-
88. (217332)

АУТОПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан, позовите.
064/235-08-15.
(217406)

ЧАСОВИ српског јези-
ка, дугогодишње иску-
ство. Гарантовани ре-
зултати. 060/864-07-
15. (218673)

ДИМНИЧАР, чишће-
ње димњака, котлова,
каљевих пећи.
063/155-85-93.
(218274)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, трака-
сте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-
25-09. (218271)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зи-
дање, реновирање
кровова, бавалит фа-
саде, кречење, глето-
вање. 063/865-80-49.
(218294)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
(218731)

АЛ ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, уграђу-
јем, поправљам, гурт-
не. 064/181-25-00.
(218741)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, ком-
плетне адаптације на
рате. 063/893-39-94.
(218744)

МОЛЕРСКИ и гипсар-
ски радови, квалитет-
но и повољно, мајсто-
ри из Ковачице. Тел.
060/660-86-00.
(218784)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(218780)

ПРОФЕСИОНАЛНА
неговатељица негује,
чува болесне, старе,
на сат, по потреби.
060/366-63-69.
(218763)

ТВ и сателитске анте-
не, монтажа и дигита-
лизација вашег теле-
визора. 064/866-20-
70. (218793)

ХОБЛОВАЊЕ, фуго-
вање, поправка и ла-
кирање паркета, као и
бродских подова.
064/341-79-60,
065/543-21-53.
(2187989

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке, израде инста-
лација, индикатори,
бојлери купатила.
062/271-661,
061/132-85-43. (2188
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ДИГИТАЛНИ телеви-
зори, уградња за све
типове телевизора,
штеловање програма.
064/437-64-33.
(218806)

У СТАН за дан. Про-
фесионалне селидбе,
са и без радника. Па-
ковање, демонтажа и
монтажа намештаја.
Селите се са најбољи-
ма. 061/288-28-38,
065/560-85-85.
(218812)

ГЛЕТОВАЊЕ, крече-
ње, фарбање столари-
је, гипс радови, чисто,
повољно, квалитетно.
063/864-67-16.
(218815)

КОШЕЊЕ траве, ши-
бља, обарање стабала,
ископи, утовари, итд.
Повољно. 060/035-47-
40. (218822)

РАДИМО све физичке
послове: рушења ку-
ћа, разбијање бетона,
бетонирања, ископи,
однос и утовари ства-
ри, кошење траве.
064/122-69-78.
(218822)

БОВЕН масажа, бес-
платно. 064/348-07-
60. (4659)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове инста-
лације, машинска од-
гушења санитарија.
062/382-394.
(218825)

СТОЛАРСКЕ и бра-
варске услуге. Алек-
сандар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(218989)

РУШЕЊЕ, копање, чи-
шћење тавана, подру-
ма, дворишта, изно-
шење шута, ствари.
061/623-52-63.
(218886)

МАТЕМАТИКА, 
физика, хемија, 
механика часови. Тел.
013/251-19-81,
063/852-22-43.
(218855)

ПОПРАВКА кровова,
грађевински радови.
Тел. 064/866-25-76,
066/944-55-90.
(218952)

КЕРАМИЧАР, квали-
тетно, поуздано, по-
вољно. 063/318-780.
(218943)

ПОПРАВКЕ, столари-
ја, браварија, санита-
рије, монтирање бој-
лера, шпорета, греја-
ча. Слободан.
063/865-80-74.
(218857)

ДУБИНСКО усисава-
ње, прање кревета,
мебла, 15 година ис-
куства. 013/334-034,
063/839-75-93.
(218934)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, тера-
се, врата, капија ро-
штиљи по мери, ситне
поправке, врло по-
вољно. 060/140-54-44,
Дуле. (218938)

ЛЕЧЕЊЕ психичких
проблема, фобија, бо-
лести зависности, пси-
хотерапеут. 063/354-
262. (218912)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке
купатила, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(218898)

АУТО-ЛИМАРИЈА,
фарбање, одржавање,
механика возила, из-
рада, уградња, варе-
ње ауспуха. 062/155-
67-15. (218860)

КОШЕЊЕ и крчење,
сечење дрва, вађење
пањева. 064/196-17-
32. (218832)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, из-
рада кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/816-
33-84. (218879)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најпо-
вољније. 065/361-13-
13. (218865)

ТАПЕТАР који пре-
свлачи намештај, са
искуством тражи по-
сао. 064/120-77-64.
(219004)

РАДИМО све физика-
лије, ископе, рушења,
бетонирања, повољно.
Имамо камионе, ба-
гер, долазим на дого-
вор. 061/265-04-80.
(218991)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, ин-
форматика, могућ-
ност месечног плаћа-
ња, професор. Цен-
тар. 013/353-569,
061/603-94-94,
066/405-336.
(218906)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим кипером до два
кубика. 065/334-23-
38. (219087)

СВЕ врсте керамичар-
ских радова, квали-
тетно и повољно.
062/428-11-51, Миро-
слав. (219075).

ОЗБИЉНА жена чува-
ла би старију особу.
062/167-67-69.
(219085)

МОЛЕРАЈ: глетовање,
кречење, лепљење та-
пета, фарбање стола-
рије, тражим посао.
013/310-741,
064/174-03-23.

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, из-
рада пројеката.
064/131-98-75.
(219063)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/314-
90-18, 601-892.
(219015)

ЧАСОВИ енглеског,
повољно. 066/934-47-
36. (219027)

КОШЕЊЕ дворишта,
травњака, воћњака
тримером, могућност
одвоза траве.
061/612-14-50.
(219041) 

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, све ре-
лације по Србији, с
комбијима, камиони-
ма, екипа радника,
кутије, фолија за за-
штиту намештаја, од
0-24 сата, сваког дана
и недељом. Бесплатан
долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће
чековима и преко ра-
чуна. Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (218821) 

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. (2188

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, комби-
јима и каминома,
профеисонално, еки-
па раднике, све рела-
ције по Србији,  откуп
намештаја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(218821)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,

камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту намештаја. Се-
лите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (218821) 

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим и великим кипе-
ром 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (214
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ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ви-
љушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ви-
љушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)

БАЛТОКАД када, об-
нова глазуре, пласти-
фицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(215564)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специ-
јалним машинама,
може преко рачуна.
„Аcqua”, 062/532-346.
(217169)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе. Панчево,
даље. Цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(217698)

КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, сејанац, пе-
сак, шут, 1.300 дина-
ра, најповољније.
066/355-154,
062/355-154.
(217562)

ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комби-
јем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(217489)

СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом, 
радници, 
повољно. Вук.
013/365-051,
064/176-91-85,
063/278-117.
(217399)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Сло-
бодан. 
064/348-00-08,
062/850-36-58.
(217221)

KIZ ZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле,
мањим (1.500 дин) и ве-
ћим камионима (2.000
дин). Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
013/366-888. (217325)
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KIZ ZA – истовар и
утовар робе виљушка-
рима на свим терени-
ма, рушење старих ку-
ћа и других објеката,
утовар шута с одво-
зом. (217325)

KIZ ZA –  изнајмљива-
ње виљушкара носи-
вости 10 тона.
063/218-894,
013/366-888. (217325)

KIZ ZA – изнајмљива-
ње ваљка за равнање
и сабијање терена,
насипање, набијање
вибро плочама.
(217325)

KIZ ZA – ископ вели-
ким и мини багерима
подрума, темеља, ка-
нала, канализационих
прикључака, септич-
ких јама с одвозом.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута ста-
ре „Утве”). 063/218-
894, 013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – сечење бето-
на и асфалта до 20
цм, изнајмљивање
компресора за разби-
јање бетона свих ве-
личина и дебљина.
(217325)

KIZ ZA – камиони с
корпама за рад на ви-
сини од 17 - 23 метра,
сечење и резање ста-
бала и грања.  Жарка
Зрењанина 146-а
(преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
064/668-97-86,
013/366-888. (217325)

KIZ ZA –  самоходна
дизалица за рад на
висини од 33 метра.
064/668-97-86. (4652)

KIZ ZA –  издавање
рамовских скела са
превозом (до 100 м² –
10 евра/дан, дo 200
м² – 20 евра/дан...),
агрегата за струју.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута ста-
ре „Утве”). 063/218-
894, 064/668-97-86,
013/366-888. (217325)

ПРЕВОЗ малим ками-
оном шљунка, песка,
сејанца, шута, ископ
багерима. 064/648-
24-50, најповољније у
граду. (217325)

РОЛЕТНЕ, комарни-
ци, венецијанери, но-
во и поправљам. „Ор-
ка”, 064/189-40-91,
354-777. (217759)

РОЛЕТНЕ, комарни-
ци, тракасте завесе,
венецијанери, израда,
монтажа, поправке.
063/775-96-08,
013/353-923. (218057)

КИРБИ, дубинско
прање, усисавање те-
пиха, намештаја. Ми-
ки, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07.
(218060)

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром, шљунак, песак,
сејанац, одвоз шута,
утовар. 063/246-368.
(218079)

КОМБИ превоз тере-
та, селидбе, најповољ-
нија, цена. 069/260-
00-40. (218579)

СЕЛИДБЕ,  1.000, рад-
ници, попуст на ван-
градске. 064/482-65-
53. 

ПОПРАВКА беле тех-
нике, монтажа и сер-
вис клима-уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(218718)

ИЗДАЈЕМ локал за
мања славља, до 40
особа. Бифе „Ћира је-
дан”, 013/315-643.
(218742)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
монтажа антена, ауто-
електричар, електри-
чар. Дејан, 063/800-
01-96. (218769)

ОБЕЗБЕДИТЕ кућу,
стан, локал, викенди-
цу. Купите свог порти-
ра. Дејан, 063/800-01-
96. (218769)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водо-
водне адаптације, за-
мена вирбли, вентила,
батерије и санитарије.
Све за воду. Пензио-
нерима екстра попуст,
0-24 сата, долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(218818)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољни-
је. Иван. 063/107-78-
66. (2183821)

СЕЛИДБЕ робе и ства-
ри комбијем и камио-
ном, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(218821)

СЕЛИДБЕ на свим де-
стинацијама, одвози-
мо непотребне ства-
ри. 063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34, Влади-
мир. (218924)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, замена
вирбли, батерија, вен-
тила, све за воду, 0-24
сата, Пензионерима
екстра попуст.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33. (21890

ПРЕВОЗ робе и селид-
бе, великим комбијем,
најповољније.
064/595-98-01,
063/368-506. (218909)

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венеција-
нери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло
заштита. 063/816-20-
98. (218909)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
адаптације, замена,
поправке. 0-24.
013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(218858)

ИЗДАЈЕМ рамске ске-
ле, металне подупира-
че, мешалице за бе-
тон. 064/351-11-73.
(218830)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
064/317-10-05.
(219900)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41.
(219000)

МОТОРИСТИ, ваш
вулканизер све на јед-
ном месту. 063/240-
591. (219080)

ПОЛИРАМ фарове,
фабричко стање.
063/240-591. (219080)

ПРЕВОЗ шљунка, уто-
вар и истовар палета,
ископ подрума. Зве-
здан. 063/224-435.
(218853)

ВЕШ-МАШИНЕ; фри-
жидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бој-
лере, поправљамо
квалитетно с гаранци-
јом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-
05. (219039)

ОГЛАШАВАМ нева-
жећом довзолу за
управљање чамце бр.
573/80 и пловидбену
дозволу ПА 6795 из-
дате од Капетаније
Панчево, на име Ђура
Ујвари. 
(218999)

РАЗВЕДЕНОЈ жени,
девојци, нудим брак.
064/426-62-93, Мило-
мир.Куршумлија.
(СМС)

ОГЛАШАВАМ нева-
жећом годишњу пен-
зионерску карту изда-
ту од АТП-а на име
Стојанче Станојков-
ски. (218809)

ОГЛАШАВАМ нева-
жећом ђачку књижи-
цу издату од ОШ „Јо-
ван Јовановић Змај”,
на име Михаило Си-
мић. (219042)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, по-
вољно. 063/709-44-97.
(218269)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи. За ин-
формације позовите
069/320-85-70, или
погледајте сајт ni kve -
rayu.wi x.co m/apart -
man-dju ric 
(218410)

ИЗДАЈЕМ апартман,
строги центар Злати-
бора. Тел. 063/892-
38-33. (218954)

ЗЛАТИБОР, коришће-
ње двособног апарт-
мана за 5-6 особа, са
опремљеном кухи-
њом, 2.000 динара
дневно. 063/700-10-
91. (218947)

БАЊА ВРУЈЦИ, про-
дајем/мењам 104 м2,
за некретнину Панче-
во. 064/438-12-35.
(218878

ПРОДАЈЕМ стан у Ра-
жани, испод Дивчиба-
ра, могућа замена и
друге опције.
063/818-75-44.
(218838)

ИЗДАЈЕМ собе и
апартмане у Соко Ба-
њи. 064/665-55-60,
018/834-885. 
(218990)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

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

На осно ву За ко на о мла ди ма РС, Ста ту та гра да Пан че -

ва, Од лу ке о бу џе ту гра да Пан че ва за 2016. го ди ну и

Стра те ги је бри ге о мла ди ма гра да Пан че ва 2014-2017,

гра до на чел ник гра да Пан че ва рас пи сао је

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА И ПРО ЈЕ КА ТА

ОД ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА У ОБЛА СТИ МА ОМЛА -

ДИН СКОГ СЕК ТО РА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА, ЗА 2016.

ГО ДИ НУ

и

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ МУ ЗИЧ КИХ, ИНО ВА ТИВ -

НИХ, ЕДУ КА ТИВ НИХ И ПРО МО ТИВ НИХ ПРО -

ГРА МА 

И ПРО ЈЕ КА ТА ЗА МЛА ДЕ У ДВО РА НИ „АПО ЛО“, 

У СА РАД ЊИ СА ДО МОМ ОМЛА ДИ НЕ ПАН ЧЕ ВО,

ЗА 2016. ГО ДИ НУ

     Пра во уче шћа на Кон кур си ма има ју ре ги стро ва на

удру же ња гра ђа на са се ди штем на те ри то ри ји гра да

Пан че ва. Удру же ња гра ђа на ко ја ни су по пу ни ла Упит -

ник за при ку пља ње по да та ка по треб них за ажу ри ра ње

и до пу ну по сто је ће ба зе ор га ни за ци ја ци вил ног дру -

штва гра да Пан че ва, мо ра ју да га до ста ве уз кон курс -

ну апли ка ци ју.                                          

      Рок за кон ку ри са ње на овим Кон кур си ма је до 2.

де цем бра 2016. го ди не, од но сно до утро шка сред ста ва

опре де ље них за ову на ме ну.

      Ак тив но сти про гра ма/про јек та ко је Град бу де

су/фи нан си рао пу тем ових Кон кур са мо ра ју би ти ре а -

ли зо ва не до 31. де цем бра 2016. го ди не, а фи нал ни на -

ра тив ни и фи нан сиј ски из ве шта ји пре да ју се до 31. ја -

ну а ра 2017. го ди не. 

      Цео текст Кон кур са за су/фи нан си ра ње про гра ма

и про је ка та од јав ног ин те ре са у обла сти ма омла дин -

ског сек то ра гра да Пан че ва за 2016. го ди ну, као и

Кон кур са за су/фи нан си ра ње му зич ких, ино ва тив них,

еду ка тив них и про мо тив них про гра ма и про је ка та за

мла де у дво ра ни „„Апо ло” у са рад њи са До мом омла -

ди не Пан че во за 2016. го ди ну, са кри те ри ју ми ма, по -

себ ним усло ви ма и ком плет ном кон курс ном до ку мен -

та ци јом за апли ци ра ње, об ја вље ни су на зва нич ној

пре зен та ци ји гра да Пан че ва www.pancevo.rs. До дат не

ин фор ма ци је мо гу се до би ти пу тем те ле фо на

013/308-907 или меј ла  

kancelarijazamlade@pancevo.rs.
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ПР ВИ ПРИ ВАТ НИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ

ОСНО ВАН 1993. ГО ДИ НЕ ПОД НА ЗИ ВОМ

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ „БРА ЋА КА РИЋ”

К   О   Н   К   У   Р   С

АЛ ФА БК УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА
ЗА УПИС СТУ ДЕ НА ТА НА АКРЕ ДИ ТО ВА НЕ АКА ДЕМ СКЕ

      СТУ ДИ ЈЕ ЗА ШКОЛ СКУ 2016/2017. ГО ДИ НУ

Свим сту ден ти ма ко ји се упи шу у пр вом упи сном ро ку 

Ал фа БК Уни вер зи тет одо бра ва по пуст за школ ску 2016/2017. го ди ну 

у ви си ни од 20% на свим сту диј ским про гра ми ма основ них и ма стер ака дем ских сту ди ја.

ФА КУЛ ТЕТ ЗА ФИ НАН СИ ЈЕ, БАН КАР СТВО И РЕ ВИ ЗИ ЈУ, без свој ства прав ног ли ца

Нaзив про гра ма Број сту де на та

оас- Ра чу но вод ство и ре ви зи ја 60

оас- Тр го ви на

�  Мо дул – Тр го ви на и мар ке тинг 

�  Мо дул – По ре зи и ца ри на 60

оас - Агро би знис и аграр на еко но ми ја  30

оас - Фи нан си је (длс) 120

оас -  Еко но ми ја 30

мас - Тр го ви на 25

мас - Агро би знис и аграр на еко но ми ја 25

дс - Ме ђу на род на тр го ви на и би знис 5

ФА КУЛ ТЕТ ЗА МА ТЕ МА ТИ КУ И РА ЧУ НАР СКЕ НА У КЕ, без свој ства прав ног ли ца

Нaзив про гра ма Број сту де на та

оас - ра чу нар ске на у ке 25

мас - ра чу нар ске на у ке 15

дс - ра чу нар ске на у ке 5

ФА КУЛ ТЕТ ИН ФОР МА ЦИ О НИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА, без свој ства прав ног ли ца

Нaзив про гра ма Број сту де на та

оас - Ин фор ма ци о не ко му ни ка ци о не тех но ло ги је 25

мас - Ин фор ма ци о не ко му ни ка ци о не тех но ло ги је 15

дс – Ин фор ма ци о но ко му ни ка ци о не тех но ло ги је 10

ФА КУЛ ТЕТ ЗА  СТРА НЕ ЈЕ ЗИ КЕ, без свој ства прав ног ли ца

На зив про гра ма Број сту де на та

оас –  Ан гли сти ка 50

мас – Ан гли сти ка-књи жев ност 20

мас – Ан гли сти ка-лин гви сти ка 20

ФА КУЛ ТЕТ ЗА МЕ НАЏ МЕНТ У СПОР ТУ, АЛ ФА БК УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ, Бе о град

Нaзив про гра ма Број сту де на та

оас - Ме наџ мент у спор ту 90

мас - Ме наџ мент у спор ту 25

мас - Ме наџ мент тре на жне тех но ло ги је 25

Сту диј ски про грам у осни ва њу:

МАС - ЗА ШТИ ТА И ОЧУ ВА ЊЕ НА СЛЕ ЂА .  ...40 СТУ ДЕ НА ТА

Ака де ми ја умет но сти, Бе о град, ин фор ма ци је о на зи ви ма сту диј ских про гра ма, бро ју сту де на та ко ји

се упи су ју и шко ла ри ни  до ступ не су на сај ту Ака де ми је умет но сти

www.akademijaumetnosti.edu.rs

ШКО ЛА РИ НА

Шко ла ри на за школ ску 2016/2017. го ди ну на свим сту диј ским про гра ми ма из но си:

1. Основ не ака дем ске сту ди је.................. 1.200 евра 

2. Ма стер ака дем ске сту ди је.................... 2.000 евра 

3. Док тор ске сту ди је..................................3.000 евра 

     Упла та шко ла ри не се вр ши у ви ше ме сеч них ра та.

     Код јед но крат не упла те шко ла ри не одо бра ва мо по пуст од 10%

УСЛО ВИ ЗА УПИС 

Основ не ака дем ске сту ди је

За вр ше на че тво ро го ди шња сред ња шко ла (ди пло ма и све до чан ство сва че ти ри раз ре да сред ње шко -

ле), по ло жен при јем ни ис пит, упла ће на пр ва ра та шко ла ри не у скла ду са од лу ком уста но ве.

Ма стер ака дем ске сту ди је

За вр ше не че тво ро го ди шње ака дем ске сту ди је (240 ЕСПБ), по ло жен при јем ни ис пит, упла ће на пр ва

ра та шко ла ри не у скла ду са од лу ком уста но ве.

Док трор ске сту ди је  

За вр ше не ака дем ске сту ди је са укуп но 300 ЕСПБ, по ло жен при јем ни ис пит, упла ће на пр ва ра та

шко ла ри не у скла ду са од лу ком уста но ве.

ПО СТУ ПАК СПРО ВО ЂЕ ЊА КОН КУР СА и де таљ ни је ин фор ма ци је, као и тер ми ни при јем них ис пи -

та до ступ ни су на ин тер нет адре са ма Ал фа БК Уни вер зи те та и фа кул те та:

www.alfa.edu.rs www.akademijaumetnosti.edu.rs

Сва пи та ња сла ти на адре су сту дент ске слу жбе upis@alfa.edu.rs

Сви ОАС сту диј ски про гра ми су че тво ро го ди шњи, 240 ЕСПБ

Уни вер зи тет за др жа ва пра во на до пу ну овог кон кур са за сту диј ске про гра ме ко ји су у при пре ми.

НА ПО МЕ НА: На ве де не це не су да те за јед ну школ ску го ди ну. Це не да те у еври ма пла ћа ју се у ди -

нар ској про тив вред но сти по сред њем кур су НБС на дан упла те. 

У  В  Е  К     П  Р  В  И

АЛ ФА БК УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ, НО ВИ БЕ О ГРАД, Пал ми ра То ља ти ја 3, 

011/260-63-80 и 063/110-08-82

www.alfa.edu.rs , info@alfa.edu.rs

PIB : 100421838

ДАН ОТВО РЕ НИХ ВРА ТА У ПАН ЧЕ ВУ
У про сто ри ја ма сред ње струч не шко ле „Ви зи ја”, Ву ка Ка ра џи ћа бр. 1, у пе -

так 13. ма ја 2016. го ди не, у тер ми ну од 12 до 14 са ти би ће ор га ни зо ва на по -

се та на ме ње на свим за ин те ре со ва ним за упис и њи хо вим ро ди те љи ма. У на -

ве де ном тер ми ну за ин те ре со ва ни ће мо ћи бо ље да се упо зна ју са Ал фа БК

уни вер зи те том и до би ју де таљ не ин фор ма ци је о сту ди ја ма и усло ви ма упи -

са, као и да чу ју ис ку ства сту де на та .

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат
број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ
(СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ
ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца”
будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или
потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима,
као и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може
бити стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

МА РИН КО ВИЋ ДРА ГАН из Пан че ва, Ули ца Ки кинд ска број 12, као

по ве ри лац, на осно ву прав но сна жног ре ше ња Слу жбе за ка та стар не -

по крет но сти број 952-02-13-53/2016 од 01. 03. 2016. го ди не о за бе ле -

жби хи по те кар не про да је и чла на 35 За ко на о хи по те ци („Сл. гла сник

РС”, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015) не по крет но сти ПРЕД У ЗЕ ЋА ЗА

ТР ГО ВИ НУ, УСЛУ ГЕ И ЈАВ НИ ПРЕ ВОЗ РО БЕ „СМД МОНТ”д. о. о из

Пан че ва, Ули ца Мак си ма Гор ког број 31, МБ: 20304413

ОГЛА ША ВА АУК ЦИЈ СКУ ПРО ДА ЈУ
Не по крет но сти ста на број 8, у из град њи, про јек то ва не по вр ши не

66,83 м², на дру гом спра ту ви ше по ро дич ног стам бе но-по слов ног

објек та у из град њи По+Пр+2Сп+Пк у ули ци Син ђе ли ће ва број 60-а у

Пан че ву, са гра ђе ној на ка та стар ској пар це ли број 977/3 , упи са не у

ли сту не по крет но сти број 5407 за к.о, Пан че во, за ко ју је из да то одо -

бре ња за из град њу број ИВ-11-353-618/2008 од 24. 04. 2009. го ди не.

        За ин те ре со ва на ли ца се мо гу ја ви ти хи по те кар ном по ве ри о цу

МА РИН КО ВИЋ ДРА ГА НУ из Пан че ва, Ули ца Ки кинд ска број 12, те -

ле фон 064/142- 83-45.

        По чет на це на на аук циј ској про да ји из но си 4.303.076,00 ди на ра и

пред ста вља 75 % од про це ње не тр жи шне вред но сти опи са не не по крет -

но сти, од стра не про це ни те ља суд ског ве шта ка за област гра ђе ви нар -

ства мр. Ми ла на За ру би це дипл.грађ. инж., на дан 19. 04. 2016. го ди не.

Пр ва ук циј ска про да ја одр жа ће се у Пан че ву, у ули ци Син ђе ли ће ва

број 60-а, да на 06. 06. 2016 у 12 са ти.

        Пра во на уче шће у јав ном над ме та њу има ју сва прав на и фи зич -

ка ли ца ко ја из вр ше упла ту јем ства у ви си ни 1/10 де ла утвр ђе не по -

чет не аук циј ске вред но сти 430.307,60 ди на ра на те ку ћи ра чун ко ји се

во ди код „Pireus bank” а.д. Бе о град, 125-0000001804996-39

        Рок за упла ту јем ства је 03. 06. 2016. го ди не.

        Сва за ин те ре со ва на ли ца ко ја из вр ше упла ту јем ства пот пи са ће

из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај јем ства у слу ча ју да на аук циј ској

про да ји стек ну ста тус куп ца или дру гог нај по вољ ни јег по ну ђа ча и чи -

ја из ја ва чи ни са став ни део про дај не до ку мен та ци је.

        Ре ги стра ци ја уче сни ка по чи ње по ла са та пре по чет ка јав ног над -

ме та ња и за вр ша ва се пет ми ну та пре по чет ка јав ног над ме та ња.

        Ли ци та ци о ни ко рак из но си 100.000,00 ди на ра.

         Раз гле да ње не по крет но сти је 02. 06. 2016 у вре ме ну од 12 до 14 са ти.

        По ну ди лац ко ме је до де ље на не по крет ност је ду жан да упла ти

по ну ђе ну це ну у ро ку од 8 да на од да на јав не про да је у ко рист ра чу на

по ве ри о ца број 125-0000001804996-39 код „Pireus bank” а.д. Бе о град,

а уко ли ко по ла га ње це не из о ста не, по ве ри лац ће про гла си ти до де љи -

ва ње том по ну ђа чу без прав ног деј ства и по зва ти сле де ћег по ре ду по -

ну ђа ча да упла ти по ну ђе ни из нос.

        Уко ли ко ви ше ли ца бу де уче ство ва ло у јав ном над ме та њу, по ну -

ди о ци ма чи ја по ну да ни је при хва ће на вра ти ће се јем ство, од мах по

за кљу че њу јав ног над ме та ња, с тим да ће се јем ство дру гог и тре ћег

по ну ђа ча за др жа ти до уплатe укуп ног из но са це не од ли ца са бо љом

по ну дом од њи хо ве.                                                                           (9/219058)

      У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу

и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09

- ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ

И  СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ

ОГЛА ША ВА ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ
УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА „ЗА ПО ТРЕ БЕ УР БА -

НИ СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ

КАТ. ПАР. БРОЈ 5710 КО ПАН ЧЕ ВО, ЗА ПЛА НИ РА НУ

ИЗ ГРАД ЊУ ВИ ШЕ ПО РО ДИЧ НОГ СТАМ БЕ НОГ

ОБЈЕК ТА СПРАТ НО СТИ П+1+Пс У УЛИ ЦИ ЖАР КА

ФО ГА РА ША БРОЈ 20, ПАН ЧЕ ВО, из ра ђен од стра не

DOO „AMBER PRO”, Ул. Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 1,

ТЦ „Тру бач”, под бро јем тех.днев. 01/12-14 од фе бру -

а ра 2016. го ди не, за ин ве сти то ра DOO „AMBER PRO”,

Ул. Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 1, ТЦ „Тру бач”.

      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти у

згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе -

тра I, број 2 - 4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му -

нал не по сло ве. Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о јав -

ној пре зен та ци ји мо же те до би ти на те ле фон 013/308-

905, кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 10 до 13 са ти у пе -

ри о ду тра ја ња јав не пре зен та ци је од 7 да на, по чев од

04. 05. 2016. го ди не.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за

вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у пи са ном об ли ку,

Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -

ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве,

Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.                            

                                                                                           (ф)

21. апри ла 2016, пре ми ну ла је на ша дра га

ВУ КО СА ВА РА КО ЧЕ ВИЋ
1938–2016.

Са хра на је оба вље на 23. апри ла 2016. го ди не на гро бљу у Ка ча ре ву.

Жи ве ла си ча сно, по но сно, по што ва на и во ље на од свих као до бра

мај ка, ба ка, све кр ва и та шта. Мно го је ле пих успо ме на да те веч но

пам ти мо.

У су бо ту, 30. апри ла, у 11 са ти, да ва ће мо сед мо днев ни по мен.

Тво ји: ЂУ РО, ДРА ГА НА, СНЕ ЖА НА, ЉИ ЉА НА, СМИ ЉА, МА НЕ,

РА ДО СЛАВ, ЗО РИ ЦА, ДУ ШАН, МИ ЛИ ЦА, ЛА ЗАР и МА ША

(33/218811)

СЛА ЂА НА КЕ ЉЕ ВИЋ
1971–2016.

Кад ср це и ду ша бо ле, вре ме ни је лек већ

ти ха пат ња и веч на ра на.

Не по сто ји вре ме ко је ума њу је ту гу, не по -

сто је ре чи ко ји ма се мо же опи са ти ко ли ко

ми не до ста јеш.

Веч но ћеш би ти у мом ср цу.

Твој ба та СР ЂАН

(18/218767)

СЛА ЂА НА

КЕ ЉЕ ВИЋ

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од за бо ра ва.

БО ЈАН, МИР ЈА НА, 

МИ ЛИ ЦА и ИЛИ ЈА

(26/218791)

СЛА ЂА НА 

КЕ ЉЕ ВИЋ

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма. 

Стриц ЈО ВАН и стри на

ЈЕ ЛЕ НА с де цом

(27/218792)

Дра га Се ко

не при хва та мо да се по -

здра ви мо, јер у на шим

ср ци ма и ми сли ма ћеш

увек би ти ту.

СВЕ ТЛА НА, МА ЈА 

и ДО РИ НА

(34/218813)

СЛА ЂА НА
За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

При ја те љи из Стра збур га

(38/218824)

СЛА ЂА НА
Дра га, с по но сом чу ва мо

успо ме ну на те бе.

Тво је дру га ри це АН ЂА

и ЉИ ЉА

(39/218824)

По след њи по здрав се -

стри 

СЛА ЂИ

од ЗО РА НА, БИ ЉА НЕ 

и ИВА НЕ КЕ ЉЕ ВИЋ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

(103/219029)

СЛА ЂА НА 

КЕ ЉЕ ВИЋ

По чи вај у ми ру ан ђе ле

наш на сме ја ни.

Во ле те брат ПЕ КИ 

и ГО ЦА

(117/219059)

СЛА ЂА НА 

КЕ ЉЕ ВИЋ

Дра га Се ко, по чи вај у

ми ру.

Брат МИ МИ

с по ро ди цом

(118/219060)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ

БИ ТРА КОВ СКОМ

БО ЛЕ ТУ

Ожа ло шће ни: син 

МА РИО, сна ја 

СЛА ЂА НА и уну ци 

НЕ МА ЊА и НЕ ВЕ НА

(12/218757)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ

БИ ТРА КОВ СКОМ

Ожа ло шће ни при ја тељ

ЉУ БА и ОЛ ГА ЂУ КИЋ

(13/218757)

По след њи по здрав бра ту

МИ О ДРА ГУ 

СА РИ ЋУ
Увек ће мо те се се ћа ти,

ле пе успо ме не чу ва ти у

ср ци ма и ми сли ма.

Се стра МИЛ КА БУ ЦА,

зет ИВИ ЦА, се стри ћи

ВИ О ЛЕ ТА и ВЛА ДА 

с по ро ди ца ма

(42/218835)

По след њи по здрав во ље ној ма ми, та шти, ба ки

пра ба ки

ТЕ РЕ ЗИ ЈИ КО ВАЧ
1930–2016.

Ње ни во ље ни: ћер ка ТЕ РЕ ЗА, зет БО РА, уну ка

СА ШКА и унук МИ РО СЛАВ с по ро ди ца ма
(43/218840)

По след њи по здрав 

За у век нас је на пу стио

наш дра ги отац, таст и

де да

ПЕ ТАР 
ЧО МЛА ВА

1935–2016.
Ожа ло шће ни: ње го ви

ВЕ СНА, СИ НИ ША, 
ДЕ КИ и ЛЕ ЛА

(61/218885)

Наш вољени тата, деки и прадеда

АНДРАШ ЈАНОШ
1933–2016.

преминуо је 25. априла 2016. године и иза

себе оставио празнину и тугу.

Љубав, ослонац, подршка, нежност и раз-

умевање које смо имали недостајаће нам

заувек.

Фамилије ЈАНОШ и СТАНОЈЕВИЋ

са унуцима и праунуцима

(140/4659

ЖИЋИ

последњи поздрав од

породице ЈОЈКИЋ

(141/219113)

Драгом

ПАЈИ

Пријатељи никад не

умиру.

Породице

ВЕЛИКИНАЦ

и МАРКОВСКИ

(143/219114)

Последњи поздрав брату

ЖИЋИ

Сестра ДРАГИЦА с породицом

(142/219113)
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22. апри ла 2016. го ди не

ис пра ти ли смо на веч ни

по чи нак дру га ра с по -

сла

СЛО БО ДА НА

ЂА ЈИ ЋА

дипл. прав ни ка

1942–2016.

Оста ју не за бо ра ву на ше

ка фи це, ћа ска ња, дру -

же ња и струч не кон сул -

та ци је. На ро чи то тво је

по слов но увек „хо ћу”,

ни ка да „не ћу”, тач но

зна но шта „пре ћу”. 

РАД МИ ЛА, ЗОР КА,

СВЕ ТЛА НА и ДО РУ

(20/218775)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ЖИ ВАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ
Та ти це мој, био си ми све на све ту.
Знај да во ље ни ни кад не уми ру и да ћеш за у век жи ве -
ти у мом ср цу.

Тво ја ћер ка СА ЊА

(108/219045)

ЖИ ВАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ
Дра ги та та, во лим те.

Ка ко ћу без те бе...

Тво ја ТА ЊА

(109/219045)

ЖИ ВАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ
Дра ги де да, био си ми све.

Во лим те.

Твој унук СТЕ ФАН

(110/219045)

По сле кра ће бо ле сти пре ми нуо је наш во ље ни 

ЖИ ВАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ ЖИ ЋА
6. IV 1957 – 27. IV 2016.

Ожа ло шће на су пру га МИ ЛЕ НА, ћер ке ТА ТЈА НА 

и СА ЊА и унук СТЕ ФАН

(106/219045

ЖИ ВАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 
Ми ко, те шко ћу без те бе да ље.

Тво ја МИ ЛЕ НА

(107/219045)

По след њи по здрав

ЖИ ЋИ

од ДРА ГА НА

КО МА РИ ЦЕ

(111/219045)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ЖИ ВА НУ

НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋУ

ЖИ ЋИ

од по ро ди це ВИ ЈА ТОВ

(112/219045)

По след њи по здрав ку му

ЖИ ЋИ

од ку мо ва ТО МИЋ 

из Омо љи це

(113/219045)

По след њи по здрав

ЈОР ДА НИ

ШУ ЉА

Су пруг ПРЕ ДРАГ 

и син ЗО РАН

(14/218760)

По след њи по здрав дра -

гој при ји

ЈОР ДА НИ
од при ја те ља 

ВУ КО ВИ ЋА

(15/218761)

ЈОР ДА НА 

ШУ ЉА

Дра га на ша мај ко и ба -

ко, ни ка да те не ће мо

за бо ра ви ти.

Твој син НЕ НАД, сна ја

ВА ЛЕН ТИ НА и уну ци

ТИ ЈА НА и МАР КО

(16/218762)

27. апри ла из не на да нас је на пу стио наш

ЖИ ВАН НЕ ДЕЉ КО ВИЋ ЖИ ЋА

Уј ко,  хва ла ти за све.

Ожа ло шће ни: се стри чи на ДРА ГИ ЦА, 

зет ЗО РАН, при ја те љи СА ВА и МА РИ ЦА
(128/219078)

По след њи по здрав

ЖИ ВА НУ НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋУ

Ца ре, хва ла ти за све ле по што смо про жи ве ли дру же ћи

се и ра де ћи с то бом.

За по сле ни у „Та ми шка” д.о.о. Пан че во
(133/ф-698)

По след њи по здрав

ЖИ ВА НУ НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋУ

Жи ле, тво јом смр ћу оста ли смо без дра гог при ја те ља

По ро ди ца ИВИЋ
(134/ф-698)

По след њи по здрав

ЖИ ВА НУ 

НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋУ

За у век ћеш оста ти у на -

шем се ћа њу.

ГО ЦА и ба ба МИ ЦА

(138/219105)

По след њи по здрав на шем Жи ле ту

ЖИ ВА НУ НЕ ДЕЉ КО ВИ ЋУ

од ЈЕ ЦЕ, МИ ХАЈ ЛА и МИ ЛА НА

(139/219110)

По след њи по здрав

ЈОР ДА НИ ШУЉА
Све си нас из не на ди ла. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Се стра НА ДА, зет ВЛА ДА, се стри чи на СИЛ ВИ ЈА 
с по ро ди цом и се стри чи на СЛА ВИ ЦА

(47/218847)

По што ва ном

СЛО БО ДА НУ

ЂА ЈИ ЋУ

1942–2016.

По след њи по здрав 

од су пру ге ВЕ РЕ 

и се стри ћа АЦЕ

(66/218906)

По што ва ном

БО БА НУ 

ЂА ЈИ ЋУ

1942–2016.

По след њи по здрав те чи

од НЕ ЂЕ

(67/218906)

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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МИ ЛАН БАРТ ЗА КО
1958–2016.

Да љи на нас је раз дво ји ла, али смо на шли бра та и ро ђа ка пу ног љу -

ба ви. Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

EVELYН WILL-BARTH, ELMAR WILL, THERESE STOCKNER 

rodj. Barth, dr WERNER STOCKNER, dr SARAA OSTALSKI, DANIEL

STOCKNER, SEBASTIAN STOCKNER, ANDREAS WILL, 

SUSANNE WILL

(58/218876)

МИ ЛАН БАРТ ЗА КО
1958–2016.

По след њи по здрав, с по што ва њем 

МА ЈА МИ ЉЕ ВИЋ

(59/218877)

По след њи по здрав  дра -

гом уј ка

ЈО ВИ

од по ро ди це ЛУ КИЋ

(70/218932) 

По след њи по здрав на шем

ПА ЈИ
Ве те ра ни ФК „АТП-а”: ЖАР КО, БА БИЋ, 

ПО КРА ЈАЦ, ЦА ЈА, БОР КО, ФИ ШЋА, СРЕ ЈА,
БУР ЧУЛ, БУ ДИ ШКА, ШЉИ ВАР, ЦВЕ ЛЕ, 

ТЕ ГЕЛ ТИ ЈА, ДА ЧА, РА ША, СЛАВ КО, ХА ЛЕР,
КОЦ КА, ША РАЦ, ДУ ПОР, БА БУШ, АУ ТО ЂУ РА,

МАР КО, РА ДУ ЛАЦ, ОР ЛИЋ, ВИН КО, МУЈ КЕ,
ПОП, СТЕ ЈИЋ, ПОТ КО ЊАК, ДА МИР, ДА БА,

ВИЦ КО и ВЕ ЛЕ
(92/219006)

ПА ВЛЕ АБРА МО ВИЋ
1955–2016.

Наш во ље ни пре ми нуо је 26. апри ла и за у век ће жи ве ти у на шим
ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ке СА ЊА и МА ЈА с по ро ди цом, брат ЗЛАТ КО 
с по ро ди цом, бра ћа ИВАН и ДРА ГАН с по ро ди ца ма, стри на 
ДО БРИН КА и тет ка МА РИ ЈА и таст РА ДО ВАН с по ро ди цом

(93/219007)

Наш во ље ни

ПА ВЛЕ АБРА МО ВИЋ
1955–2016.

За у век ће мо те пам ти ти.

Ћер ка СА ЊА и МА ЈА, зет НИ КО ЛА, уну ка 

НИ НА и таст РА ДО ВАН и при ја НЕ НА
(94/219008)

По след њи по здрав школ ском дру гу

ПА ЈИ АБРА МО ВИ ЋУ
од ге не ра ци је 1971/75. Ма шин ско-тех нич ке шо ле

„Ни ко ла Те сла”

(96/7219014)

25. апри ла 2016. пре ми нуо је наш дра ги

МА У РИЦ ПЕ ТРО ВИЋ
1942–2016.

Ње го ви нај ми ли ји: си но ви ИВАН 

и НИ КО ЛА, сна ја ДРА ГА НА и уну чад 

ЗО РАН, НИ КО ЛА, НИ КО ЛИ НА 

и МИ ЛИ ЦА

(97/219014)

По сле крат ке и те шке бо ле сти оти шао је у веч -

ност

ЈО ВИ ЦА ЈА КО ВЉЕВ КИ НЕЗ
1950–2016.

Узе ли су ми ду шу, али се ћа ње не дам ни ко ме.

Су пру га НЕ ВЕН КА
(98/2190169

По след њи по здрав ве ли ком чо ве ку, дру гу и при -

ја те љу

МА ВРИ
од: СИ БИ НА, НИ КО ЛЕ МА ЈЕ ТИ ЋА, 

МЕ ЦИН ГЕ РА, СТЕ ВЕ, РИН ГА, ДУН ЧЕ ТА, БА ДЕ,
БО РЕ СА ВА НА, ЉУ БИН КА, ЈО ВЕ ФИ ЛИ ПА, 

РАЈ КА, ТЕР ЗЕ, КЕ БЕ, ПЕ ДЕ ТВО РА, ЈО ВЕ 
БО САН ЦА,ТО МИ ЦЕ, ДА ЦЕ, ЖЕ КИ ЋА, ШТРО КЕ,

ВУ ЈЕ, БО ШКА ТУ ЦА КА и ком ши ја БУ ДЕ 
и НЕ ЂА

(100/219023)

По след њи по здрав дра -

гом

ПА ВЛУ
По ро ди ца МАР КО ВИЋ

(120/219066)

По след њи по здрав дра гом 

ПА ЈИ

од ко ле га са спра та: ВЕ СНА, МИ РА, СВЕ ТЛА НА,

СТА НА, ВЕ СНА А., СО ЊА и ЦА ЛЕ
(121/219057)

МИ ЛАН БАРТ ЗА КО
Успо ме не ни кад не ће про ћи

Тво ји: ЖА НА и при ја те љи

(129/219083)

Из не на да је пре ми нуо наш са рад ник

ПА ВЛЕ АБРА МО ВИЋ

Оста ће за у век у на шим успо ме на ма. 

По след њи по здрав од ко ле га из Са ве за 

са мо стал ног син ди ка та гра да Пан че ва 

и оп шти на 
(132/ф-699)

По след њи по здрав си но ви ци

СЛА ЂА НИ КЕ ЉЕ ВИЋ

Од стри ца ЉУ БА КЕ ЉЕ ВИ ЋА с по ро ди цом

(8/218734)

На шој дра гој

СЛА ЂА НИ КЕ ЉЕ ВИЋ
Не по сто је ре чи за на шу ту гу.

Тво ји: ДЕ ЈАН, МИ РА, ПА ВЛЕ и ТО ДОР

(89/219002)

По след њи по здрав

СЛА ЂА НИ

од се стре ЦИ ЦЕ

(36/218824)

По след њи по здрав 

СЛА ЂА НИ

од се стри чи не SYLVI

(37/21824)

СЛА ЂА НА 

КЕ ЉЕ ВИЋ

По чи вај у ми ру.

Се ћа ње на те бе оста је

за у век.

НЕ НАД, ВИ КИ ЦА 

и СТА ША

(17/218766)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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.

До ла зи и че тр де се ти дан ка ко те не ма, а стал но

се пи там, за што баш ти?

Во лим те мно го, си не мој

СА ЛЕ

Тво ји: ма ма, се стра и ИЛИ ЈА
(19/218772)

АЛЕК САН ДАР 
Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти!

Таст ГРА ДИ МИР, та шта
БРАН КА и сва сти ка 

ИВА НА
(122/219058)

АЛЕК САН ДАР БИ САК
17. V 1989.

Вре ме про ла зи, успо ме не оста ју за у век!

За у век ћеш оста ти у мом ср цу.

Тво ја же ни ца МИ ЛЕ НА

(123/219058)

АЛЕК САН ДАР БИ САК
17. V 1989.

Да ни без те бе су ду ги. Не до ста јеш!

Успо ме на на те бе не мо же да из бле ди.

Во ли те та та

(124/219058)

АЛЕК САН ДАР

БИ САК

17. V 1989.

Чу ва ће мо те у ср ци ма.

Иа ко ни си с на ма знај

да те не ће мо 

за бо ра ви ти!

Ба ба МА РИ ШКА и де да

ЖИВ КО

(125/219958)

24. апри ла на вр ша ва ју се три го ди не ка ко мој

жи вот не ма ни ка квог сми сла

ЂУ КА СА НА ДЕР
2013–2016.

Си не мој не мо гу да спа вам. Те шке су ми но ћи,

не мо гу да за бо ра вим тво је пла ве очи. Ти си као

зве зда пла ва, не бо кра сиш, ан ђе ли те чу ва ју да

се не уга сиш. 

Љу би те та та и ба ба ЕВИ ЦА
(126/219071)

СЕ ЋА ЊЕ

ВУ КО ТА 

НА У МОВ 

КО ПРИ ВИ ЦА
ди пло ми ра ни 

еко но ми ста

3. V 1994 – 3. V 2016.

За у век си у на шим ср -

ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(127/219077)

БИ СЕР КА ЛУ КИЋ
Ми ла мо ја, чу вам те у ср цу већ три го ди не, че сто

са њам а По том... тво ја по ру ка:

„Сви сте код Ки не за а ја сам са ма,

не ка Јо ви ца до ђе по ме не”

До шао је... И остао.

Био ми је је ди на уте ха ка да си оти шла, 

ка ко да ље... оста ла сам са ма.

ЈО ВИ ЦА ЈА КО ВЉЕВ
Дра ги мој бра те, оти шао си из не на да и пре ко ре -

да.

Ту га и бол ће тра ја ти ко ли ко и мој жи вот

али у мом ср цу ћеш би ти во љен, 

а у мо јим ми сли ма, ни кад за бо ра вљен.

Хва ла вам за сву љу бав и ра дост ко ју сте не се -

бич но пру жа ли сви ма око се бе.

Ва ша не срећ на се стра НЕ НА
(136/219095)

Дво го ди шњи по мен

МИ ЛО РАД ОЖЕ ГО ВИЋ ЕЏА
1960–2014.

Све ово вре ме учи мо да жи ви мо без те бе, а то је
нај те жа лек ци ја у жи во ту. Ту су ме ста на ко ји ма
те ви ше не ма и тре ну ци без те бе.
Го во ре да ће про ћи, а уства ри све се по на вља.
Све ви ше нам не до ста јеш.

Во ле те тво ји си но ви МИ ХАЈ ЛО и МИ ЛОШ 
и су пру га РА ДА

(77/218959)

Дво го ди шњи по мен

МИ ЛО РАД

ОЖЕ ГО ВИЋ

1960–2014.

Жи вот ни је вре ме ко је

про ла зи, већ да ни ко ји

се пам те.

Твој таст ГОЈ КО 

МА РИН КО ВИЋ

(78/218954)

Дво го ди шњи по мен

АН КА 

МА РИН КО ВИЋ
1949–2014.

Не ка те мо је ми сли за -

гр ле, мо је су зе по љу бе и

не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти мо ја љу -

бав.

Твој су пруг ГОЈ КО

(79/218959)

Дво го ди шњи по мен

АН КА 
МА РИН КО ВИЋ

1949–2014.
Не зна мо  да ли ће мо те
икад пре бо ле ти, али
зна мо да ће мо те увек
во ле ти.

Тво ја ћер ка 
РА ДА и уну ци 

МИ ХАЈ ЛО и МИ ЛОШ

(80/218959)

Го ди шњи по мен

РА ДО СЛАВ МИ НИЋ РАЦ КО

Се ћа ње на те бе бол но је, 

вре ме ко је про ла зи ту жно је,

жи вот без те бе те жак је,

али љу бав пре ма те би веч на је!

ЉИ ЉА НА, ДА НИ ЈЕ ЛА и МИР КО с по ро ди цом
(73/218950)

У су бо ту, 23. апри ла

2016. да ва ли смо го ди -

шњи по мен на шој дра -

гој

ДЕ САН КИ 

БО ШКО ВИЋ

Су пруг РА ДО ВАН, 

си но ви НО ВИ ЦА 

и ИГОР с по ро ди ца ма

(2/218715)

БРАН КО 

ЧКО ЊО ВИЋ

1949–1996.

Би ли смо де ца кад си

оти шао. Љу бав пре ма

на шем та ти ни је ни да -

нас пре ста ла.

Тво ји си но ви БО ЈАН

и ИГОР

(115/219053)

30. апри ла, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва ће мо

го ди шњи по мен

СТО ЈА НУ СО КО ЛО ВУ
1941–2015.

Го ди на је про шла, а ту га и бол оста ју.

Тво ји нај ми ли ји
(116/219054)

СЕ ЋА ЊЕ

СПА СО ЈЕ 

ПА ВЛОВ

2011–2016.

С љу ба вљу и ту гом чу ва -

мо се ћа ње на те бе.

Во ље ни ни ка да не уми ру.

Се стра СТА НИ ЈА 

с по ро ди цом

(24/218789)

СПА СО ЈЕ 

ПА ВЛОВ

2011–2016.

Вре ме про ла зи, али ти у

на шим ср ци ма оста јеш

за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(25/218790)

Пет го ди на жи ви мо без

на ше

др ВА ЛЕН ТИ НЕ
ТО МИЋ

23. II 1966 – 26. IV 2011.
Успо ме ну на њу чу ва ју:

мај ка СТЕ ЛУ ЦА, син
СТЕ ФАН, брат 

ВА ЛЕН ТИН с де цом
ВУ КОМ и ВИ ШЊОМ

(21/218766)

ЖИ ВО РАД

ЂОР ЂИЋ
2006–2016.

Вре ме ко је је про ле те ло

ни је из бри са ло успо ме -

не и се ћа ње на те бе.

Су пру га МИ ЛИ ЈА, 

ћер ке ТА ЈА НА 

и САН ДРА 

с по ро ди ца ма

(102/219025)

Оба ве шта ва мо све за по сле не и при ја те ље да је

пре ми нуо наш за по сле ни 

МИ ЛО РАД РА КИЋ

За по сле ни Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „Зе ле -

ни ло” Пан че во, ће се увек се ћа ти Ми ло ра да као

дра гог дру га и ко ле гу

Ко лек тив ЈКП „Зе ле ни ло” Пан че во
(86/ф-696)

Ше сто ме сеч ни по мен

сна ји

СТА НИ 

ВЕ СЕ ЛИЋ

Чу ва ће мо те од за бо ра ва.

За о ва ЉУ БИ ЦА 

АТА НАЦ КО ВИЋ

с де цом

(44/218843)
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СЕ ЋА ЊЕ

ЉИ ЉА НА 

НИ КО ЛИЋ 

ТИ НА
1961–1994.

Го ди не про ла зе, бол и

ту га оста ју. 

Мај ка МА РИ ЈА и брат

ЗО РАН

(35/218819)

„... Крај мо је ту ге је дан по врат ка Твог...”

пре див на кће ри мо ја

МИ ЛЕ НА РА ЈИН
7. IV 1972 – 4. V 2006.

Нај дра жа на ша,

Пре ра но су нам Те отр гли. Али из на ших ср ца ни ко Те не мо же узе ти,

ни кад не ћеш оти ћи. 

Увек си са на ма и кад пла че мо, и кад ћу ти мо, у сва кој из го во ре ној  и

не из го во ре ној ре чи. Ту си у то плом зра ку сун ца, у див ном сја ју зве зда,

у не жном цвет ку... 

Во ле ће мо Те док тра је мо.

Са мно го љу ба ви одр жа ће мо по мен Тво јој до број ду ши, у су бо ту, 30.

апри ла, у 11 са ти.

Тво ја се стра ДРА ГА НА с де цом ДА НИ ЦОМ и  ДА НИ ЛОМ и до гро ба

не у те шни  ро ди те љи
(54/218872)

МИ ЛЕ НА РА ЈИН
7. IV 1972 – 4. V 2006.

Ми ле на, на ша дра га.

Жи вот је као бле сак све тла и го ди не те ку као

бр за ре ка.

Те шких, ту жних де сет го ди на је про шло ка ко

је бо лест, не ми ло срд но сло ми ла ди ван цвет

тво је мла до сти. Од не ла си са со бом нео ства ре -

не сно ве и же ље, а и ра дост тво јих нај бли жих. 

Оста ло нам је са мо ту жно пи та ње, за ко је од го -

во ра не ма: за што је твој бо ра вак ме ђу на ма

био то ли ко бол но кра так?

Твој пре кра так жи вот учи нио је тво је во ље не

не срећ ним, а пре ра на смрт им је до не ла ве чи -

ту жа лост.

Цве ће на твом гро бу по ру чу је ти ко ли ко нам

не до ста јеш!

Си ро ма шни ји смо за твој осмех, ве дри ну, увек

сјај не очи и за твој звон ки гла сић, али се на да -

мо да су зра ци сун че вог сја ја и зве зда но не бо

чу ва ри твог ве чи тог сна и да тво ја чи ста ду ша

бди над на ма, за јед но са чи ка Јан чи ком, ко га

си во ле ла и ко ји те је мно го – мно го во лео.

По чи вај нам у ми ру дра га на ша Ми ле на, а ми

ће мо чу ва ти и не го ва ти тво ју успо ме ну док

смо жи ви.

Тво ји из Бе че ја, Киш бер-а и Бу дим пе ште

„Би ла сам са мо леп ти рић ша ре ни,

на сјај ном по љу, са мо сам ле пр ша ти хте ла

а  не ми ло срд на ко ла ме пре га зе...”

(Ју хас Ђу ла)

(55/218873)

Дра га мо ја

МИ ЛЕ НИ ЦЕ
Сви при ча ју да вре ме ле чи све, али ево про ђе де сет го ди на от ка ко

ни си с на ма, а у ме ни је ту га све ве ћа и ве ћа. 

Дра га  мо ја, мо гу ти ре ћи да ми  пу но – пу но не до ста јеш.

Во ли те и љу би тво ја тет ка РА ДА с бра ћом МИ ШОМ и СА ШОМ

(56/218875)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН МАР КОВ РО ГАН
2009–2016.

Го ди не про ла зе, чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво је се стре ЗО РА и ВЕ РА
(60/218880)

3. ма ја 2016. го ди не, у

11 са ти, на Но вом гро -

бљу Пан че во, да ва ће мо

че тр де се то днев ни по -

мен на шем

ПЕ РО ГА ГИЋ
1950–2016.

Ту гу је мо за то бом и чу -
ва мо те у нај леп шим
успо ме на ма. 

Тво ја по ро ди ца
(74/218958)

ПЕ РО ГА ГИЋ

Ан ђе ле мој че кам Те и

тра жим да се од не ку да

по ја виш.

Мо ја ту га и бол су све

ве ћи.

Су пру га НА ДА

(75/218958

ПЕ РО ГА ГИЋ

Оста јеш ве чи то у мом

ср цу као ве ли ки и до -

бри те ча Пе ро.

Твој МОМ ЧИ ЛО 

са ма мом, та том 

и ба ком МИ ЛИ ЦОМ

(76/218958)

Се ћа ње на по што ва ног

при ја те ља

СТЈЕ ПАН 

ЛО БОР

МИ ЛЕ НА АН КИЋ

(84/218976)

6. ма ја 2016. на вр ша ва се по ла го ди не од смр ти на шег дра гог

МИ ЛО РА ДА ЂОР ЂЕ ВА
БА ТЕ ПИ ШТО ЉА

Су пру га ЛЕ ПО СА ВА ЛЕ ПА, ћер ке ДРА ГА НА 
и ЗО РИ ЦА и уну ка ВИК ТО РИ ЈА

(85/218981)

Го ди не про ла зе

ГУ ЦИ ЈАН

НЕ БОЈ ША               БО СИЉ КА
1987–2016. 2000–2016.

За у век ва ше ћер ке СТАН КА, СВЕ ТЛА НА и МИ ЛЕ НА
(88/218901)

30. апри ла 2016, у 10.30,

на Но вом гро бљу да ће -

мо ше сто ме сеч ни по -

мен

ОСТО ЈИ 
ЖУ НИ ЋУ

Ту жни смо што ви ше
ни си с на ма, мно го нам
не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(95/219010)

3. ма ја на вр ша ва се три -

на ест го ди на без на шег

ЈО ВА НА ЈОВ КЕ

ЈО ВИ ЧИ ЋА

Из ла зак на гро бље је 3.

ма ја 2016.

Мај ка ЈЕ ЛЕ НА и ујак

ДУ ШАН с по ро ди цом

(99/4659)

ГО РАН ЈО КИЋ

1981–2001–2016.

Во ље ни Го го, 29. апри -

ла, с ту гом у ср цу и пу но

су за по ло жи ће мо цве ће

за твој 35. ро ђен дан.

Тво ји: ма ма МИ РА, та та

РА ДИ ША и брат 

ГРА ДИ МИР

(101/219024)

29. апри ла на вр ша ва се

го ди на од смр ти на шег

НИ КО ЛЕ 

РА НИ СА ВЉЕ ВИ ЋА

Успо ме ну на ње га 

чу ва ју: су пру га МИ ЦА,

ћер ка ЦИ ЦА и си но вац

МИ ЛАН с по ро ди ца ма

(130/219084)

ЈА СМИ НА

Љу ба ви, ле по то, ан ђе -

ле, Ти си би ла по нос по -

ро ди це Ка нач ки.

Пре ра но си оти шла, али

ни си ви де ла пра ву, ужа -

сну „ча шу жу чи”, с бо -

лом.

Тво ја се стра

(6/

СЕ ЋА ЊЕ

НА ТА ЛИ ЈА 

КА ЋУ РИН

30. IV 2015 – 30. IV 2016.

Ни ка да и ни шта ни је

исто без те бе.

Тво ја МИ ЦА

(10/218749)

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.

Ту жно се ћа ње на дра гу

НА ТУ

30. IV 2015 – 30. IV 2016.

Удру же ње ин ва ли да 

ра да Стар че во

(11/218744)
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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

Ше сто ме сеч ни по мен

МИ ЛО РА ДУ
ШКО ДРИ ЋУ

20.IV 1951 – 3. XI 2015.
Пра зни на и ту га је пре -
ја ка, јер на ша љу бав је
бес крај на.
Не до ста јеш мно ги ма, а

нај ви ше тво ји ма: ВЕ РИ,
СР ЂА НУ, ВИ О ЛЕ ТИ 

и МАР КУ

(45/218843)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛЕН КО

БОГ ДА НОВ

2015–2016.

Хва ла за сву пру же ну

љу бав и по др шку.

Тво ји: ГОР ДА НА, 

СНЕ ЖА НА и ЈЕ ЛЕ НА

(46/218846)

СЕ ЋА ЊЕ

ГО РУ НО ВИЋ

НЕ ГО СЛАВ               ВИК ТО РИ ЈА
1940–1996. 1943–2002.
Од си на ГО РА НА и ћер ке ВЕ СНЕ с по ро ди цом

(48/218848)

4. ма ја на вр ша ва се три де сет го ди на од смр ти на ше

МИ РЕ РА ДАК КО ЛАР

Ње ни: ма ма, ДРА ГАН, СИ НИ ША и СР ЂАН

(49/218861)

Ми ла на ша

СНЕ ЖА
Го ди на за го ди ном про ла зи, а ту га за то бом ни ка да.

Све кар и све кра

(52/218869)

У су бо ту, 30. апри ла, у 12 са ти, на гро бљу Ко теж, да је мо че тр де се -

то днев ни по мен на шем во ље ном

ПА ВЛЕ ВА СИ ЛИ ЈЕ
1947–2016.

Мно го нам не до ста је.

Успо ме ну на ње га чу ва ће мо с љу ба вљу, по што ва њем и за хвал но -

шћу за све што је чи нио за нас.

Су пру га ЉИ ЉА НА и си но ви ПРЕ ДРАГ и МИ ЛОШ с по ро ди цом

(53/218871)

Се ћа ње на на шег су пру га, оца и де ду

СТЈЕ ПАН ЛО БОР
30. IV 2012 – 30. IV 2016.

По ро ди ца ЛО БОР

(62/218892)

29. апри ла на вр ша ва ју
се две го ди не од смр ти
на шег дра гог

ТРА ЈА НА 
АН ДРИ ЈЕВ СКОГ

ТА ЛЕ ТА
1952–2014.

Ни кад га не ће 
за бо ра ви ти: брат 

ЉУ БЕ, бра та нац ГО РАН
и бра та ни ца ТА ЊА 

с по ро ди ца ма
(63/218892)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉИ ЉА НА 

ЧИ НИЋ

2000–2016.

Про шло је ше сна ест го -

ди на без те бе.

Пу но бо ла, ту ге и су за

за то бом.

Тво ја ма ма

(64/218994)5

У су бо ту, 30. апри ла

2016, у 11.30, на Но вом

гро бљу да ва ће мо го ди -

шњи по мен

ДРА ГА НУ 
УР ШИ ЧИ ЋУ

Ожа ло шће ни: су пру га
ЈО ВАН КА, ћер ке 

МА РИ ЈА НА и НА ТА ША
с по ро ди цом

(68/218915)

Дво го ди шњи по мен

СНЕ ЖА НА ПАР ЧЕ ТИЋ
25. XII 1970 – 1. V 2014.

Увек си у на шим ср ци ма и ми сли ма.
Тво ји: ВЛА ДА и МИ ЛИ ЦА

(69/218216)

30. апри ла 2016. у 11 са -

ти, да ва ће мо по лу го ди -

шњи по мен на шем

СВЕ ТО ЗА РУ

ЖИВ КО ВУ 

ТО ЗИ

Ми ну ти, са ти, вре ме ле -

ти. У ср цу те чу ва и

увек те се се ти тво ја

кћер ка МА ЦА, зет 

ДРА ГАН, уну ке МА ГИ,

ТЕА и АН ДРЕА

(81/218960)

1. ма ја 2016. го ди не на вр ша ва ју се две го ди не

от ка ко ни је с на ма на ша дра га ку ма

СНЕ ЖА НА ПАР ЧЕ ТИЋ

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

По ро ди це ДОЈ ЧИ НОВ СКИ и МИ ЛО ВА НО ВИЋ
(83/218968)

БО ЈАН 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

Ми ли Бо ки це, ле по то и

до бро то, док нас има

не ће мо те за бо ра ви ти. 

Тво ја ке ва и СА ЊА

(131/219096)

Сва ки но ви дан, но ви је

ври сак да те вра те! Тре -

баш нам! Али ти не мо -

жеш чу ти то ан ђе ле...

Рас тр гли су ти чед ни

жи вот, сви те зна мо, а

прав де ни ка да не ће би -

ти, јер ова ква бол це ну

не ма!

…

Хва ла што је икад по -

сто ја ло би ће као што си

био ти! 

Бо ки нај дра жи!

(135/219096)

29. апри ла на вр ша ва ју се три ду ге бол не

го ди не от кад ни си ви ше с на ма

ДУ ШАН ДУ ЛЕ 

АТА НА СОВ СКИ
20. VIII 1945 – 29. IV 2013.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји: ЖИ ЖА и БО РИС

(72/218949)

27. апри ла 2016, у 81. го ди ни, пре ми ну ла
је на ша дра га су пру га и ма ма

МИ ЛИ ЦА ГР БА
рођ. Ви шнић

1935–2016.

Хва ла ти на бес крај ној љу ба ви што си нам
пру жа ла. Част нам је и по нос што смо  те
има ли. Бог је ди но зна ко ли ко смо те во ле ли.

По след ње збо гом на пут у веч ност.

Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг РА ДО СЛАВ, син
МИ О ДРАГ с по ро ди цом, ћер ке ОЛИ ВЕ РА

и СВЕ ТЛА НА с по ро ди ца ма
(14/219047)

4. ма ја 2016. на вр ша ва се го ди ну да на от ка да ни -

је с на ма

МИ ЉА КИ ЗИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме не  на

те бе.

Син ЗО РАН, сна ја ВЕ СНА, уну ка ТА МА РА 

с по ро ди цом и унук РЕ ЉА
(87/218992)

На вр ша ва ју се че ти ри

го ди не от кад ни је с на ма

СЛАВ КО 

ЦВР КО ТИЋ

1938–2012.

По до бру те пам ти мо, с

по но сом по ми ње мо и од

за бо ра ва чу ва мо. 

Су пру га и де ца

(104/219037)

26. апри ла 2016. на вр -

ши ло се го ди ну да на от -

ка да ни је с на ма

ПРЕ ДРАГ

ЈЕ ШИЋ

Увек ћеш би ти с на ма, у

на шим ср ци ма.

Тво ји: ма ма и брат 

с по ро ди цом

(105/219038)

МАР КО 

ГРУ ЈИ ЧИЋ 

МА КИ

Ро ђе ни наш,

ни по сле два де сет го ди -

на не мо же мо раз у ме ти

за што се баш те би то

мо ра ло де си ти.

Ни ка да не ће мо мо ћи да

при хва ти мо исти ну.

Бол, бол и са мо веч на

бол.

Тво ји нај ми ли ји

(57/218875)

СА ВА 

ВУ КО ВИЋ

Ми ла мо ја ма ти, ја ни

по сле го ди ну да на не

мо гу да се по ми рим с

тим да те не ма!

Од у век си би ла и за у век

ћеш оста ти у мом ср цу.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју и

не ка ти је веч на сла ва. 

За у век ожа ло шћен твој

син МИ КИ

(91/219005)

СЕ ЋА ЊЕ

ТРА ЈАН 

АН ДРИ ЈЕВ СКИ

29. IV 2014 – 29. IV 2016.

Вре ме про ла зи, ту га

оста је у ср цу се стре

МИ ЛИ ЦЕ с де цом

(90/219003)
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IN MEMORIAM

28. IV 2010  – 28. IV 2016.

Наш не из мер но во ље ни су пруг и та та

прим. др ДО БРО САВ 
В. ПА ВЛО ВИЋ ЛЕВ ЧА НИН

ги не ко лог-аку шер
Шест го ди на жи ви у на шим то плим се ћа њи ма и
дра гим успо ме на ма. 

С љу ба вљу: су пру га ВЕ РИ ЦА БЕ БА 
и кћер ке ДО БРИ ЛА, СЕН КА и НЕ ВЕ НА

(1/217923)

ДРА ГАН ДА БИЋ
Си не, да ни про ла зе, ту га и бол у ср цу оста ју.

Тво ја мај ка и брат с по ро ди цом

(3/218)

IN MEMORIAM

КРИ ПЕЛЦ

МИ ЛЕВ КА                    ФРА ЊА
1946–1996. 1937–2002.

Пре ра но су нас на пу сти ли.
МА ТИЛ ДА и СВЕ ТЛА НА

(4/218722)

У су бо ту, 30. апри ла да ва ће мо го ди шњи по мен дра гом су пру гу, оцу

и де ди

БО РИ СА ВУ КРИ ША НУ
1943–2015.

Мно го је ле пих успо ме на да те пам ти мо, да о те би с по но сом при -

ча мо, али и да те ни кад не за бо ра ви мо. Не ка те ан ђе ли чу ва ју. 

Тво ји нај ми ли ји

(7/218732)

СЕ ЋА ЊЕ

ДИВ НА 

КА РАЈ ЧИЋ

1999–2016.

Све про ла зи, ту га оста је.

Син ОБРЕН

(9/218738)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗА РЕ ВИЋ

ЈЕ ЛИ ЦА                    ВЛА ДИ МИР
2004–2016. 1993–2016.

Док ми жи ви мо, жи ве ће те и ви у на ма.
Ћер ка ДА НИ ЦА и уну ка СА ЊА

(23/218780)

Че ти ри ту жне го ди не

НИ КО ЛА 

МА ТИЋ

1931–2012.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Су пру га КА МЕН КА 

и по ро ди ца ИЛИ ШЕВ

(28/218794)

ЂУР ЂЕВ КА

МИР КОВ

1932–2014.

Не до ста јеш... за у век

ћеш би ти у на шим ср -

ци ма.

Тво је ЈЕ ЛИ ЦА 

и  СИЛ ВИА 

ГА ЛАМ БОШ

(29/218795)

ЂУР ЂЕВ КА 

КЕ БИЋ
1932–2014.

27. апри ла на вр ша ва ју

се већ две ту жне го ди не

от ка ко си нас на пу сти -

ла. По но сни смо што

смо те има ли, за хвал ни

смо за сва ки тре ну так

ко ји си про ве ла с на ма

и срећ ни за мно го ле -

пих успо ме на.

За у век те мно го во ли

ћер ка РУ ЖА 

с по ро ди цом

(30/218796)

ДИ МИ ТРИ ЈЕ

ЂОР ЂЕВ

1. V 2001 – 1. V 2016.

Пет на ест го ди на чу ва ју

те од за бо ра ва тво ја

ДА НИ ЦА, ћер ке 

ЈЕ ЛЕ НА, ЉИ ЉА НА 

и МИ ЛИ ЦА и уну ци

АН ЂЕ ЛА и БЛА ГО ЈЕ

(31/218797)

У су бо ту, 23. апри ла на -

вр ши ло се шест ме се ци

от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

ИЛИ ЈА 
АЛЕК СИЋ
Веч но ожа ло шће ни: 

су пру га РА ДА, бра ћа
ТИ ХО МИР и РА ДУЛ и

ста ра тељ МОМ ЧИ ЛО

(5/218728)

НЕ ДЕЉ КО ВРА НИЋ
Не по сто ји вре ме ко је до но си за бо рав, ни ти се ћа ње у
ко јем те не ма. Жи виш у сва кој на шој су зи, ре чи и
успо ме ни.

Ко ле ге ХИП  „Азо та ра” Ла бо ра то ри ја

(32/21887)

30. апри ла на вр ши ће се се дам ту жних го ди на

МИ ЛАН ЛА ЛИЋ
1945–2009.

Дан за да ном про ла зи, али ни је дан без ту ге и бо -

ла  на твој на сме ја ни лик и ве ли кој љу ба ви за

жи во том, оста ће нам веч но у се ћа њу.

С љу ба вљу ће мо чу ва ти успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(40/

Про шле су две го ди не ту ге от ка да с на ма ни си, на ша дра га

ГИ ЗЕ ЛА ИЛИЋ
6. VII 1943 – 2. V 2014.

Тво ји: син ЖЕЉ КО, сна ја ВИ О ЛЕ ТА, уну ци ГО РАН 
и ПРЕ ДРАГ

(41/218830)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КО

БО ЖИЋ

29. IV 2012 – 29. IV 2016.

Пра зни на је све ве ћа, а

са мо вре ме про ла зи. У

на шим си ср ци ма, ми -

сли ма и сно ви ма, дра ги

наш Слав ко.

Су пру га ЦЕ ЦА, си но ви

ЗО КИ и МИ КИ, снај ка

МА РА, уну ке ИРИН КО

и ХРИ СТИ НА

(50/218863)

Дра ги наш се стри ћу и бра те, про шла је ту -

жна го ди на от ка ко ни си с на ма. За у век

ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма

ДРА ГАН РЕ НОВ ЧЕ ВИЋ

Тво ја тет ка ЈУ ЦА, те ча ПА ВЛЕ, се стра 

ВЕ СНА и брат ЂОР ЂЕ с по ро ди ца ма

(51/218868)

ИЛИ ЈА ТО МИЋ
28. IV 1996  – 28. IV 2016.
Веч но у на шим ср ци ма и
ми сли ма.

По ро ди ца
(65/218904)

СЕ ЋА ЊЕ

на мо је ро ди те ље

ЗДРАВ КА               СТЕ ВАН 

КА НАЧ КИ            КА НАЧ КИ
1. V 2013 – 1. V 2016. 27. V 1975  – 27. V 2016.

С љу ба вљу и на дом у ср цу 

Ва ша ћер ка ВЕ СНА с по ро ди цом
(82/218966)

ВУЧ КО 

КА РА ЛИЋ
Дра ги Вуч ко, че ти ри го -

ди не је про шло от кад

си нас на пу стио.

Се ћа ње на те бе не пре -

ста је.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га с де цом

(119/219065)

СЕ ЋА ЊЕ

ОБ РА ДО ВИЋ

ЦВЈЕ ТА                ЈО ВАН
2013–2016.                       2012–2016.

Не до ста је те... и да ни ка да је све би ло та ко ле по.

Ка да је за сре ћу би ло до вољ но са мо да вас ви ди -

мо, чу је мо...

Ва ше ћер ке с по ро ди ца ма
(135/219102)

У су бо ту, 30. апри ла, у 11 са ти, на Ка то лич ком
гро бљу да ва ће мо  че тр де се то днев ни по мен на -
шој дра гој мај ци

РА ДО СЛА ВИ ДЕ МЕ ТЕР
1932–2016.

Не ка тво ја пле ме ни та ду ша на ђе веч ни мир. Веч -
но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ја ћер ке ЗО РИ ЦА, ЈЕ ЛИ ЦА, ВИК ТО РИ ЈА,
син ЈО ВАН, зе то ви БРА НИ СЛАВ, БРА ТИСЛАВ 

и СТЕ ВАН, сна ја МИ ЛИ ЦА, уну ци ГО РАН 
и ДАР КО и уну ке КА ТА РИ НА и МАР ГА РЕ ТА

(71/218943)

Про шло је три де сет го -

ди на от ка да ни је с на ма

ВИ ДО ЈЕ 

РИ СТИЋ ЧИ ЧА
из Омо љи це

У сре ду, 4. ма ја 2016, у

11 са ти, да ва ће мо по мен

на гро бљу у Омо љи ци.

С по што ва њем 

по ро ди ца

(22/218777
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пру жа вам се из ван ред на мо -
гућ ност да уло жи те у по сао ко ји
сте до са да са мо при жељ ки ва ли.
На ду ге ста зе то мо же би ти ис -
пла ти ва ин ве сти ци ја, али па жљи -
во би рај те са рад ни ке. Парт нер
ће се тру ди ти да вам при у шти
див не тре нут ке. Не са ни ца.

Шта год да ра ди те, на ла зи те за -
до вољ ство у то ме, али и ис пла ти -
ће вам се. Ве ћи нов ча ни до би так
би ће из не на ђе ње. Играј те лу -
три ју, мо гло би вам се по сре -
ћити, али не пре те руј те. Про -
бле ми са же лу цем. Ми ран љу -
бав ни пе ри од.

Ако из ове игре же ли те да иза ђе те
као по бед ник, по жељ но је да по тра -
жи те по моћ. Ве ли ке иде је је по не кад
те шко спро ве сти у де ло са мо стал но.
Не ме њај те свет, ме њај те се бе, и не
до жи вља вај те све лич но. Мо гу ћа
ане ми ја. Ни је парт нер та ко лош, са -
мо га по не кад тре ба са слу ша ти.

Мо гу ће је да ће до ћи до не ке ре -
ор га ни за ци је та мо где тре нут но
ра ди те и вр ло је мо гу ће да ће то
об у хва ти ти и вас, нај ве ро ват ни је
про ме ном рад ног ме ста, па чак и
згра де у ко јој ра ди те. Бо ло ви у
до њем де лу ле ђа. Про во ди те
вре ме с бли ским љу ди ма.

Кад по ми сли те да је го то во, до -
ла зи спас. Не за сту пај те ми шље -
ње ве ћи не, јер ће те у пре суд ном
тре нут ку оста ти без по др шке. Стр -
пи те се ма ло. Кра ћи пут је ис пла -
тив. У љу ба ви сле де пе ри од ста -
бил но сти и ве ли ка по др шка парт -
не ра. Бо ло ви у вра ту.

Ве ро ват но ће те ра ди ти два-три
по сла исто вре ме но. Не ки од њих
ће зах те ва ти и че ста пу то ва ња, а ви
сте по ма ло умор ни. У игри је ве ли -
ки но вац, мо жда и про да ја не ке не -
крет ни не. Не бу ди те бр зо пле ти. Не
кри ви те парт не ра баш за све, пру -
жи те му ру ку, лак ше је удво је.

На по љу фи нан си ја си ту а ци ја је
ве о ма про мен љи ва. Ста ри про бле -
ми по ла ко по чи њу да се ак ти ви ра -
ју и ово је вре ме кад мо ра те да их
ре ши те. Не са њај те отво ре них
очи ју. Парт нер се већ одав но по -
вла чи због ва ших из ли ва нер во зе.
Па зи те се по вре да.

Не пра ви те ра ди кал не ре зо ве.
Ако баш мо ра те, иди те на пут ко ји
ду го пла ни ра те. По сао жи во та вам
је на до хват ру ке – не ко ли ко де та ља
и оства ри ли сте свој сан. Парт нер
вам пру жа по др шку, али и ви се
ма ло ви ше отво ри те, на смеј те се,
за пе вај те... Сто мач ни про бле ми.

Нај ви ше вре ме на про во ди те на
по слу, јер сте ту нај си гур ни ји. Ако
не ма те оба ве зе, ви их са ми ство -
ри те. Не су гла си це с по ро ди цом и
парт не ром су све уче ста ли је.
Пре ду зми те не што да то сре ди те,
јер ви иза зи ва те љу бо мор не сце -
не. Ви ше спа вај те.

Од ре ди те шта су вам при о ри тет ни
жи вот ни ци ље ви и до бро раз ми сли -
те пре не го што кре не те у раш чи шћа -
ва ње. Све је не ка ко на кли ма вим но -
га ма, али ни шта се не ре ша ва са мо
од се бе. У љу ба ви сте не си гур ни у
осе ћа ња осо бе ко ју ду го зна те. Ор га -
ни зуј те су срет и до бар раз го вор.

Про ве ри те све до ку мен те, чи тај те их
оно ли ко пу та ко ли ко је по треб но ка ко
би сте би ли си гур ни да не ће те по гре -
ши ти. По слов ни пут ће вам по мо ћи да
ис пли ва те на по вр ши ну и јед но вре ме
се ту и одр жи те. Не ула зи те у су ко бе
на по слу, та ко ни шта не ће те ре ши ти.
По др шка до ла зи из ку ће.

Го ми ла не ре ше них пи та ња у ве зи
с на след ством. Пре оп те ре ти ли сте
се бе кре ди ти ма или не пла ни ра ним
ку по ви на ма. Ста ви те тач ку на све
то. Но вац ко ји оче ку је те ма ло ће
ка сни ти, па се ре ор га ни зуј те што
пре мо же те. Парт нер по су ста је,
као да бе жи. Мо гу ће су алер ги је.

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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РО ЂЕ НИ

Добили близанце – сина и ћерку:
7. априла: Стефана и Сару – Ивана и Јован Радмановић.

До би ли ћер ку
16. марта: Qi Yue – Shen gjing Li и Ji ang xi ong; 18. мар та: Ни ко ли ну – Зо ри ца Ни ко лић и Ми -

лан Ја нач ко вић; 26. мар та: Ми ли цу – Ана и Ђа ни Ни ка, Кри сти ну – Дра га на Са вић и Дар -

ко Кон стан ти нов; 27. мар та: Ану – Не да и Бо рис Лу кић; 28. марта: Александру – Кристи-

нела Згајба и Саша Николић; 29. марта: Анђелу – Јелена Ган и  Драган Јон; 31. мар та: Не -

ве ну – Ма ја и Ми хај ло Угре но вић; 30. мар та: Ја њу – Да ја на Ђор ђе вић и Ла зар Ре жа; 1.

апри ла: На та ли ју – Сне жана и Ог њен Ко ро ли ја, Николину – Маринела и Сава Јанков; 2.

априла: Николину – Маја и Радован Митровић; 3. апри ла: Ни ко ли ју – Дра га на Ћир ков и

Мар јан Ми ле но вић, Ан ђе лу – Љи ља на Стој ков и Мар ко Пе тро вић, Анђелку – Милица Ма-

тијевић и Зоран Митрашиновић; 4. апри ла: Ја ну – Та ти ја на и Са ша Рај ко вић, Та ру – Сла -

ви ца Алим пић и Ма ри јан Сте фа но вић, Ању – Оливера и Ненад Драгојловић, Тамару – Та-

тјана Јонић и Ђорђе Стојовић;  5. априла: Тару – Марина и Далибор Тодоровић; 6. апри ла:

Ни ко ли ју – Је ле на Мо ми ро вић Не дић и Де јан Не дић; 7. априла: Теу – Милена Младеновић

и Жарко Костић; 11. априла: Ану – Биљана и Срђан Тодић; 15. априла: Дуњу – Дејана и

Младен Бркић. 

До би ли си на
15. мар та: Ву ка – Ма ри ја и Не бој ша Гла во нић; 18. мар та: Да ни ла – Та ма ра Та но вић и Вла -

ди мир Ђор ђи јев ски, Ла за ра – Со ња Ве лич ко вић и Ста ни ша Пе шев ски; 21. мар та: Ра ди во ја

– Ду ши ца и Иван Зла та но вић; 27. марта: Виктора – Даница и Јан Кралик; 28. мар та: Ми -

ла на – Зо ри ца Мар ко вић и Да ни јел Шкр тић, Ми ло ша – Ди ја на Дра мли ћа нин Ју ре шић и Вла -

ди мир Ју ре шић; 29. мар та: Не ма њу – Ива на и Не над Ми лу ти нов; 31. мар та: Ла за ра –

Сне жа на Мак сић и Го ран Ћи ри ка; 2. апри ла: Лу ку – Та ња и Ро берт Кле пић, Уро ша – На -

та ша и Не над Ла тић; 3. априла: Андреја –  Александра Ангеловски Иваница и Стеван

Иваница, Младена – Тамара Матијевић и Борис Стојичић, Јакшу – Адела и Зоран Стан-

ковић; 4. апри ла: Па вла – Би ља на и Јо сиф Мат ко вић; 5. апри ла: Бала жа Но е ла – Ани та

Ше бе шћен Ке ре ши и Ја нош Ше бе шћен, Ог ње на – Иза бе ла и Де јан Ђу кић, Вању – Јелена и

Марко Анкић, Николу – Сања Остојин и Александар Симић; 6. априла: Виктора – Зорица

и Сава Јон, Вукашина – Кристина Стаменковић и Миливој Саванов, Петра – Тања Ивано-

вић и Божидар Аћимов; 7. априла: Огњена – Сандра Чавошки и Александар Шорђан; 8.

априла: Матеју – Јелена и Сретен Стојановић; 9. апри ла: Ни ко лу – Ђен ђи ка и Ми лош Алек -

сић; 1. априла: Душана – Дарија Недовић Давитков и Иван Давитков; 12. априла: Стани-

мира – Санелма Радуљ; 13. априла: Алексу – Мелита и Владимир Митровић.

ВЕН ЧА НИ

10. апри ла: Је ле на Му нић и Фи лип Си мин; 16. априла: Анђела Алексовска и Александар

Милошевић, Сања Мутавџић и Слободан Михајлов, Милица Вјештица и Новица Брковић;

17. априла: Ружица Бера и  Ненад Шолаја, Александра Нинић и Владимир Кошарић; 

21. априла: Маријана Илић и Александар Ђорђевић, Јелена Јовески и Зоран Тулић.

УМР ЛИ

7. апри ла: Гор да на Фа ра (1947), Љи ља на Та сић (1967); 9. апри ла: Све то зар Јо жи ка (1935),

Јо ван Ми у чин (1953), Ми ле ва Ан ђе лић (1925), Ми ра Ма у рер (1939), Сте ван  Га шпар (1935),

Је ли ца Ан дре јин (1947), Ја хи ја Џе ми ље (1938); 10. апри ла: Ве се лин ка По пов (1939), Ста на

Ми хаљ чић (1934), Бо сиљ ка Пе тров (1940), Го ри ца Мар ја нов (1941), Ана Ста ни са вље вић

(1934), До бри ла Ра до са вље вић (1928), Ви да Не бри гић (1947); 11. апри ла: Иштван Се кељ

(1955), Ми рон Шах ни па шић (1946); 12. апри ла: Ра до мир Пи шче вић (1943), Јо жеф Ку жнер

(1940), Ми лош Џа мић (1936), Иштван Ко вач (1951), Ми ли ца Стој чић (1932); 13. апри ла: Бо -

жа на Кр ча ди нац (1930); 14. апри ла: Мир ја на Бо рић (1955), Пра во слав ка Чи ка (1940), Ми -

ле ва Пет ков ски (1927), Стана Ђурђев (1932), Рожика Гађи (1940), Момчило Здравковић

(1924); 15. априла: Богољуб Танев (1956), Златанка Милосављевић (1933), Момчило Буда-

лић (1951), Милица Вукаловић (1933); 16. априла: Олга Живков (1943), Никола Крчадинац

(1946), Благоје Јаћимовски (1941), Јован Јовић (1932), Наталија Палић (1934); 17. априла:

Љиљана Јовановић (1959), Ержа Цицка (1936); 18. априла: Смиљана Филиповски (1943),

Катарина Кнежевић (1940), Ђуро Нам (1950); 19. априла: Мирјана Побра (1942), Миленија

Митровић (1937), Радоје Вујичић (1958); 20. априла: Златомир Живанов (1940), Вера Ђо-

кић (1925); 21. априла: Слађана Кељевић (1971), Слободан Ђајић (1942).

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

РЕШЕЊА – Испуњаљка:наклада, дамасти, маслина,

Мубарак, Ла Плата. Анаграми: родна равноправност,

Нели Ким.Магични штит 7 х 9: пристанак, диктатори,

истеривач, старешина, хатишериф, иновирати, са’ра-

нитељ.Судоку: 126758943, 345129678, 987346512,

859671324, 672483195, 431295867,213864759,

798512436, 564937281.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. сагласност, 2. владари који имају ап-

солутну власт, 3. избацивач, 4. руководилац, командант, 5. својеруч-

на наредба султана, 6. уводити новине, 7. особа која сахрањује, гро-

бар (покр.).

МА ГИЧ НИ ЛИК 7 х 9

Речи су састављене од следећих слогова: ВАЧ, ВИ, ДИК, И, И,

НА, НАК, НИ, НО, ПРИ, РА, РА, РЕ, РИ, РИ, РИФ, СА, СТА,

СТА, СТЕ, ТА, ТЕЉ, ТИ, ТИ, ТО, ХА, ШЕ, ШИ.

СУДОКУ

6 7 9 4

3 7

8 3 4 1

8 9 6 1 3

6 5

1 2 5 8 7

1 6 4 5

9 6

6 4 7 2

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као за ни мљи -

ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та ко да

сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3 х 3 са др же

бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду, ни у

ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.

БИВША ГИМНАСТИЧАРКА

АНАГРАМИ

Вежбачица беше

којој свет се диви,

у сећању лепом

њен ЛИК МЕНИ живи.

ЖЕНЕ КАО МУШКАРЦИ

НАРАВНО,

ПРВО  РАДНОСТ



Пред на сту па ју ћи највећи
хришћански пра зник пра во -
слав них хри шћа на Удру же ње
же на „Пан чев ке” је у сре ду,
27. апри ла, уз по моћ Гра да и
ЈКП-а „Зе ле ни ло”, при ре ди ло
ба зар ру ко тво ри на и до ма ће
ра ди но сти, под на зи вом „У су -
срет Ус кр су”.

За ту при ли ку на Кор зоу је
де се так удру же ња же на и ин -
клу зив них ор га ни за ци ја с
мно го уку са и до бре во ље
опре ми ло сво је штан до ве. На
њи ма су гра ђа ни мо гли да за
ма ло нов ца при ба ве ве о ма
при влач не и кре а тив не по кло -
не, али и да се осла де пра вим
до ма ћим ђа ко ни ја ма.

Та ко су се на штан ду „Па -
нон ки” мо гли на ба ви ти ра зни

ко ла чи ћи; чла ни це вој ло вач -
ког МКУД-а „Та ма ши Арон”
при пре ми ле су по сне, али уку -
сне ша мрол не, Ива нов чан ке
из још јед ног МКУД-а („Бо наз

Шан дор”) кекс-тор ту и пи те
од ви ша ња и ја бу ка, а Ет но-ку -
так из Ка ча ре ва је, по ред слат -
ко-сла ног про гра ма, из ло жио
и на кит, тор бе... На штан ду
СКПД-а „Ђе тван” по себ ну па -
жњу је при ву кло др во оки ће но
ра зно бој ним ја ји ма.

При пад ни це Ак ти ва же на
из Опо ва из не ле су број не зе ке
и лут ке; бре сто вач ке „Со се” су
по ну ди ле кор пи це од но ви на
и осли ка не ти кве; „Но во се -
љан ке/Boboacele” су у де ку паж
тех ни ци на пра ви ле ве о ма за -
ни мљи ве те гле, цре по ве и
фла ше, а Стар чев ке из „Нео -
ли та” – кор пи це ра зних об ли -
ка и, ре ци мо, ја ја чу вар ку ће у
це ло фа ну.

Те зга шти ће ни ка до ма
„Ср це у Ја бу ци” ша ре не ла се
од ру ко тво ри на, а ис ти ца ли
су се ја сту чи ћи у об ли ку зе -
ка. С дру ге стра не, по ла зни -
ци Днев ног бо рав ка „Не вен”
из уста но ве СО ШО „Ма ра
Ман дић” при ка за ли су мно го
то га – од ус кр шњих вен чи ћа
до ја ја у гне зду.

Све у све му, одр жан је још
је дан успе шан ба зар, ко ји да је
до дат ну вред ност оно ме што
вред не ру ке ство ре.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
Петак, 29. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор -
га ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не -
де ље би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње,
од но сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да -
ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ја за
Муж јак ко ји у се би има кр ви
ја за ви ча ра про на ђен је у
Ска дар ској ули ци на Ку де -
љар ском на си пу, у бли зи ни
су пер мар ке та „Ро дић”.

Пра тио је жен ку у те ра њу
са још не ко ли ко па са и ве ро -
ват но је због то га и по бе гао
од ку ће. Не ма чип, али га
вла сник мо же на ћи у град -

ском при хва ти ли шту или по зва ти те ле фон 352-148.
Ни је агре си ван и во ли да се дру жи с дру гим пси ма.

Ха ски
Ова жен ки ца, ко ја из гле дом
нео до љи во под се ћа на ха ски ја,
ухва ће на је у Ја бу ци пре не ко ли -
ко да на. С об зи ром на то да ни
на ко ји на чин ни је обе ле же на,
не мо гу ће је про на ћи вла сни ке.

Ве о ма је мир на и по слу шна,
а ако не ко же ли да је удо ми,
мо же оти ћи у слу жбу „Зо о хи -
ги је не" у Вла син ској ули ци 1, бу ду ћи да ће пас би ти та мо до
удо мља ва ња или вра ћа ња вла сни ку.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ПЛА НЕ ТЕ ЗЕ МЉЕ

ОД ЕН ТУ ЗИ ЈА ЗМА „ГИМ ЗЕ ЛЕ НИХ” ДО БУ ЂЕ ЊА НА ДЕ ЛА
Дан пла не те Зе мље – 22.
април зва нич но је уста но вљен
1992. го ди не, а да нас се обе ле -
жа ва у око сто пе де сет др жа ва.

Тог да на ши ром све та вред -
ни ен ту зи ја сти тру де се да ука -
жу на огро ман зна чај очу ва ња
при ро де, про бле ме иза зва не
све ве ћим за га ђе њи ма на се ље -
них ме ста и по ку ша ва ју да на
раз не на чи не по бољ ша ју ква -
ли тет жи вот не сре ди не.

Ни мно ги агил ни ста нов ни -
ци на шег гра да овим по во дом
ни су за та ји ли, па је ор га ни зо -
ван низ ак тив но сти, а у на ред -
ним ре до ви ма опи са ће мо нај -
у пе ча тљи ви је.

По во дом Свет ског да на пла не -
те Зе мље у пе так, 22. апри ла,
на ви ше ло ка ци ја одр жа не су
ра зно вр сне ак тив но сти ко ји ма
се ука зу је на зна чај очу ва ња
жи вот не сре ди не.

Та ко су пред став ни ци Град -
ске упра ве Пан че ва, од но сно
Вла ди мир Де ља, већ ник за
еко ло ги ју, као и љу ди из не ко -
ли ко ин сти ту ци ја и уред ни -
штва ре дак ци је ча со пи са „Еко -
пе ди ја”, ор га ни зо ва ли још јед ну
еко ло шко-еду ка тив ну по се ту.
На кон Омо љи це, Ива но ва, Ја -
бу ке, Гло го ња и До ло ва на ред
је до шао Бре сто вац.

Струч ња ци из Ин сти ту та
„Та миш” та мо су пред ста ви ли
про је кат „Збри ња ва ње ам ба ла -
жног от па да од сред ста ва за за -
шти ту би ља”, чи ју је ре а ли за -
ци ју по др жао Град Пан че во.
За хва љу ју ћи до на ци ја ма ко му -
нал них пред у зе ћа „Хи ги је на” и
„Зе ле ни ло”, у дво ри шти ма
шко ле и Меснe заједницe по -
са ђе но је цве ће и по ста вље не
су но ве сту бнe кантe за сме ће.

У ја буч кој шко ли „Го це Дел -
чев” отво ре на је ин те ре сант на
из ло жба: еко ло шка сек ци ја
„Мла ди би о ло зи”, ко ју во ди на -
став ни ца би о ло ги је Кри сти на
Ба лан, из ло жи ла је три де се так
ра до ва од ре ци кли ра ног ма те -
ри ја ла. Мно ге од тих мод них
кре а ци ја ве о ма су упо тре бљи ве,
а не ке при ка зу ју ино ва тив не
тех ни ке ком би но ва ња ре ци кла -
жног и при род ног ма те ри ја ла.

Део уче ни ка, чла но ва сек -
ци је, на пра вио је и при го дан
па но, ко ји ће то ком це лог ма ја
под се ћа ти на зна чај ре ци кла -
же, па је ово до га ђа ње увод у
мај ску ак ци ју при ку пља ња ре -
ци кла жног ма те ри ја ла у ор га -
ни за ци ји ЈКП-а „Хи ги је на”.

С дру ге стра не, но во фор ми -
ра но Удру же ње спорт ских ри -

бо ло ва ца „На дел” ор га ни зо ва -
ло је ак ци ју чи шће ња при о ба -
ља по ме ну тог во до то ка. Од зив
је био им по зан тан, пре ко ше -
зде сет во лон те ра са ку пи ло је
око сто џа ко ва на све стра не
ра за су тог сме ћа, а ни је „не до -
ста ја ло” ни трак тор ских гу ма
и ме ди цин ског от па да. Очи -
шћен је део око мо ста и при -
лаз уста ви, где би тре ба ло да
бу де из гра ђен пар кинг. За по -
хва лу је и то што су Стар чев -
ци ма у по моћ при сти гли и
при ја те љи из Омо љи це, Пан -
че ва, па чак и из Бе о гра да.

На по слет ку је пред сед ник
по ме ну тог удру же ња Да ли бор
Та нев опо вр гао гла си не да у
На де лу не ма ри бе, та ко што је
бр зин ски упе цао три цр вен -
пер ке и јед ну ба бу шку.

Де мон стри ран је и оп ти мал ни
мо дел при ку пља ња ам ба ла -
жног от па да у скло пу ак ци је
„Са ку пи и уште ди, ви де ћеш да
вре ди”, ко ја оку пља уче ни ке
основ них и сред њих шко ла из
Пан че ва и нaсељених мeста. За
ђа ке – уче сни ке ра ди о ни це
обез бе ђен је при ме рак еко ло -
шког бу ква ра „Еко бу кви ца” ау -
то ра Зо ра на Бу ку ра.

Пред став ни ци град ских ин -
сти ту ци ја во ди ли су раз го вор
са чла но ви ма удру же ња „На ша
По ња ви ца” на те му пер спек ти -
ве тог во до то ка и до би ли не ко -
ли ко пред ло га шта то ур гент но
тре ба ура ди ти, а као пр ва ме ра
из два ја се обе ле жа ва ње.

Ка ко по пи ти це ђе ни сок?!
Јед ну од нај ве ћих ак ци ја по во -
дом Да на пла не те Зе мље ор га -
ни зо ва ли су еко-сек ци ја „Гим -
зе ле ни”, ко ју су обра зо ва ли
уче ни ци Гим на зи је „Урош
Пре дић”, Кан це ла ри ја за мла -

кам по ве, еко-сек ци ја „Гим зе -
ле ни” при пре ми ла је ин тер ак -
тив ну пре зен та ци ју о пе то го -
ди шњем ра ду, а би ло је омо гу -
ће но и сли ка ње спе ци јал ним
ре кви зи ти ма у фо то-ка би ни,
док су они хра бри ји има ли
при ли ку да се опро ба ју у еко-
ка ра о ка ма уче нич ког пар ла -
мен та Гим на зи је.

Улаз на ма ни фе ста ци ју био
је сим бо ли чан (пла стич не
фла ше или ли мен ке), чи ме је
ука за но на зна чај ре ци кли ра ња
и очу ва ња жи вот не сре ди не.

Зве зда ни ша тор
Жи во је би ло и у Основ ној
шко ли „Ми ро слав Ми ка Ан -
тић”, где је по ста вљен мо бил -
ни пла не та ри јум, са вре ме но
на став но-пе да го шко сред ство
у об ли ку ку по ле ви си не око
три и по ме тра и ши ри не осно -
ве од око шест ме та ра. Овај
„зве зда ни ша тор” до ча ра ва из -
глед, кре та ње и основ не еле -
мен те не бе ске сфе ре, сли ко вит
при каз осам де сет са зве жђа,
пла не те Сун че вог си сте ма,
ори јен та ци ју у про сто ру, ко -
ор ди нат не си сте ме, ма гли не,
зве зда на ја та и дру ге га лак -
си је.

Пре да ва чи су би ли про фе -
си о нал ци из Дру штва астро -
но ма Ср би је, ко ји су уче ни ци -
ма од тре ћег до осмог раз ре да,
као и на став ни ци ма, на на уч -
но по пу ла ран на чин при бли -
жи ли пре све га на шу, али и
дру ге га лак си је.

ОДР ЖАН УС КР ШЊИ ЕТ НО-БА ЗАР

У су срет највећем хришћанском пра зни ку

де и Дом омла ди не Пан че во,
за јед но с број ним во лон те ри -
ма и ак ти ви сти ма.

Пр ви део про гра ма од ви јао
се на тр гу код два бе ла ме две -
да, на ко јем су нај мла ђи пра -
ви ли му зич ке ре кви зи те од ре -
ци кли ра ног ма те ри ја ла. Те -
рен ска је ди ни ца Цр ве ног кр -
ста пред ста ви ла је игри цу
„Ми ша и Ма ша”, чи ји је циљ
био скре та ње па жње на тр го -
ви ну љу ди ма, а удру же ње „На
по ла пу та” пре зен то ва ло је
сво је ра до ве од ре ци кли ра них
ма те ри ја ла. Про грам су упот -
пу ни ли мла ди еко ло шким
џем-се шном, а ма ли ша ни су
кре да ма у бо ји осли ка ва ли де -
ло ве пла тоа еко-по ру ка ма.

Про грам је на ста вљен у дво -
ра ни „Апо ло” из ло жбом ли -
ков них ра до ва уче ни ка Гим -
на зи је на те му „Лак ше је по -
љу би ти цу ру не го по пи ти це -
ђе ни сок”. За нај у спе шни је су
при пре мље не на гра де, а пр во
ме сто је при па ло уче ни ци
Иво ни По по вић.

По том су се пред ста ви ли ак -
ти ви сти ор га ни за ци ја мла дих,
као што су УГ По крет го ра на и
цен тар во лон те ра, Ре ги о нал ни
во лон тер ски цен тар, Цр ве ни
крст, „Ком пас”, Уни ја сред њо -
шко ла ца, ЖМИГ и „Гим зе ле -
ни”, и да ва ли упут ства за то
ка ко им се за ин те ре со ва ни
мо гу при дру жи ти. Удру же ња
гра ђа на „Сун цо крет” и „Con-
necting” пре зен то ва ла су сво је

„Гимзелени” у акцији

Већник за екологију у Брестовцу

Фронтално чишћење Надела

Изложба у јабучкој школи



вој ка ма с ма њом ми ну та жом,
ко је, чи ни се, и ни су оправ да ле
по ве ре ње свог стра те га. До
убе дљи ве по бе де до ма ћи тим
је ипак мо рао да до ђе са игра -
чи ца ма из пр ве по ста ве.

– На ма су ова два бо да би ла
пре ко по треб на, јер смо са да и
де фи ни тив но обез бе ди ли оп -
ста нак у овом ран гу. Знао сам
да не ће би ти ла ко, на про тив, те
та ко зва не уна пред до би је не
утак ми це су и нај те же. Пру жи -
ли смо шан су свим игра чи ца ма,
али не ке се уоп ште ни су сна -
шле и пи та ње је да ли мо гу да
но се дрес овог клу ба. Ипак, нај -
ва жни је је да смо по бе ди ли. Са -
да нам оста је да на ста ви мо рад
и да у на ред ним утак ми ца ма
ви ди мо на ко ји са став мо же мо
ра чу на ти у сле де ћој се зо ни –
ре као је шеф струч ног шта ба
ЖРК-а Пан че во Игор Шу ло вић.

Нај е фи ка сни ја игра чи ца би -
ла је Алек сан дра Ми тић, са
шест по го да ка, док је Ива на Та -
не лов пет пу та са вла да ла про -
тив нич ког гол ма на, а Све тла на
Ни чев ски че ти ри пу та. По три
пу та ефи ка сне су би ле Јо ва на
Је ла ча, Ми ла Бе а дер и Не ве на
Ста ни шко вић. Са ња Па вло вић,
гол ман, још јед ном је мај стор -
ски оба ви ла свој део за дат ка.

Пан чев ке су са да на пе том
ме сту, са 17 бо до ва, а 7. ма ја
го сту ју у Зре ња ни ну, где ће се
са ста ти с Про ле те ром.

СПОРТ
Петак, 29. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ди на мо до нео бо до ве
из Ла за рев ца

ЖРК Пан че во 
обез бе дио оп ста нак

Утак ми ца ма осам на е стог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Су пер Б ли ги. Ру ко ме та ши
Ди на ма су на про гра му има ли
те шко го сто ва ње у Ла за рев цу и
мег дан с до ма ћом Ко лу ба ром.
Био је то пра ви пр вен стве ни
окр шај, же сток дер би у ко ме су
мом ци из на шег гра да по ка за -
ли због че га су ли де ри на та бе -
ли. Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Иван Пет ко вић по бе ди ли
су с 35:31 и та ко на пра ви ли
још је дан кру пан ко рак ка срп -
ској ру ко мет ној ели ти.

Ко лу ба ра је до бро за по че ла
меч, има ла је пред ност на по -
чет ку утак ми це, али су Бран ко
Ра да но вић и ње го ви са и гра чи
убр зо ухва ти ли свој пре по зна -
тљи ви ри там, па су пре о кре ну -
ли ре зул тат и на од мор оти шли
са че ти ри го ла „ви шка” (15:19). 

У дру гом по лу вре ме ну је ви -
ђе на го то во иста сли ка. До ма -
ћи су кре ну ли не што агре сив -
ни је, али вр ло бр зо су мо ра ли
при зна ти да у овом ду е лу не -
ма ју ни ка кве шан се за из не на -
ђе ње. Ка пи тен Бран ко Ра да но -
вић је још јед ном по ка зао ка ко

Нај бо ља срп ска пли ва чи ца
Ања Цре вар, на ша су гра ђан ка,
још јед ном је за ди ви ла спорт -
ски свет. Она је про шлог ви -
кен да уче ство ва ла на Пр вен -
ству Бал ка на у грч ком гра ду
Во ло су, где је осво ји ла пет
злат них ме да ља у кон ку рен -
ци ји ју ни ор ки. Три јум фо ва ла
је у свим ди сци пли на ма у ко -
ји ма је уче ство ва ла: на 200 и
400 ме та ра ме шо ви то, 400 и
800 ме та ра кра ул, као и у тр ци
на 200 ме та ра дел фин.

Уче сни ца пред сто је ћих Олим-
пиј ских ига ра у Бра зи лу осво -
ји ла је и две брон за не ме да ље

на овом так ми че њу, и то у
шта фе та ма на 4 x 100 и 4 x
200 ме та ра кра ул. За јед но са
Ањом у шта фе та ма су пли ва -
ле и Ва ња Мур тин, Јо ва на Ђу -
рић, Ива на Ма рић и Ми ла Се -
ку лић.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

КРУП НИМ КО РА ЦИ МА – НА ПРЕД!
ФАН ТА СТИ ЧАН УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПЛИ ВА ЧИ ЦЕ

АЊА ПЕ ТО СТРУ КА ПР ВА КИ ЊА БАЛ КА НА

СВЕТ СКИ КУП У РАФ ТИН ГУ

ВИР У ОДА БРА НОМ ДРУ ШТВУ
му 7. ма ја, ка да ће у Пан че ву
го сто ва ти Вр бас.

Ру ко ме та ши це ЖРК Пан че -
ва оства ри ле су још јед ну по -
бе ду, ко јом су обез бе ди ле оп -
ста нак у Су пер Б ли ги. Де вој ке
ко је пред во ди тре нер Игор
Шу ло вић су про шлог ви кен да
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту
са вла да ле Рад нич ки из Сви -
лајн ца са 27:19.

Го шће су у наш град до пу то -
ва ле као пот пу ни аут сај де ри,
јер има ју ве о ма млад тим ко ји
у до са да шњем то ку шам пи о на -
та ни је оства рио ни је дан три -
јумф. За то је тре нер Шу ло вић
шан су да игра ју пру жио и де -

се пред во ди еки па и ка ко се
бо ри за бо је клу ба. Ле ген дар -
ни ас је, иа ко с по вре ђе ном ру -
ком, био пра ви ли дер на те ре -
ну и не пре мо сти ви бе дем за
игра че Ко лу ба ре. По ред то га,
Пан чев ци су би ли и ве о ма
ефи ка сни, а нај ви ше го ло ва је
по сти гао Ср ђан Ко мла нов, ко -
ји је чак де сет пу та са вла дао
гол ма на Ко лу ба ре. Се дам пу та
у ли сту стре ла ца упи сао се Јо -
ван Сто ја но вић, а Па вле Бан -
ду ка је по сти гао че ти ри го ла. 

По сле ове по бе де Ди на мо је
учвр стио ли дер ско ме сто на
та бе ли, па са да има 29 бо до ва.
На ред но ко ло би ће на про гра -

Сед мо Пр вен ство Ср би је у
спорт ском оба ра њу ру ке одр -
жа но је у су бо ту, 23. апри ла, у
Ха ли спор то ва у Пан че ву.

У жен ској кон ку рен ци ји ти -
ту лу је осво ји ла Је ле на Узе лац
из Но вог Са да, а но ви ап со лут -
ни шам пи о ни Ср би је по ста ли
су Го ран Же пи на из Ка ћа (де -
сна ру ка) и Иван Ве се лић из
Ва ље ва (ле ва ру ка). Так ми ча -
ри су се над ме та ли у ка те го ри -
ја ма до 80, 90, 100 и пре ко 100
кг. Осва ја чи ме да ља на Пр вен -
ству Ср би је ау то мат ски по ста ју
ре пре зен та тив ци, ко ји Ср би ју
пред ста вља ју на ме ђу на род -
ним ме че ви ма. Над ме та ње у
Пан че ву би ло је и ква ли фи ка -
ци о ни тур нир за уче ство ва ње
на Европ ском пр вен ству, ко је
ће би ти одр жа но у Бу ку ре шту
кра јем ма ја.

Од лич не ре зул та те на так -
ми че њу у Ха ли спор то ва  на
Стрелишту оства ри ли су и
на ши су гра ђа ни. Та ма ра Ми -
кић је осво ји ла сре бр но од -
лич је, Дар ко Срећ ко вић је
три јум фо вао у ка те го ри ји до
80 кг (ле ва ру ка), а у над ме -
та њу так ми ча ра од 90 кг Ни -
ко ла Мар ко вић је осво јио
сре бро, а Мар ће ло Ру со ван
брон зу. Ми лош Ми нић је по -
бе дио у ка те го ри ји так ми ча -
ра пре ко 100 кг.

У над ме та њу де сно ру ких
оба ра ча Дар ко Срећ ко вић је
био тре ћи у ка те го ри ји до 80
кг, Мар ће ло Ру со ван дру ги, а
Ни ко ла Мар ко вић тре ћи у
кон ку рен ци ји до 90 кг, док је
Ми лош Ми нић осво јио сре бр -
ну ме да љу у су пер те шкој ка те -
го ри ји (пре ко 100 кг).

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У СПОРТ СКОМ ОБА РА ЊУ РУ КЕ

ПЕ ХА РИ ОТИ ШЛИ У КАЋ И ВА ЉЕ ВО

Ко шар ка ши Крис-кро са су се
по бе дом опро сти ли од сво јих
на ви ја ча. Они су про шлог ви -
кен да, у прет по след њем ко лу
Пр ве срп ске ли ге, у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту са вла -
да ли Сло вен из Ру ме са 82:62.

– Ни је то би ла баш ква ли -
тет на утак ми ца, али пре су ди -
ла је на ша ве ћа же ља. Во ди ли
смо то ком це лог су сре та, али
го сте смо ко нач но „сло ми ли”
у по след њој че твр ти ни. Утак -
ми ца је има ла и све ча ни ка -
рак тер, јер су на ши ка де ти
шам пи о ни Вој во ди не, а мла ђи
пи о ни ри су дру ги у По кра ји -

ни. За на ма је сјај на се зо на –
ре као је тре нер Крис-кро са
Вук Ста ни ми ро вић.

У по след њем ко лу Пан чев -
ци су у Жи ти шту из гу би ли од
Све тог Ђор ђа са 69:68.

– Не сре ћан по раз, по го то ву
ако се зна да смо во ди ли це -
лим то ком утак ми це. Игра ли
смо хра бро про тив дру го пла -
си ра ног ти ма. Ни смо ус пе ли
да са чу ва мо пред ност у за вр -
шни ци ме ча – до дао је пр ви
тре нер Крис-кро са.

Ко шар ка ши из на ше га гра -
да по ка за ли су за ви дан по тен -
ци јал кроз ово го ди шње над -
ме та ње. Пр ва срп ска ли га је
озби љан ранг так ми че ња, па
им пред сто ји на по ран рад то -
ком лет ње па у зе, ка ко би и на
је сен по сти за ли до бре ре зул -
та те. 

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

УСПЕ ШНА СЕ ЗО НА...

Про шлог ви кен да је у на шем глав ном
гра ду одр жан тра ди ци о на лан тур нир у
џу ду под на зи вом „Тро феј Бе о гра да”, на
ко јем се над ме та ло 250 бо ра ца из 36 клу -
бо ва из: Ан го ле, Ау стра ли је, Цр не Го ре,
Хр ват ске, Ма ке до ни је, Па на ме, Ру му ни -
је, Сло ве ни је и Ср би је.

Чла но ви Ди на ма, пред во ђе ни тре не ром
Љу бо ми ром Ста ни ши ћем, би ли су ве о ма
успе шни. Ан дреа Сто ја ди нов је осво ји ла
нај сјај ни ја од лич ја у кон ку рен ци ји ка дет -
ки ња и ју ни ор ки, а ка дет Ни ко ла До стић
оки тио се сре бр ном ме да љом.

Пи о ни ри ЏК-а Пан че во Ла зар Ал би ја -
нић и Ана Лу пу лов за слу жи ли су сре бр ну
од но сно брон за ну ме да љу.

Та ко ђе у СЦ-у „Шу ми це” одр жа но је и так -
ми че ње за нај мла ђе бор це, на ко јем су на ши
су гра ђа ни још јед ном по твр ди ли ква ли тет.

Чла но ви Ди на ма су бли ста ли и овог пу та.
Нај вред ни је тро фе је су за ра ди ли: Ма те ја
Сто ја нов ски, Ми ли ца Се ку ло вић, Ти ја на
Сто ја нов, Не ма ња Ју ри ца, Ма те ја Зу бо вић
и Ан дри ја на Кр те нић. Сре бром су се оки -
ти ли Је ле на Сто ја нов ски и Урош Ћу ћа, а
брон зе су за слу жи ли: Ни ко ла До лин га,
Алек са Лех ни, Ми ле на Се ку ло вић, Ма ри -

ја Сто ја нов ски, Ни ко ла Мир ко вић, Алек са
Ђу ро вић, Ми лош Сто ја но вић и Пе тар
Мљач.

Ми ли ца Ни шић и Ла зар Ва нев ски би ли
су нај у спе шни ји чла но ви ЏК-а Пан че во,
јер су осво ји ли злат не ме да ље. Не ма ња
Ни шић се оки тио сре бром, а Алек сан дар
Лу пу лов је за слу жио брон за но од лич је.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ОД ЛИЧ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ БОР ЦИ

Рума је прошлог викенда би-
ла домаћин Првенства Војво-
дине у теквонду, на којем се
надметало око 300 бораца из
наше покрајине. Панчевачки
клуб Com bat Wolf и овог пута
је постигао изванредне резул-
тате.

Златне медаље су освојили:
Миња Бојовић, Александар
Батало, Милица Неделковски,
Никола Ресановић и Растко
Достанић. Сребрна одличја су
заслужили: Зорана Петричић,
Матеја Поповић, Ена Марко-

вић и Немања Вермезовић, а
бронзана: Јована Јовановић,

Лара Бокун, Лука Бабић, Сан-
дра Илић, Алекса Ранђеловић,

Лука Ранђеловић, Стефан
Стојков, Андреја Поповић и
Али Елсадаи.

У екипном пласману јунио-
ри су заузели прво место, а ка-
дети су били трећи. Тренери
Миленко Несторов и Зоран
Милошевић задовољни су
оствареним резултатом, као и
чињеницом да су њихови пу-
лени – јуниорка Миња Бојо-
вић, кадет Никола Ресановић
и кадеткиња Милица Недел-
ковски – изабрани за најбоље
борце у Војводини.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ТЕКВОНДУ

ДОМИНАЦИЈА „ВУКОВА”

Свет ски куп у раф тин гу у ди -
сци пли ни Р4 одр жан је не дав -
но у ау стриј ском гра ду Вил -
дал пе ну. То је би ло пр во над -
ме та ње за пан че вач ки тим
Вир у овој се зо ни, ко ји је на -
сту пио у са ста ву: Бра ни слав и
Ми ро слав Ба ра ше вић, Ми лош
Пе тро вић и Не над Ми ко вић. У
кон ку рен ци ји 43 еки пе на ши
су гра ђа ни су за у зе ли де се то
ме сто у укуп ном пла сма ну.

Пр вог да на је одр жан ноћ ни
спринт под ре флек то ри ма и у
тој ди сци пли ни Пан чев ци су
би ли пет на е сти. Сле де ћег ју -
тра су на сту пи ли у ди сци пли -
ни Х2Х, у ко јој су би ли осми, а
истог да на, уве че, под ре флек -
то ри ма, при ре ђе не су две ве -
слач ке тр ке у ди сци пли ни
сла лом. На ши су гра ђа ни су у
пр вом над ме та њу би ли ше сти,
а у дру гом су за у зе ли осмо ме -

сто. По след њег да на је ве слан
спуст у ду жи ни од 12 км и у
тој ве о ма ис цр пљу ју ћој ди сци -
пли ни Вир је за у зео де се то ме -
сто.

Би ла је то за на ше су гра ђа не
од лич на про ве ра фор ме, али и
пр во су сре та ње с ди вљом во -
дом у овој се зо ни. Ове го ди не
им пред сто ји мно го так ми че -
ња. Већ за три не де ље на про -
гра му ће би ти над ме та ње у
Ни шу и пр ва од две из бор не
тр ке за пла сман на Свет ско
пр вен ство, ко је ће би ти одр -
жа но кра јем го ди не у Ду ба и ју,
на ве штач кој ста зи. Уко ли ко
бу ду има ли до вољ но нов ца,
чла но ви Ви ра ће уче ство ва ти
на три европ ска ку па: у Ба ња -
лу ци, Бу гар ској и Че шкој.

По сто ји мо гућ ност на сту па
на још јед ном свет ском ку пу –
у Ки ни, у ју лу.



У Ин ђи ји је про шлог ви кен да
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
ка ра теу за по ле тар це, пи о ни ре
и на де, на ко јем су на ши мла -
ди су гра ђа ни по сти гли за па -
жен успех.

Ка ра те клуб Ди на мо се
пред ста вио са 24 бор ца, ко ји
су, иа ко не ис ку сни, на сту пи ли

у ап со лут ном ни воу. Нај у спе -
шни ји је био та лен то ва ни пи о -
нир Ми љан Вар са ко вић, ко ји
је осво јио брон за ну ме да љу у
ка те го ри ји до 45 кг. Он је
обез бе дио и ме сто у ре пре зен -
та ци ји Ср би је ко ја ће кра јем
ма ја уче ство ва ти на Бал кан -
ском пр вен ству у Бе о гра ду.

На ко рак до ме да ље би ли су
и Ми ља на Ђе кић, Ва ња Че ке -
ре вац, Лу ка Бог да нов, као и
од лич ни ка таш Алек сан дар
Зде шић, ко га су су ди је дра -
стич но оште ти ле. До бро су ра -

ди ли и: Миа Дуј мо вић, Мар ко
Спа сић, Сте фан Стој ко вић,
Те о до ра и Ми ли ца Га гић, На -
ђа Ни ко лић, Си мон Дан гу бић,
Лео Дра ган, Је ле на Ми лен ти -
је вић, Ву ка шин Мла де нов ски,
Та ма ра Дра ги че вић, Ог њен
Че ке ре вац, Ста ша и Бо ри сав
Је вре мо вић, Фи лип Стан ко -
вић, Лу ка Сте па нов, Ка та ри на
Пет ко вић, Ка та ри на Ша ре нац
и Не ма ња Не сто ров.

Тре не ри Ди на ма ко ји су ра -
ди ли с нај мла ђи ма Ива на Па -
ла лић, Не над Со ко ло вић, Не -

ма ња Лу гић, Ни ко ла Ни ко лаш
и Пре драг Сто ја ди нов за до -
вољ ни су на сту пом сво јих бо -
ра ца у овој го ди ни.

Сјај ни су би ли и чла но ви
КК-а Мла дост из на шег гра да.

Шам пи он др жа ве по ста ла је
Јо ва на Но ва ков, са че ти ри
убе дљи ве по бе де у бор ба ма у
кон ку рен ци ји де вој чи ца ро ђе -
них 2003. го ди не. По све му
при ка за ном, ова сјај на ка ра -
тист ки ња за слу жи ла је и по зив
на ци о нал ног се лек то ра за на -
ступ на Бал кан ском шам пи о -
на ту. Брон зом су се оки ти ли
Ми ли ца Дра ги че вић, тим по -
ле тар ки у ка та ма (Ми ли ца
Дра ги че вић, Ми ли ца Ама но -
вић и На ђа Штр бац), тим пи о -
нир ки у бор ба ма (Та ра Ђур ђе -
вић, Са ра Жу нић, Ни ко ли на
Иса и ло вић, Ми ли ца Ама но -
вић) и ка та-ти м пи о нир ки.

Од лич ни су би ли и: Ми ли ца
Ми ло ва но вић, Је ле на Ки џин,
Јо ва на Но ва ков, Ан ђе ли на и
Ана ста си ја Ја ре дић, Ма ри ја
Пот ко њак, Бра ни слав Срећ -
ков, Не бој ша Бо жић, Ми хај ло
Кр ча ди нац, Ми ло рад Пе тро -
вић, Ми лан Сто јиљ ко вић и
Сла ви ца Ту лић.

СПОРТ
Петак, 29. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (У)

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ

Омољица: МЛАДОСТ – Ц. ЗВЕЗДА

Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОГА

Алибунар: БУДУЋНОСТ – МЛАДОСТ (В)

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ПОБЕДА

Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Баваниште: БСК–ДОЛОВО

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–СТРЕЛА

Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

БАРАЖ, СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК 1:3

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–РАДНИЧКИ 27:19

мушкарци

Лазаревац: КОЛУБАРА–ДИНАМО 31:35

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Житиште: СВ. ЂОРЂЕ – КРИС КРОС 69:68

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (НП) 1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Уљма: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (В) 2:0

Б. Н. Село: СЛОГА–БУДУЋНОСТ 1:1

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 1945 0:2

Гребенац: ВУЛТУРУЛ – МЛАДОСТ (О) 0:0

Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ–ЈЕДИНСТВО 0:0

Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА 3:0

Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (Г) 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Идвор: ПОЛЕТ–ГЛОГОЊ 3:0

С. Тамиш: С. ТАМИШ – „МИКА АНТИЋ” 7:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ 3:0
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Fegon

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tх4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Кле ча ни на пра ви ли
„брејк”

Су пер ли га оста ла 
са мо сан

И по ред ве ли ке же ље, од бој ка -
ши стар че вач ког Бор ца ни су
ус пе ли да се пла си ра ју у Су -
пер ли гу. У пе так, 22. апри ла,
на раз о ча ра ње ве ли ког бро ја
на ви ја ча из Стар че ва, окон ча -
на је ба раж-се ри ја с Кле ком.
Го сти су ус пе ли да три јум фу ју
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту
и та ко са чу ва ју ста тус чла на
елит ног срп ског ка ра ва на: 
Бо рац –Клек 1:3, по се то ви ма:
27:25, 23:25, 17:25 и 22:25.

Још јед ном је пан че вач ки
„храм спор та” био на пу њен
по зи тив ном енер ги јом, с три -
би не је до ла зио до дат ни адре -
на лин, Да вор Ми ло ше вић и
ње го ви дру го ви игра ли су од -
лу чу ју ћу утак ми цу... Бо ри ли
су се ко ли ко су мо гли. Мно го
од мор ни ји гост је ис ко ри стио
сво ју шан су. Ис ко ри стио је ис -
цр пље ност и пси хо ло шку на -
пе тост до ма ћих од бој ка ша и
за слу же но је остао су пер ли -
гаш.

Бо рац је ло ше за по чео од лу -
чу ју ћи ду ел. Клек је во дио с 1:5
и 16:21, а он да је Борац у фи -
ни шу се та за и грао ма ло агил -
ни је и се ри јом по е на за пре тио
ри ва лу. Са два ас-сер ви са Вла -
ди мир Кне же вић је пот пу но

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БО РАЦ НИ ЈЕ УС ПЕОКО ШАР КА ШИ 
ТА МИ ША ТРЕ ЋИ

Ка дет ска еки па КК-а Та миш је
не дав но уче ство ва ла на по лу фи -
нал ном тур ни ру Пр вен ства Вој -
во ди не, одр жа ном у Су бо ти ци.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ми о драг Та сић за у зе ли су
тре ће ме сто, јер су по бе ди ли
Ин ђи ју, а из гу би ли су од до ма -

ћег Спар та ка и зре ња нин ског
Пе тров гра да.

Еки пу су чи ни ли: Тир на нић,
Ча лић, Му тав џић, Поп-Ма нић,
Мар ја но вић, Ко ка но вић, Ја ко -
вље вић, Па вло вић, Сто иљ ко -
вић, Ка ли нић, Ла за ре вић, Ма -
шић, Ан дрић, Гли шић, Ни ка,
Пер ку рар, Ду мић, Та ра бић и
Кне же вић.

ТРОФЕЈИ ЗА АН ЂЕ ЛУ
Од 21. до 23. апри ла у грч ком
гра ду Си ди ро ка стру одр жан је
ме ђу на род ни тур нир у бад -
мин то ну, на ко јем је, за јед но
са оста лим чла но ви ма ре пре -
зен та ци је Ср би је, уче ство ва ла
и Ан ђе ла Вит ман, чла ни ца
БК-а Пан че во.

Она је за јед но са сво јим
парт не ром Алек сан дром Јо ви -
чи ћем из Кра гу јев ца осво ји ла
злат ну ме да љу у ме шо ви том
ду блу у кон ку рен ци ји игра ча
до три на ест го ди на. По ред то -
га, Ан ђе ла је у па ру с Ни ном
Бог да но вић из Кру шев ца за ра -
ди ла и брон за но од лич је у
жен ском ду блу.

ФИ ЈЕ СТИН СЈАЈ 
У ВРА ЊУ

Че твр то Пр вен ство Ср би је у
бенч-пре су и мр твом ди за њу
те го ва одр жа но је про шлог ви -
кен да у Вра њу. У ве о ма ја кој
кон ку рен ци ји чла ни це клу ба
Фи је ста из на шег гра да би ле
су фан та стич не.

Сла ђа на Ми тро вић је уз
осво је на нај сјај ни ја од лич ја
обо ри ла и ре кор де у обе ди -
сци пли не, а злат не ме да ље је

осво ји ла и у ди за њу са опре -
мом, та ко ђе у обе ди сци пли не,
у ка те го ри ји М1 до 56 кг. Сва -
ка част!

Два нај вред ни ја тро фе ја за -
ра ди ла је и На та ша Ан древ -
ски, а Да ни је ла Си ми чић је за -
слу жи ла брон за не ме да ље у
бенч-пре су и мр твом ди за њу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

по ре ме тио про тив ни ка, Не ма -
ња Ми ле тић је био од ли чан на
ме сту ли бе ра, по ку пио је го то -
во све лоп те Кле ча на, Бо рац је
ус пео да из јед на чи на 23:23, па
на 24:24, а он да су, ка да се ло -
мио сет, од го вор ност пре у зе ли
Ми лан Зин до вић и ка пи тен
Ми ло ше вић... Бо рац је до био
го то во из гу бље ни сет, ат мос -
фе ра у ха ли је до сти за ла тач ку
кљу ча ња, чи ни ло се да ће Кле -
ча ни са го ре ти...

Ипак, ис ку сни го сти ни су до -
зво ли ли се би да под лег ну при -
ти ску. На ста ви ли су да игра ју
сво ју игру и по ла ко вре ба ли
сво ју шан су. На шли су је у умо -

ру стар че вач ких од бој ка ша.
На и ме, Бо рац је и пре по чет ка
ба ра жа ме сец да на био у же -
сто ком тем пу, играо је те шке
утак ми це, под им пе ра ти вом
по бе де, нај че шће је би ло на пет
се то ва. Го то во без да на од мо ра,
без вре ме на за тре нинг... Сна га
га је из да ла про шлог пет ка...

Да су од бој ка ши Бор ца ус -
пе ли да до би ју дру ги сет, ка да
се та ко ђе во ди ла ис цр пљу ју ћа
бор ба до са мог кра ја, све би
мо жда би ло дру га чи је. Ова ко
су Кле ча ни ус пе ли да из јед на -
че на 1:1, а по том и да ис ко ри -
сте пот пу ну „ис пра жње ност”
до ма ћи на. Пре у зе ли су ини -

Странe припремио

Александар
Живковић

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ КА РА ТИ СТА

ЈО ВА НА ШАМ ПИ ОН, БРОН ЗЕ ЗА МИ ЉА НА И МИ ЛИ ЦУ

ци ја ти ву и ре ла тив но ла ко
сти гли до по бе де.

Без об зи ра на то што Бо рац
овог пу та ни је ус пео да се пла -
си ра у ели ту, тај ко лек тив је
још јед ном по ка зао да је пра ви
спорт ски по нос на ше га гра да.

Не ка оста не за бе ле же но да су,
под ру ко вод ством тре не ра Дра -
го љу ба Сто ја но ви ћа, у ба ра жу за
Су пер ли гу игра ли: Алек сан дар
Га ври лов, Не ма ња Ми ле тић,
Са ша Рај ко вић, Иван Бој ко вић,
Да вор Ми ло ше вић, Ра до Спа со -
је вић, Ми лош Ми лић, Ра до ван
Ме де ни ца, Ми лош Си мић, Вла -
ди мир Кне же вић, Бо јан По знић
и Ми лан Зин до вић.

Фуд ба ле ри пан че вач ког Же -
ле зни ча ра об ра до ва ли су сво је
на ви ја че. Они су по сле два по -
ра за про шлог ви кен да са вла -
да ли фа во ри та из Но ве Па зо ве
и та ко „ско чи ли” на осмо ме -
сто Срп ске ли ге гру па „Вој во -
ди на”.

По ки шном и ве о ма хлад -
ном, пра вом је се њем вре ме ну,
пред сто ти нак нај вер ни јих
сим па ти зе ра, по пу лар на пан -
че вач ка „ди зел ка” је у свим
еле мен ти ма фуд бал ске игре
над ви си ла Рад нич ки и за слу -
же но до шла до свог три де се -
тог бо да у ква ли тет ном ран гу
так ми че ња.

Тре нер Же ле зни ча ра Алек -
сан дар Сте ва но вић је по ве ре -
ње по кло нио еки пи у са ста ву:
Ка та нић, Не ма ња Те ки ја шки,

Ко вач, Ма тић, Спа сков ски,
Илић, Ша ли пу ро вић, Стај чић,
Гу дан, Чи шић и Јо ва но вић, а
при ли ку су до би ли и Ба са рић,
Ни ко ла Те ки ја шки и Цве јић.

Иа ко је ки ша ли ла као из ка -
бла па је те рен био те жак за
игру, од са мог по чет ка утак ми -
це би ло је ја сно да Жељ ко Стај -
чић и ње го ви са и гра чи ви ше

же ле по бе ду од фа во ри та из
Но ве Па зо ве. Во ди ла се же сто -
ка бор ба за сва ки пе даљ те ре на,
за сва ку лоп ту, а по бед ник је
од лу чен већ у 25. ми ну ту утак -
ми це. Же ле зни чар је из вео бр -
зу ак ци ју, ко ја је кре ну ла од ње -
го вог го ла, а си гу ран ре а ли за -
тор од лич но осми шље ног на -
па да био је Алек сан дер Чи шић.

Пан чев ци су има ли још не -
ко ли ко од лич них при ли ка за
по го дак, али је ре зул тат до
кра ја ме ча остао не про ме њен.

Же ле зни чар је са да на осмом
ме сту на та бе ли, а иду ћег ви -
кен да го сту је у Са ку ла ма, где
ће од ме ри ти сна гу с до ма ћим
Бор цем, ко ји се гр че ви то бо ри
за оп ста нак.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ПО ГО ДАК ЈЕ ДАН – ТРИ БО ДА ВРЕ ДАН

МИТИНГ ПРИЈАТЕЉСТВА
У Сремској Митровици је у не-
дељу, 24. априла, одржан тра-
диционалан „Пролећни атлетски
митинг пријатељства”, такми-
чење из календара АСС-а, које
означава и почетак сезоне на
отвореном. Учествовало је 500
атлетичара из 25 клубова из
Србије, БиХ и Црне Горе, а
тринаесточлану екипу АК-а
Тамиш из нашега града пред-
водио је тренер Зоран Коцић.

После једногодишње паузе
Душан Видовић се вратио на
атлетску стазу и тријумфовао је
у бацању кугле, с даљином од
10,26 метара, што је његов лич-
ни рекорд. Стефан Марић је
освојио сребрну медаљу у трци
на 200 м, а Сања Марић је била
најбржа на 300 м, с временом
50,70 секунди, поправивши тако
лични рекорд. Ана Драгојевић је
у својој категорији на 300 м за-
служила сребрно одличје, тако-
ђе с новим личним рекордом,
који сада износи 48,32 секунде.

ВЕСТ ПО ВЕСТ



ИЗБОРНА НОЋ У СЛИКАМА

НЕПРЕВИШЕ УЗБУДЉИВО, ВРЛО ВЕСЕЛО

ЗАВРШ
Н

А

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Акционарско друштво за новинско-
-издавачку делатност „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Заменик директора: Драгана Кожан • Главни и одговорни
уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног и одговорног уредника: Александар Живковић • Редакција: Драган Вукашиновић, Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана Младеновић, Јордан
Филиповић, Зоран Спремо • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830
(маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево  и 200-2286400101001-61 код
Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се примају у року од седам дана  
• Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра
2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs 

Ана ста си ја 
Бу ку ми рић, 
сред њо школ ка:
     
– С об зи ром на то 
да је у не де љу Ус крс,
за ви кенд ћу то ком
да на би ти код ку ће, у
кру гу по ро ди це, а уве че
ћу ра ди ти. Пла ни рам
и да се од ма рам 
и чи там лек ти ру.

Ла зар Бу ку ми рић,
сред њо шко лац:

– За ви кенд ћу 
с дру штвом оти ћи 
у Али бу нар ка ко би смо
про сла ви ли 1. мај. 
Пла ни ра мо да 
кам пу је мо и оче ку јем
ве ли ку гу жву и до бар
про вод.

Ми о на Па влов,
гим на зи јал ка:

– Ви кенд ћу 
ис ко ри сти ти за 
од ма ра ње. У су бо ту ћу
про сла ви ти ро ђен дан
и иза ћи с дру штвом 
у град. По што је 
у не де љу Ус крс, 
тај дан ћу про ве сти 
с по ро ди цом.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µД. Исаков ?Д. Кожан

Са би ра ње
Ве ли ки пе так! Хо ће мо ли шљо ки це, кри ста ле, на леп ни це, фо ли је?

Ако има те ви шка па ра, ис ку сан тр го вац про да ће вам и ја је ко је са -

мо се бе фар ба и при том пе ва но во ком по но ва ну ки не ску ус кр шњу

пе сму. Ипак, се ти те се да су нај бо ље ства ри на све ту – бес плат не.

    За то: ја ја у ло нац, тем пе ре, бо ји це, биљ чи це и ре стло ве ко је -

че га на сто и де цу по ред се бе. Ма штај те, ства рај те и – пе вај те.

Та ко се фар ба ју ја ја.

Де ље ње
У Ули ци Жар ка Зре ња ни на јед на се ку ћа ис ти че, и то не са мо по

ле по ти. Ка да би смо упо зна ли љу де ко ји у њој жи ве, по кло ни ли

би смо им за гр љај и ве ли ко хва ла. Схва ти ће те за што ка да вам

око Бо жи ћа и Ус кр са по глед од лу та у прав цу њи хо вог бал ко на.

    Они ни кад не за бо ра вља ју да (пра знич ну) ра дост, љу бав и то -

пли ну, кроз уку сно ода бра не де ко ра ци је, не се бич но по де ле с

(не)по зна ти ма. На дах њу ју ће.

Мно же ње
Спо ји ли се нај ве ћи хри шћан ски и је ди ни рад нич ки пра зник. Ако

сте ме ђу они ма ко ји су сло бод ни до сре де, он да вам че сти та мо

1. мај. Ка кав год да вам је по сао, по гле дај те се у огле да ло и ре -

ци те се би да има те ви ше сре ће од оних ко ји су сло бод ни и – од

сре де.

    С њи ма по де ли те пред сто је ће да не. И не гле дај те на сат. Ужи -

вај те и во ли те се. То ће вас све вра ти ти у жи вот. Ма кар при вре -

ме но, сим бо ли ке ра ди.

Чувена „лигашка” табла

Изненађење избора Демократе у купеу воза који има пролаз

И социјалисти су весели

ЛСВ не поштује родну равноправност, више је жена

ЛДП и Нова странка у потрази за истином Напредњацима мало фалило да добаце до половине


