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О ПАРТ НЕ РИ МА И КАН ДИ ДАТ КИ ЊА МА

Драге суграђанке, 
драги суграђани,

У протекле четири године
трудила сам се да наш град и
села учиним бољим, а наро-
чито да нашој деци обезбе-
дим нове, чисте, безбедне,
једнаке услове за одрастање.
Као покрајинска секретарка
за спорт и омладину обезбе-
дила сам бројне школске
спортске терене, пратеће
објекте, опрему и додатне
програме у апсолутно свим
основним школама у нашој
заједници: у Панчеву, Јабу-
ци, Долову, Иванову, Омо-
љици, Глогоњу, Банатском
Брестовцу, Старчеву. И ни-
шта мање у Гимназији
„Урош Предић” и свим оста-
лим средњим школама.

Капитални спортски обје-
кат у срцу града – стадион
„Динама” – обукли смо у но-
во рухо: 3.000 нових седи-
шта, покривање трибина и
заливни систем учинили су
наш једини стадион равним
свим прволигашким стадио-
нима у земљи.

Више од 30 спортских клу-
бова и удружења Секретари-
јат је такође континуирано
финансирао кроз њихово
опремање и програме афир-
мације спорта, нарочито за
децу.

Желела сам да наши мла-
ди иду у корак са савреме-
ним методама образовања.
Стога је готово 1.500 наших
средњошколаца учествовало
у јединственом пројекту
„Здравствено васпитање о ре-
продуктивном здрављу”, који
сам иницирала 2012. године
како би се учење о вршњач-
ким односима, репродуктив-
ном здрављу, превенцији на-
сиља, родним питањима и
питањима једнакости увело у
образовни систем Републике
Србије.

И уметничке школе – ба-
летска „Димитрије Парлић”
и музичка „Јован Бандур” –
имале су посебну пажњу у
Фонду за таленте Секретари-
јата, као и Регионални цен-
тар за таленте „Михајло Пу-
пин”, чије смо просторије
комплетно опремили, а та-

лентоване ђаке новчано на-
грађивали и помагали им да
учествују на разним међуна-
родним научним олимпија-
дама.

Омладинским удружењи-
ма, установама и организа-
цијама културе у граду и се-
лима, као и „Абрашевићу”,
драгуљу панчевачке тради-
ције, обезбедили смо сред-
ства за опремање, санацију
просторија и куповину но-
шњи и инструмената; фи-
нансијски смо помагали и
бројним фестивалима и ма-
нифестацијама.

Као покрајинска секретар-
ка за спорт и омладину избо-
рила сам се да Панчево ДО-
БИЈЕ оно што заслужује у
Војводини. Сада, као градо-
начелница, борићу се да
Панчево БУДЕ оно што за-
служује у Србији.

До победе. ДОСЛЕДНО. И
ТАЧКА!

Мариника Тепић, 
носилац изборне листе 

„Лига социјалдемократа
Војводине – Ненад Чанак”

З А К У П Љ Е Н   П Р О С Т О Р  Л И Г А С О Ц И Ј А Л Д Е М О К Р А Т А В О Ј В О Д И Н Е

Ли бе рал но-де мо крат ска пар ти ја је то ком про те -
кле не де ље пред ста ви ла сво је ко а ли ци о не парт не -
ре и на гла си ла по стиг ну те ре зул та те ка дра те

стран ке, а чла но ви Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во -
ди не пред ста ви ли су не ке од сво јих кан ди дат ки ња
за од бор ни це у Скуп шти ни гра да.

Ли бе рал но-де мо крат ска пар -
ти ја, Но ва стран ка, На род ни
по крет, Ру син ска де мо крат -
ска стран ка, Вла шка де мо -
крат ска стран ка, Цен тар за
за шти ту по тро ша ча Ја бу ка,
удру же ње „Ба нат ске ви ле” и
низ дру гих парт не ра чи ни ће
за ло кал не из бо ре ко а ли ци ју
под на зи вом „За бо ље Пан че -

во” – ре че но је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре одр жа ној у
че твр так, 24. мар та.

– Су о че ни с ра зор ним де -
ло ва њем Срп ске на пред не
стран ке на ло кал ном ни воу,
сма тра ли смо да је ин те рес
дру штва да се срод на де мо -
крат ска опо зи ци ја ује ди ни и
да на из бо ре иза ђе у јед ној

ко ло ни, ме ђу тим ни смо на -
и шли на раз у ме ва ње мно -
гих стра на ка – из ја вио је
Пре драг Па тић, ме на џер
Град ског од бо ра ЛДП-а.

Го во ре ћи о фор ми ра ној
ко а ли ци ји, пред сед ник ГО
Но ве стран ке Са ша Па влов -
ски ка зао је да је та пар ти ја
пре де сет ме се ци гра ђа ни ма

обе ћа ла фор ми ра ње
опо зи ци о ног бло ка и
да је са рад њом с је ди -
ним искре ним парт -
не ри ма обе ћа ње са да
ис пу ње но.

Па тић је у обра ћа -
њу ме ди ји ма у сре ду,
30. мар та, до дао ка ко
су но ва де по ни ја и 12
ау то бу са ре зул та ти
ра да ка дра ЛДП-а.

– Ми смо про ме ни -
ли и на чин по сло ва -

ња у сег мен ту из да ва ња по -
слов них про сто ра, из да то је
ше сна ест ло ка ла, што је до -
ве ло до отва ра ња 50 рад них
ме ста, обез бе ди ли смо и ше -
зде сет ау то бу ских ста ја ли -
шта, а и за у ста ви ли смо раст
це на ко му нал них услу га –
под ву као је Па тић.

С. П.

Ли га со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не је на кон фе рен ци ји
за но ви на ре одр жа ној у уто -
рак, 29. мар та, пред ста ви ла
јав но сти не ке од кан ди дат -
ки ња за од бор ни це у Скуп -
шти ни гра да.

– Же не има ју по кре тач ку
енер ги ју и сна гу у на ме ри да
оства ре ци ље ве, а на ши су
да гра ђа ни кроз ин сти ту ци је
си сте ма оства ре пра во на
си гур ну и до ступ ну здрав -
стве ну за шти ту, пра во на
еко ном ски раз вој, осве жи -

ва ње при вре де и по љо при -
вре де, под сти цај за ма ла и
сред ња пред у зе ћа, као и раз -
вој омла дин ске мре же и
еду ка ци ја – из ја ви ла је Та ња

Ма те јић, кан ди дат ки ња
ЛСВ-а.

Она је до да ла да раз во јем
ак тив но сти жен ске мре же
ЛСВ-а под сти чу гра ђан ке да
пре у зи ма ју од го вор ност и да
се ак ти ви ра ју у сво јим на се -
љи ма и ме сним за јед ни ца -
ма, ка ко би уче ство ва ле у
кре и ра њу про ме на и ини ци -
ра ле усва ја ње бо љих вред но -
сти у дру штву.

По ред Та ње Ма те јић,
пред ста вље не су и Ма ри ја
Бор шош, Ан дреа Ба ба, Ка сја

Вук че вић, Ру жа Дра го вић,
као и Ма ри ни ка Те пић, кан -
ди дат ки ња за гра до на чел -
ни цу Пан че ва.

С. П.

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

По кре тач ка енер ги ја
же на

Чла но ви По кре та
Две ри су у окви ру
пред из бор не кам -
па ње у уто рак, 29.
мар та, на Кор зоу,
гра ђа ни ма пред -
ста вља ли свој про -
грам и де ли ли
про мо тив ни ма те -
ри јал.

Том при ли ком
је Ми лу тин Илић,
пред сед ник Град -
ског од бо ра Две ри,
ре као да се тај по -
крет за ла же за срећ ну и ста -
бил ну по ро ди цу, до ма ћу
при вре ду, еко но ми ју раз во ја,
по вра так срп ском се лу и по -
љо при вре ди, сло бод ну и

прав ну др жа ву, здра ву на ци -
ју, обра зо ва ње, на у ку и кул ту -
ру, као и за све Ср бе ван ма -
ти це и Евро пу од Ли са бо на
до Вла ди во сто ка. С. П.

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Пред ста вља ње про гра ма

ЛИ БЕ РАЛ НО-ДЕ МО КРАТ СКА ПАР ТИ ЈА

Коалиција
„За боље Панчево”

СПРЕМНА САМ ДА БУДЕМ ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ОВДЕ САМ ДА БИХ ВАМА СЛУЖИЛА

Напорно сам радила за мој град, напорно сам радила да бих била градоначелница и

спремна сам још напорније радити како бих оправдала ваше поверење.

Поносна сам на своје одрастање у Улици ЈНА и на Котежу 2, на своју Основну шко-

лу „Јован Јовановић Змај”, на балетску и музичку школу које су ме значајно обележи-

ле, на то што сам Филолошки факултет у Београду уписала као најмлађи студент, са

16 година, и завршила га у року са 20, такође као најмлађи дипломац. Поносна сам

и на своје прво радно место у Основној школи „Васа Живковић” 1997. године; запо-

слила сам се као наставник енглеског језика. У мој начин да покушам да мењам свет

спадају и професионални новинарски рад у више медијских кућа, активизам у цивил-

ном сектору за људска и мањинска права, права жена и суочавање с прошлошћу. По-

том сам, 2008. године, одлучила да не само свој посао већ цело своје биће и сопстве-

ни живот подредим стварању бољих услова за живот свих других, у мом граду, у мо-

јој Војводини, у мојој земљи.

Ћерка сам, али сам такође и мајка Михаила и Милане. Они, њихови другари и сва де-

ца додатно обавезују.

Овде сам да бих вама служила.

РАЊЕНА СРЕДЊА КЛАСА ПРИОРИТЕТ

Имам 42 године и спремна сам да водим овај град с новим развојним планом, који неће

радити у корист појединаца, него у корист СВИХ; у коме порези неће ићи преко леђа сред-

ње класе и социјалних категорија.

Спремна сам да заједно с мојим лигашицама и лигашима, доследно као и до сада, учи-

ним наше Панчево бољим местом за живот. Једино нисам спремна да стојим са стране док

наше друштво и економија пропадају. Нисам спремна да гледам како вредни радници

остају без посла, а пољопривредници без земље.

Људи ме често питају како видим јаку економију, а одговор је врло једноставан. То је

економија која не ради само за оне на врху, већ за средњу класу, која је управо и покре-

ће, а која је тренутно рањена.

У последњих десет година није поскупело само оно што се назива луксузом, већ основ-

ни услови за живот, попут хране или лекова. Али ово није важило за све.

Брине ме што се средња класа дуго већ пита зашто стално помаже привредном расту земље

ако тиме не помаже првенствено својој породици, како би и требало да буде. Панчевачким по-

родицама је потребна помоћ! И ево прилике да фокус нашег деловања ставимо првенствено на

наше људе. Да инвестирамо у области које ће превасходно помоћи нашој средњој класи!



Бо рис Шће па но вић, члан
Град ског од бо ра Со ци ја ли -
стич ке пар ти је Ср би је, пред -
сед ник Ме сног од бо ра стран ке
на Со да ри и ве ћин ски вла сник
при ват ног пред у зе ћа КПЦ, ре -
шио је да сво ја ис ку ства из не -
се јав но за „Пан че вац”.

Он је ре као ка ко же ли да се
огра ди од на чи на на ко ји је
фор ми ра на ли ста и на ко ји
стран ка по ку ша ва да стек не би -
ра че, јер се не сла же с ње го вим
раз ло зи ма да при сту пи СПС-у.

– Ви дим да се све за сни ва на
тр го ви ни, јер су ми бив ше ко -

ле ге из „Азо та ре” ре кле ка ко се
по но во за по шља ва ју не ки љу ди
пре ко стран ке уз обе ћа ње да
ће, ако до не су од ре ђе ни број
гла со ва, у Ја бу ци и Гло го њу
још је дан број њих до би ти по -
сао. Ја не же лим у то ме да уче -
ству јем. По сао тре ба да до би ју
нај спо соб ни ји и нај вред ни ји, а
не нај по слу шни ји и нај по доб -

ни ји. Ова ко се уни шта ва при -
вре да. Ни сам иза шао из стран -
ке јер ни сам сто по сто си гу ран
да ли је то што сам чуо тач но,
али ме до сад ни ко ни је раз у ве -
рио у те гла си не. Кад бих знао
да је све исти на, под нео бих
остав ку на све функ ци је. За сад
сам од лу чио да јав но сти ста -
вим до зна ња да не уче ству јем
у та квим ства ри ма – ре као је
Шће па но вић.

Он је до дао ка ко је сво је вре -
ме но и сам ис ку сио та ква обе -
ћа ња. На и ме, ка да је као ди -
пло ми ра ни ма шин ски ин же -

њер 2010. до био уго вор на од -
ре ђе но вре ме у „Азо та ри”, су -
ге ри са но му је да уђе у СПС ка -
ко би до био стал но за по сле ње.
Ме ђу тим, уме сто то га му 2013.
ни је про ду жен уго вор, јер су ту
при ви ле ги ју, ка ко је ре као,
има ли са мо по слу шни, па је
мо рао да на пу сти фир му, због
че га се по ву као из стран ке.
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Ми, жене из Панчева, решиле смо да
сопствени живот узмемо у своје руке. Да
урадимо све што се може, за добробит на-
ших породица и нашег друштва. Поро-
дични модел – основно је начело наше
политике и свако наше залагање усмере-
но је ка успостављању безбедног и срећ-
ног амбијента за све наше породице.

Двери и ДСС се залажу за то да свака
жена у Србији има прилику да у складу
са сопственим жељама и могућностима
изабере школовање, каријеру, мајчин-
ство и да буде безбедна, заштићена и
здрава. Јер жена, сестра или мајка стуб
је на којем стоји дом.

Жене у Србији данас нису заштићене.
Статистика каже – стопа незапослености
мајки које имају децу млађу од 15 година из-
носи чак 42,1 одсто! Права трудница, поро-
диља, мајки више деце и самохраних мајки
нису никаква; тим женама недостаје озбиљ-
на подршка државе. Жeна без сталног запо-
слења, или она која одлучи да сe посвeти
својој породици, обавља цeлоднeвни посао
који се подразумева, који нијe врeднован,
нити цeњeн. Те жeнe, нажалост, у великој ве-
ћини случајева немају ни социјалну зашти-
ту, нити сопствeне приходе.

Ми ћемо се залагати за то да такав рад
буде примећен и награђен, јер је брига о
деци важан задатак у доба када народ
нестаје због „беле куге”. Необично је и
несхватљиво да данас хранитељске по-
родице добијају накнаду за одгајање де-
це, док родитељи без примања и посла
немају коме да се обрате. Чување деце и
очување породица, брига о старима и
усамљенима биће приоритет у нашем
социјалном старању.

Феминизам, филозофија увезена са
Запада, довео је жену у неприродно те-
шку ситуацију – желећи да буде једнака
мушкарцу, натоварила је себи додатни
терет. Демократски надуваним вештач-
ким квотама не могу се направити ни
Милева Марић (Ајнштајн), ни Ксенија
Атанасијевић, нити Исидора Секулић,
али женама које то желе мора се дати
прилика за науку и усавршавање.

Србија заузима, језиво, друго место по
броју жена оболелих од рака дојке, у овој
земљи свакога дана умре по једна жена,
а четири се разболе од рака грлића мате-
рице. Брига о здрављу жена мора се по-
дићи на виши ниво. Животна средина у
нашем граду је лоша и здравље свих гра-
ђана је перманентно угрожено.

Жене у Србији морају да живе боље
него данас: Програм Двери–ДСС даје
жeнама право на избор измeђу пословне
каријeрe и одлукe да буду мајкe. Мајке
које желе више дeцe добиће за то друш-
твeно признањe, материјални статус и
право на одговарајућу социјалну зашти-
ту. Запослeнe жeнe ћемо заштитити од
губитка посла због одлукe да рађају.
Жeнe којe сe посвeтe каријeри у
приврeди, умeтности или спорту имаће
јeднаке услове за рад и јeднаке надокна-
де као и мушкарци.

Залагаћемо се за доношeњe закона ко-
ји ћe жeнама обeзбeдити пуну заштиту
од физичког и сваког другог облика на-
сиља. Противимо се сваком облику уру-
шавања породичних вредности.

Развијаћемо програме за образовање
жeна из области репродуктивног здравља.
Бринућемо о њиховим рeкрeативним и
културним потребама. Имаће подршку за
покретање сопственог посла, занатских
или малих породичних радњи. Када су
жене у питању, посебну пажњу ћемо по-
светити томе да се трајно успоставе пра-
вила редовних бесплатних систематских
прегледа, јер рано откривање најтежих
болести, у највећем броју случајева, значи
и излечење.

Уверени смо да ће жена и мајка спа-
сти Србију.

Жена, као стуб породице, окренута је
бризи о социјалним питањима, жена
најбоље зна како да се ствари поставе да
бисмо успоставили социјално одговорно
друштво.

Позивамо све баке, мајке – садашње и
будуће, сестре, ћерке, студенткиње, за-
послене или незапослене, све жене Пан-
чева, да неизоставно изађу на изборе.
Важно је да се 24. априла гласа, важно је
да многе од вас подрже управо листу
Двери–ДСС на локалном, покрајинском
и републичком нивоу. Ми желимо да

створимо земљу одакле млади неће бе-
жати, у којој ће се старити мирно и до-
стојанствено, у којој нико неће смети да
жени продужи радни дан на десет сати,
да јој не даје плату и понижава, да је от-
пушта јер је трудна. Свако насиље биће
кажњено.

Коалиција Двери–ДСС има и стручне
људе и много младих, свесних родољу-
ба, који желе нормалну Србију. Ми смо
потпуно нова снага на овој уморној, де-
градираној, дегутантној политичкој
сцени.

Нисмо вас преварили, нити ћемо.
Ми, жене Панчева, окупљене у коали-

цији Двери–ДСС, планирамо да се избо-
римо за нови свет: за безбрижну, радо-
сну породицу, за здрав смех и срећу.

Изађи и гласај: срећа прати храбре!

ИЗ БОР НА КАМ ПА ЊА ИЗ ДРУ ГОГ УГЛА

АР ХИ ТЕК ТИ СТРА НАЧ КИХ ЛИ СТА 
„Тр го ви на” гла со ви ма
и ла жи ра не 
би о гра фи је 
као пар тиј ски аду ти

Из ме ђу два бро ја „Пан чев ца”
Град ска из бор на ко ми си ја ни -
је при ми ла ни јед ну но ву ли сту
кан ди да та за Скуп шти ну Пан -
че ва. То зна чи да их је и да ље
се дам: „Алек сан дар Ву чић –
Ср би ја по бе ђу је”, „Ли га со ци -
јал де мо кра та Вој во ди не – Не -
над Ча нак”, „Де мо крат ска
стран ка – др Ду шан Сто јић”,
„Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска
ра ди кал на стран ка”, „Иви ца
Да чић – Со ци ја ли стич ка пар -
ти ја Ср би је, Је дин стве на Ср би -
ја – Дра ган Мар ко вић Пал ма,
Де мо крат ска пар ти ја Ма ке до -
на ца”, „Две ри – Де мо крат ска
стран ка Ср би је – Ме њај на бо -
ље” и „СДС – Ср ђан Ми ко вић”.

За хва љу ју ћи из бор ном за ко -
ну, на чин фор ми ра ња ли ста
кан ди да та одав но је ис кљу чи во
уну тар стра нач ко пи та ње, пре -
ко ко га се обез бе ђу је по др шка
вла да ју ћих пар тиј ских струк -
ту ра или ус по ста вља рав но те -
жа ме ђу раз ли чи тим стру ја ма
у стран ка ма, на ми ру ју по ли -
тич ки апе ти ти по је ди на ца,
„ку пу ју” гла со ви на из бо ри ма...

То сви ра де у ма ње или ви -
ше из ра же ној фор ми и о то ме
су до сад сви ћу та ли, без об зи ра
на то да ли су за до вољ ни на чи -
ном фор ми ра ња ли ста или не.
Де ша ва ло се да они ко ји су из
те „по де ле ка ра та” иза шли као
гу бит ни ци из не су не зва нич но
по чар ши ји пр љав веш, али не
пам ти се да је то не ко, све до
са да, ура дио јав но.

З А К У П Љ Е Н   П Р О С Т О Р  С Р П С К И  П О К Р Е Т  Д В Е Р И  И  Д С С

Петак, 1. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

ЗА ЖЕНЕ СРБИЈЕ – МЕЊАЈ НАБОЉЕ!

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у уто рак,
29. мар та, чла но ви Де мо -
крат ске стран ке го во ри ли
су о зна ча ју обра зо ва ња и
на гла си ли ка ко је нео п -
ход но да му се вра ти углед.

– Сма тра мо да у овим те -
шким еко ном ским усло ви -
ма Град мо ра по мо ћи ђа ци -
ма и ро ди те љи ма. Ми ће мо
сма њи ти це ну бо рав ка де це
у при ват ним и др жав ним
пред школ ским уста но ва ма,

вра ти ће мо бес плат не уџ бе -
ни ке, суб вен ци о ни са ће мо
ужи ну за све уче ни ке и пре -
воз за сред њо школ це – из ја -
вио је Ни ко ла Ћур чин, члан
Од бо ра за обра зо ва ње ДС-а.

Он је до дао да ли сте че -
ка ња за упис у вр тић мо ра -
ју по ста ти про шлост и да
уче ни ци мо ра ју има ти та -
бле те, бе ле та бле у свим
учи о ни ца ма и па мет ну та -
блу у сва кој шко ли.

С. П.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Вра ти ти углед
обра зо ва њу

Чланови Покрета „Доста је
било” најоштрије осуђују
коришћење јавних повр-
шина у сврхе промовисања
политичких партија, што
није у складу са Законом о
оглашавању Републике Ср-
бије. Истакли су да се ле-
пљењем плаката на тран-
сформаторе угрожава јавна
безбедност грађана.

На конференцији за но-
винаре одржаној у среду,
30. марта, Зоран Тодоров,
члан Иницијалног одбора
тог покрета, рекао је:

– Скрећемо пажњу на то
да се таквим незаконитим

поступцима, поред изази-
вања опште опасности, на-
рушава и изглед града. По-
зивамо Дирекцију за из-
градњу и уређење Панчева
и остале надлежне органе
да се обрате свим странка-
ма, како би их упозорили
на закон и упознали с под-
законским актима и град-
ским одлукама у вези са
оглашавањем на јавним
површинама.

Он је овом приликом апе-
ловао и на Комуналну поли-
цију и сугерисао да евиден-
тира све оне који прекрше
поменути закон. С. П.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Незаконито оглашавање 

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 30.
мар та, Че до мир Не бри гић,
кан ди дат Не стра нач ке гра -
ђан ске ли сте за чла на
Град ског ве ћа за ду же ног за
ко му нал на пи та ња, на гла -
сио је ка ко је по след ња фа -
бри ка, „Пе тро хе ми ја”, по -
диг ну та пре 40 го ди на, а да
глав ни за да так сва ке од го -
вор не ло кал не вла сти тре -
ба да бу де ства ра ње усло ва
за до во ђе ње ин ве сти то ра,
што је, ка ко ка же, јед на ко
ва жно као и ре ша ва ње ко -
му нал них про бле ма.

– На ша ли ста ће свој кон -
цепт из град ње и опре ма ња

грин филд и бра ун филд зо на
пре зен то ва ти гра ђа ни ма у
то ку кам па ње пу тем ме ди ја.
Уко ли ко до би је мо по ве ре ње
Пан че ва ца, тај кон цепт ће
би ти услов за са рад њу с бу -
ду ћим ко а ли ци о ним парт -
не ри ма, а ми би смо по зва ли
и но ви на ре да при су ству ју
тим пре го во ри ма – из ја вио
је Не бри гић.

Он је до дао да уко ли ко
омла ди на не бу де има ла
мо гућ ност да се за по сли,
Пан че во ће по ста ти ве ли -
ки ге рон то ло шки цен тар,
јер се на ла зи на за че љу по
ка па ци те ту за при вла че ње
ин ве сти ци ја. С. П.

По во дом од лу ке Глав ног
од бо ра Зе ле них Ср би је
рас пу штен је бив ши град -
ски од бор те стран ке, на
чи јем че лу је би ла Ви о ле та
Јо ва нов Пе шта нац.

Са ша Ар сић, но ви пред -
сед ник ГО те пар ти је, на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
је из ја вио:

– От кад је Ви о ле та Јо ва -
нов Пе шта нац до шла на ме -
сто пред сед ни ка, Град ски

од бор је по сто јао са мо на
па пи ру, не по сто ји ни ка ква
еви ден ци ја о ак тив но сти ма,
при је му чла но ва и кон фе -
рен ци ја ма за штам пу.

Го во ре ћи о пред сто је ћим
из бо ри ма, Ар сић је ка зао да
ће та стран ка на сту пи ти са
Со ци ја ли стич ком пар ти јом
Ср би је на свим ни во и ма и
да ће кроз ту са рад њу на
нај бо љи на чин про мо ви са -
ти сво је иде је. С. П.

ПО КРЕТ СТАР ЧЕ ВО И ЛЕ ВИ ЦА СР БИ ЈЕ

Нео п ход но при ву ћи
ин ве сти ци је

ЗЕ ЛЕ НИ СР БИ ЈЕ

Но ви пред сед ник
Град ског од бо ра

Шће па но вић је ре као да се
по но во ак ти ви рао про шле го -
ди не на на го вор јед ног при ја -
те ља. Он му је ис при чао ка ко
су се ства ри у СПС-у про ме ни -
ле, јер се са да фор си ра ква ли -
те тан пар тиј ски ка дар, али се
по том по но во раз о ча рао. Нај -
све жи ји при мер је фор ми ра ње
ли сте за ло кал не из бо ре ко ју је
уме сто ме сних од бо ра пред ло -
жио Ни ко ла Дан гу бић, пред -
сед ник ГО СПС-а.

– На њој је све га не ко ли ко
ин же ње ра и са мо је дан ле кар.
За ме не је по ни жа ва ју ће да не
бу дем на тој ли сти, где се на -
шло ме ста за љу де са знат но ма -
ње обра зо ва ња и учин ка у жи во -
ту. По себ на при ча је, пре ма
тврд ња ма не ких чла но ва стран -
ке, ла жи ра ње зва ња уз име на
кан ди да та, јер се ме ди цин ске
се стре пред ста вља ју као ле ка ри,
а сту ден ти „се га-ме га” фа кул те -
та као ди пло ми ра ни еко но ми -
сти. Хтео бих се бе да ис кљу чим
из све га то га, а по го то во из „тр -
го ви не гла со ви ма”, јер ми слим
да љу ди на из бо ри ма тре ба да
из ра зе сво је сло бод но ми шље -
ње, а не да се гла со ви ку пу ју
рад ним ме сти ма у ио на ко пре -
оп те ре ће ним др жав ним фир -
ма ма. Ма са стра на ка то ра ди и
за то се про лон ги ра при ва ти за -
ци ја у ве ли ким јав ним пред у зе -
ћи ма – ре као је Шће па но вић.

Овај ве ро ват но бу ду ћи бив ши
со ци ја ли ста „по ву као је но гу”.
Без об зи ра на ствар не или мо гу -
ће скри ве не мо ти ве да јав но ис -
ту пи, он је дао при мер чла но ви -
ма мно гих стра на ка ка ко је мо -
гу ће де ма ски ра ти ме ха ни зме
пар тиј ске др жа ве. Ма да, ру ку
на ср це, не тре ба оче ки ва ти
пре ви ше. Д. Ву ка ши но вић

Бо рис Шће па но вић



Ви ше од 40 по сло да ва ца и
око 130 сло бод них рад них
ме ста би ће пред ста вље но на
ово го ди шњем Сај му за по -
шља ва ња, ко ји ће би ти при -
ре ђен у сре ду, 6. апри ла, од
11 до 14 са ти, на Кор зоу (Ул.
вој во де Жи во ји на Ми ши ћа),
а у слу ча ју ло ших вре мен -
ских усло ва – у хо лу Град ске
упра ве.

Са јам ре а ли зу је Град Пан -
че во у са рад њи с На ци о нал -
ном слу жбом за за по шља ва -
ње, на осно ву усво је ног Ло -
кал ног ак ци о ног пла на за за -
по шља ва ње гра да Пан че ва за
2016. го ди ну. Циљ ор га ни за -
ци је овог до га ђа ја је сте по ве -
ћа ње ви дљи во сти ме ра и про -
гра ма у обла сти уна пре ђи ва -

ња за по шља ва ња у на шем
гра ду. Ка ко је на ја вље но, на
Сај му ће се пред ста ви ти по -
сло дав ци ко ји уче ству ју у ме -
ри „Сту дент ска лет ња прак -
са”, као и они ко ји на ме ра ва -
ју да за по сле но ве рад ни ке.

За ин те ре со ва ним су гра -
ђа ни ма ће на штан ду Гра да
Пан че ва би ти до ступ не све
ин фор ма ци је у ве зи са отво -
ре ним јав ним позивoм ко ји
се од но си на ме ру ак тив не
по ли ти ке за по шља ва ња „Са -
мо за по шља ва ње”, а на
штан ду На ци о нал не слу жбе
за за по шља ва ње мо ћи ће да
са зна ју и не што ви ше о
услу га ма и про гра ми ма ко је
та уста но ва пру жа.

Д. К.

ЕКОНОМИЈА
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ГРАД СКА УПРА ВА И НСЗ НА ЈА ВЉУ ЈУ

У сре ду 
Са јам за по шља ва ња

Не ма ви ше ми тин га 
у До му вој ске и пред
бол ни цом

Спо ра зум са Опо вом
о за јед нич ком 
ко ри шће њу де по ни је

Град ско ве ће је на сед ни ца ма
одр жа ним у че твр так, 24. мар -
та, и у по не де љак и уто рак, 28.
и 29. мар та, из гла са ло низ од -
лу ка. Ме ђу њи ма је пред лог
из ме не Од лу ке о од ре ђи ва њу
про сто ра при ме ре них за одр -
жа ва ње јав них ску по ва на те -
ри то ри ји Пан че ва. Овим је на -
ве де ни акт ускла ђен с не дав но
до не тим За ко ном о јав ном
оку пља њу, па јав ни ску по ви
убу ду ће не ће мо ћи да се одр -
жа ва ју на пла тоу ис пред Оп -
ште бол ни це и у са ли До ма
вој ске.

За кон, на и ме, про пи су је да
се јав ни ску по ви не мо гу одр -
жа ва ти ис пред здрав стве них,
школ ских и пред школ ских
обје ка та, те ис пред згра да ко је
при па да ју МУП-у, Вој сци Ср -
би је и „дру гих обје ка та ко ји су
од стра те шког и по себ ног зна -
ча ја за од бра ну и без бед ност

Ре пу бли ке Ср би је”. На пи та ње
од ка квог је то стра те шког
зна ча ја за од бра ну Дом вој ске,
пред ла га чи ове од лу ке из
Град ске упра ве об ја сни ли су
да он спа да у објек те Ми ни -
стар ства од бра не, те да је то у
скла ду са за ко ном.

Град ски већ ни ци су усво ји -
ли за кљу чак о фор ми ра њу за -

јед нич ког те ла Пан че ва и
Опо ва ко је ће се ба ви ти упра -
вља њем де по ни јом на до ло -
вач ком пу ту, а за да так ће му
би ти и да од ре ди це ну услу ге
од ла га ња сме ћа у опо вач кој
оп шти ни, али та ко да то не бу -

де на те рет бу џе та Пан че ва. То
зна чи ка ко тре ба да се на ђе
рав но те жа из ме ђу це не ко ју
ста нов ни ци су сед не оп шти не
тре ба да пла те за од во же ње
сме ћа на до ло вач ки пут и пла -
те жне мо ћи тих гра ђа на. У ту
свр ху је усво је на од лу ка о
проб ном од ла га њу сме ћа из
Опо ва ка ко би се из ме ри ле ре -

ал не ко ли чи не от па да ко је
ода тле тре ба да сти жу.

Чла но ви Ве ћа су усво ји ли
из ве шта је о ра ду за 2015.
град ских уста но ва кул ту ре и
до мо ва кул ту ре у се ли ма. Та -
ко ђе је да та са гла сност на из -

ме не пла на ка пи тал них ула га -
ња „Во до во да” за на ред не две
го ди не. Оне под ра зу ме ва ју да
ће из соп стве них сред ста ва
пред у зе ће гра ди ти фе кал ну
ка на ли за ци ју у ули ца ма Жар -
ка Зре ња ни на и Рит ској, од
нов ца на ру чи ла ца би ће на пра -
вљен део ки шне ка на ли за ци је
у Др Све ти сла ва Ка са пи но ви -
ћа и во до вод на мре жа на Но -
во се љан ском пу ту, а по че так
из град ње во до во да фи нан си -
ра ног из кре ди та на де лу Ба ва -
ни штан ског пу та би ће по ме -
рен на сле де ћу го ди ну.

Чла но ви град ске из вр шне
вла сти одо бри ли су текст спо -
ра зу ма с НИС-ом „За јед ни ци
за јед но” о фи нан си ра њу про је -
ка та из кул ту ре, спор та, еко ло -
ги је, на у ке и по мо ћи со ци јал -
но угро же ним гру па ма за ову
го ди ну. Укуп на сред ства су,
као и обич но, 15 ми ли о на ди -
на ра, а би ће рас по де ље на на
јав ном кон кур су.

Пред сед ник Скуп шти не Пан -
че ва Ти гран Киш за ка зао је сед -
ни цу овог ор га на ло кал не вла -
сти за че твр так, 31. март, а пред
од бор ни ци ма ће се, уз по ме ну -
те, на ћи и ви ше дру гих пред ло -
га од лу ка. Д. В.

СА СЕД НИ ЦА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

„За бра ње ни” де ло ви гра да

Бив ши рад ни ци 
„Пе тро ре мон та” 
до би ће све га 6,2 
од сто по тра жи ва ња

Пред у зе ћа „Пе тро ре монт”, ко -
је је де ли ло при ва ти за ци о ну
суд би ну „Азо та ре” из ко је је
из ни кло, те шко да се ви ше
ико се ћа, а ње го ве рад ни ке сте
ме се ци ма мо гли да гле да те
ка ко про те сту ју ис пред Град -
ске упра ве 2010. го ди не, па и
ка сни је. Они су та да зах те ва -
ли да им вла сник Ду шан Сту -
пар ис пла ти за ра де за пет ме -
се ци и до при но се ко је ни је
упла ћи вао 28 ме се ци. То су
би ле ње го ве оба ве зе из ку по -
про дај ног уго во ра, па су рад -
ни ци тра жи ли да Аген ци ја за
при ва ти за ци ју по ни шти про -
да ју, али је уме сто то га та ин -
сти ту ци ја при бе гла по зна тој
так ти ци оду го вла че ња док
фир ма ни је оти шла у сте чај.

Ефи ка сна прав на др жа ва је
и ту по ка за ла сво је пра во ли -
це, ко је ви ше из гле да као на -
лич је. Сте чај ни по сту пак тра -
је од ма ја 2011. и ни ка ко да се
окон ча, да би на кра ју фе бру -
а ра ове го ди не Ми ла на Ко јић,
сте чај на управ ни ца „Пе тро ре -
мон та”, под не ла При вред ном
су ду у Пан че ву На црт ре ше ња
за де ли мич ну де о бу, ко ји је
иза звао не за до вољ ство бив -
ших за по сле них.

Укуп на по тра жи ва ња сте -
чај них по ве ри ла ца пре ма шу ју
286 ми ли о на ди на ра, од че га
пред у зе ће не ка да шњим рад -
ни ци ма за за ра де и до при но се
ду гу је не што пре ко 63 ми ли о -
на ди на ра, али ће пре ма оспо -
ра ва ном на цр ту мо ћи да ра -
чу на ју на све га 3,9 ми ли о на
ди на ра. По ра чу ни ци Ко ји ће -
ве, фир ма је то ком сте чај ног
по ступ ка за ра ди ла 13,5 ми ли -
о на ди на ра од да ва ња у за куп
згра да и ма ши на при ват ном
пред у зе ћу „Ни џа монт” из
Стар че ва. До дат них 12,3 ми -
ли о на за ра ђе но је про да јом
опре ме (ис тој тој фир ми –
прим. аут.), а оста ли по слов -
ни при хо ди из но се 9,4 ми ли о -
на ди на ра. То је укуп но 36,1
ми ли он ди на ра.

С дру ге стра не, ове јед на чи -
не су тро шко ви сте чај ног по -
ступ ка од 4,6 ми ли о на и „оба -
ве зе сте чај не ма се”, ко ји до -
сти жу 27,5 ми ли о на ди на ра,

ПРО ПАСТ У СКЛА ДУ СА ЗА КО НОМ

СТЕ ЧАЈ НА АН ТИ БАЈ КА
не, а по том је од лу чи ла да је
про да упо ла це не, од но сно за
10,7 ми ли о на.

– Све те па ре ко је су до шле
на ра чун већ су рас по де ље не
та ко да сви има ју ве ћа пра ва
од рад ни ка. Сте чај ни управ -
ник је узео се би део за не ка -
кве на гра де и тро шко ве, суд је
до био сво је, део нов ца је дат
адво ка ту као пла та, што још
ни сам чуо да не ко ра ди, чак је
пла ћен и по рез на зе мљи ште
ко ји фир ма ду гу је још од вре -
ме на Сту па ра. Ис па да да су

тај про стор – на вео је Ста -
врев ски.

Он је у име сво јих ко ле га
упу тио При вред ном су ду при -
го вор на На црт ре ше ња за де -
ли мич ну де о бу, али од го вор
још ни је до био.

Сте чај на управ ни ца „ни је
има ла вре ме на” да се са ста не
с но ви на ром „Пан чев ца” и
„ни је же ле ла да при ча за но -
ви не”. Ипак, у кра ћем те ле -
фон ском раз го во ру је ре кла
ка ко ће суд од ли чи ти о ње ном
на цр ту. До да ла је да ни је би ло

што је укуп но 32,1 ми ли он
ди на ра. Раз ли ка од не пу на че -
ти ри ми ли о на оста је да се на -
ми ре по ве ри о ци из пр вог на -
плат ног ре да, од но сно бив ши
за по сле ни.

Дра ган По по вић, је дан од
њих, ка же да му „Пе тро ре -
монт” за пла те и до при но се
ду гу је око 480.000 ди на ра, а
уме сто то га би ће му упла ће но
око 12.000 и три до че ти ри
ме се ца ста жа. Он и ње гов ко -
ле га Алек сан дар Ста врев ски,
пред став ник рад ни ка у тро -

чла ном Од бо ру по ве ри ла ца,
оце њу ју да је ова кав епи лог
по слов не и фи нан сиј ске аго -
ни је кроз ко ју су за јед но с
фир мом про ла зи ли вр ло не -
пра ве дан.

Њих дво ји ца су на ве ли ка -
ко је сте чај на управ ни ца про -
да ла но ви стан од 72 ква дра -
та у вла сни штву пред у зе ћа по
ба га тел ној це ни од 1,5 ми ли -
о на ди на ра, од но сно за че твр -
ти ну про це ње не вред но сти.
Они твр де да је слич но би ло
и са спе ци ја ли зо ва ним ма -
ши на ма и ала ти ма за из ра ду
и ре монт про це сне опре ме.
Пр во бит но су про це ње ни на
42 ми ли о на ди на ра, али је
на кон не у спе лих по ку ша ја
про да је Ко ји ће ва ура ди ла но -
ви про це ну, ко ја је дво стру ко
ума њи ла вред ност те имо ви -

сви пре чи сем нас ко ји смо као
не ки пр ви ис плат ни ред – ре -
као је По по вић.

Ста врев ски је ре као ка ко
они зна ју да је сте чај на управ -
ни ца све ура ди ла по за ко ну,
али сма тра да ни је по сту пи ла
у скла ду са оба ве зом да струч -
но и са ве сно ра ди свој по сао,
јер је по сти гла ни ску це ну за
про да ту имо ви ну и ни је рас -
по ла га ла сред стви ма од за ку -
па на до бар на чин, па је вр ло
ма ло нов ца оста ви ла за на ми -
ре ње бив ших рад ни ка.

– Кад смо пи та ли где су за -
ли хе вред не се дам ми ли о на
ди на ра, ре кла нам је да је то
про да то као опре ма, али се ра -
ди о две раз ли чи те ства ри. Чак
је пла ћа ла „Хи ги је ни” од но -
ше ње сме ћа, уме сто да то бу де
оба ве за за куп ца ко ји ко ри сти

ку па ца за ин те ре со ва них за
имо ви ну по пр во бит но про це -
ње ној вред но сти, те да је све
ура ди ла по за ко ну.

За бив ше рад ни ке „Пе тро ре -
мон та” сте чај очи глед но има
исти го рак укус као и при ва ти -
за ци ја кроз ко ју су про шли. То
зна чи да ће их ви ше стру ко ко -
шта ти. Нај пре им бив ши вла -
сник ни је да вао пла те и до при -
но се, он да им је фир ма гур ну та
у сте чај иа ко је мо гла до бро да
по слу је и на кра ју је ње на имо -
ви на обез вре ђе на. Ту ни је крај,
јер због то га што су би ли при ва -
ти зо ва ни ни су има ли пра во на
со ци јал ни про грам ни по ве зи -
ва ње ста жа, па ће пен зи је мо ра -
ти да до ку пе са ми се би. А нај -
ве ћа иро ни ја је у то ме што је
све од на ве де ног по за ко ну.

Д. Ву ка ши но вић

ИЗБОРИ 2016.

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Најбитније бринути
о другима

Жељ ко Су шец, пред сед ник
Град ског од бо ра Срп ске на -
пред не стран ке, на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре одр -
жа ној у сре ду, 30. мар та,
на гла сио је да је 24. април
ве о ма би тан да тум за бу -
дућ ност Ср би је, а пре све га
за Вој во ђа не, ко ји, ка ко ка -
же, већ ше сна ест го ди на тр -
пе ба ха ту власт ДС-а.

– Се ти мо се свих мал вер -
за ци ја у ве зи с Раз вој ном
бан ком Вој во ди не, „Те сла
бан ком”, Фон дом за ка пи -

тал на ула га ња, а та ко ђе не
зна мо где је за вр ши ло по -
тро ше них 35 ми ли о на евра
гра ђа на По кра ји не – из ја -
вио је Су шец.

Он је ка зао да су по је ди -
не ло кал не са мо у пра ве на
те ри то ри ји Вој во ди не у
ко ји ма је ДС уче ство вао у
вла сти, би ле при ви ле го ва -
не, док су оне у ко ји ма је
по ме ну та пар ти ја су де ло -
ва ла у опо зи ци ји, би ле
пот пу но за бо ра вље не.

Ис та као је и да је у ве зи
с на се ље ним ме сти ма би ло

до ста ин ве сти ци ја у по -
след ње че ти ри го ди не, али
да у ин те ре су гра ђа на мо -
же да се ра ди бо ље и бр же.

– СНС ће у на ред ном пе -
ри о ду ста ви ти ак це нат на
на се ље на ме ста и при град -
ска на се ља, по го то во ка да
се ра ди о ин фра струк ту ри
и ка на ли за ци о ној мре жи и
га си фи ка ци ји – на гла сио је
Су шец.

Овом при ли ком је Јо ван
Мла де но вић, пот пред сед -
ник Ме сног од бо ра СНС-а у

Стар че ву, ка зао да је за то
на се ље но ме сто при о ри тет
про је кат из град ње ки шне
ка на ли за ци је, као и да је
по треб но де таљ ни је ис пи та -
ти во до вод ну мре жу и ста ње
ма ги страл ног це во во да.

У уто рак, 29. мар та, Бра -
ти слав Га шић, пот пред -
сед ник СНС-а, го сто вао је
на три би на ма под на зи вом
„Алек сан дар Ву чић – Ср -
би ја по бе ђу је” у Ба нат ском
Но вом Се лу, а за тим и у
До ло ву.

С. П.

Чланови Градског одбора
Социјалдемократске стран-
ке су на конференцији за
новинаре одржаној у уто-
рак, 29. марта, истакли да
та партија нуди алтернати-
ву грађанима.

– Сматрамо да Панчево
може на бољи, одговорнији
и јефтинији начин да се во-
ди. Брига о другима је наче-
ло добрих политичара, а ми
смо се управо због тога кан-
дидовали, да бисмо служи-
ли грађанима – изјавио је
Срђан Миковић, кандидат
СДС-а за градоначелника.

Он је рекао како је неоп-
ходно побољшати положај
мештана села и града, до-
давши да га радује што ће
ускоро бити завршен про-

јекат водовода за Долово.
– У сарадњи с немачком

развојном банком KfW,
био сам тај који је иници-
рао да се унапреди водо-
снабдевање на подручју
тадашње општине Панче-
во, да се на градски водо-
вод, поред јужних села,
повежу и северна – подву-
као је Миковић.

Овом приликом је рече-
но и да ће Борис Тадић, ли-
дер СДС-а, заједно са Чедо-
миром Јовановићем, пред-
седником ЛДП-а, посетити
Панчево у петак, 1. априла,
а да ће у 13 сати обићи про-
сторије ове странке, након
чега ће прошетати градом и
разговарати с Панчевцима.

С. П.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

Вој во ди на за слу жу је
од го вор ну власт

Из времена кад су се још нечему и надали



За јед нич ка еко ло шка
при ча на не мач ком
је зи ку

Пи сма по др шке 
гим на зи ја ла ца 2011.
го ди не су те мељ ве зе
ја пан ских и 
пан че вач ких уче ни ка

Гру па уче ни ка из То ки ја до пу -
то ва ла је у наш град про шле
сре де у окви ру про јек та „Парт -
нер ске шко ле” (ПАШ), ко ји
фи нан си ра Вла да Ре пу бли ке
Не мач ке у са рад њи с „Ге те
институ тoм”. Они су го сти уче -
ни ка пан че вач ке гим на зи је
„Урош Пре дић”, ко ји су у
окви ру про гра ма упо зна ва ња
вр шња ка из Ја па на са зна ме -
ни то сти ма Пан че ва у пе так,
25. мар та, ор га ни зо ва ли оби -
ла зак ре дак ци је нај ста ри јег
не дељ ног ли ста у ре ги о ну.

Глав ни и од го вор ни уред -
ник „Пан чев ца” Си ни ша Трај -
ко вић упо знао је го сте с Да ле -
ког ис то ка са исто ри ја том

пан че вач ког не дељ ни ка ду -
гим го то во 150 го ди на. То киј -
ски сред њо школ ци ин фор ми -
са ли су се и о еко ло шкој си ту -
а ци ји у на шем гра ду и ду го го -
ди шњој бор би гра ђа на Пан че -
ва за пра во на жи вот. Том
при ли ком уче ни ци су сни ми -
ли при лог о ре дак ци ји и ли сту
„Пан че вац” и за бе ле жи ли ми -
шље ња но ви на ра о еко ло шкој
си ту а ци ји у гра ду. На и ме, то -
ком дво не дељ не по се те де це
из Ја па на одр жа на је за јед -
нич ка ра ди о ни ца по све ће на
сни ма њу до ку мен тар ног фил -
ма о за шти ти жи вот не сре ди -
не и одр жи вом раз во ју. Уче -
ни ци из Пан че ва и То ки ја за -
јед нич ким сна га ма пра ве ре -

пор та жу о еко ло шким при ли -
ка ма и не при ли ка ма у на шој
сре ди ни. За по тре бе фил ма
по се ти ли су ре ци кла жни цен -
тар у Омо љи ци, ло кал ну са -
мо у пра ву и Ма шин ску шко лу
Пан че во и са са го вор ни ци ма
раз го ва ра ли о еко ло шким те -
ма ма.

Да под се ти мо, уче ни ци Гим -
на зи је „Урош Пре дић” би ли су
не дав но две не де ље у Зе мљи
из ла зе ћег сун ца у окви ру про -
јек та „Парт нер ске шко ле”
(ПАШ) и ових да на они су до -
ма ћи ни дру га ри ма из Ја па на.
До ове са рад ње је до шло пре
пет го ди на, ка да је гру па уче -
ни ка пан че вач ке гим на зи је
пру жи ла по др шку ђа ци ма из

Ја па на ко ји су 2011. би ли све -
до ци ра зор ног зе мљо тре са.
Пи сма по др шке гим на зи ја ла -
ца пред ста вља ју те мељ са да -
шње ве зе ја пан ских и срп ских
уче ни ка. У де цем бру 2013. го -
ди не Ју ма Егу чи је по се тио
Пан че во и ви део се с дру га ри -
ма ко ји су пи сми ма упу ће ним
ње го вој ге не ра ци ји пру жи ли
по др шку у те шким вре ме ни ма.

Са рад ња је на ста вље на, па
су се ђа ци Гим на зи је „Урош
Пре дић” укљу чи ли у про је кат
„Три зе мље” и ре дов но оба ве -
шта ва ју дру га ре у Ја па ну –
члан ци ма ко ји се об ја вљу ју у
школ ском ча со пи су „Ја пан да -
нас” и на је дин стве ном ин тер -
нет пор та лу – о при ли ка ма у
на шем гра ду и на шој зе мљи.
За ни мљи во је да је не мач ки
је зик основ ко му ни ка ци је из -
ме ђу уче ни ка. Ве о ма зна чај ну
уло гу у ре а ли за ци ји овог про -
јек та има про фе сор ка Рад ми -
ла Ни ко лић.

Гим на зи јал ци су при пре -
ми ли сја јан про грам по се те,
па су сред њо школ ци из Ја па -
на, по ред дру же ња и упо зна -
ва ња с тра ди ци јом на шег на -
ро да, уса вр ша ва ли зна ња и
спо соб но сти из раз ли чи тих
обла сти. КУД „Станко Пауно-
вић” приредио је концерт и
радио ни цу фолклора за госте
из Ја па на.

КОН КУРС „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

НИС по ма же
гра ђа ни ма

Ге не рал ни ди рек тор НИС-а
Ки рил Крав чен ко пот пи сао
је у сре ду, 30. мар та, у по -
слов ни ци Нафт не ин ду стри -
је Ср би је у Но вом Са ду, спо -
ра зу ме о са рад њи с пред -
став ни ци ма де сет оп шти на
и гра до ва у Ср би ји: Но вог
Са да, Пан че ва, Зре ња ни на,
Ки кин де, Но вог Бе че ја, Жи -
ти шта, Ка њи же, Ср бо бра на,
Ни ша и Чач ка. Реч је о нов -
ча ној по др шци не про фит -
ним уста но ва ма за ре а ли за -
ци ју про је ка та из обла сти
спор та, кул ту ре, на у ке, за -
шти те жи вот не сре ди не и
по мо ћи со ци јал но угро же -
ним ка те го ри ја ма. О из бо ру
про јек та ће од лу чи ва ти ко -
ми си ја ко ју ће чи ни ти пред -
став ни ци ре ги о нал них вла -
сти, НИС-а, као и ло кал не
углед не лич но сти.

Нафт на ин ду стри ја Ср би -
је је још 2009. за по че ла ре а -
ли за ци ју про гра ма по др шке
ло кал ним за јед ни ца ма, ко ји
је из го ди не у го ди ну уна -
пре ђи ван. Го то во 800 ми ли -
о на ди на ра уло же но је у око

760 про је ка та ко ји су по мо -
гли раз вој ло кал них за јед -
ни ца, олак ша ли функ ци о -
ни са ње број них уста но ва и
уна пре ди ли рад кул тур них,
обра зов них и спорт ских ин -
сти ту ци ја.

С дру ге стра не, НИС по -
кла ња мно го па жње про мо -
ци ји пра вих вред но сти и
уна пре ђи ва њу сре ди не у ко -
јој по слу је. По др шка обра зо -
ва њу се оства ру је кроз про -
грам „Енер ги ја зна ња”. Пре -
ко про гра ма „НИС шан са”
до са да је за по сле но ви ше од
670 мла дих.

Кон курс за ово го ди шњи
про је кат, ко ји се од ви ја под
сло га ном „За јед ни ци за јед -
но”, би ће отво рен од 1. апри -
ла до 31. ма ја. Де таљ ни
усло ви и про по зи ци је јав ног
кон кур са би ће об ја вље ни на
сај ту НИС-а, на адре си
www.zajednicizajedno.nis.eu.
За ин те ре со ва ни мо гу по пу -
ни ти он-лајн при ја ву на сај -
ту или свој пред лог по сла ти
имеј лом на адре су zajednici-
zajedno@nis.eu.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 1. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сту ден ти пре сти жног уни -
вер зи те та „Јејл” по се ти ли су
не дав но НИС. Том при ли ком
је Ки рил Крав чен ко, ге не рал -
ни ди рек тор НИС-а, одр жао
пре зен та ци ју сту ден ти ма ма -
стер-сту ди ја тог уни вер зи те та
о тре нут ној си ту а ци ју у нафт -
ном и га сном сек то ру на гло -
бал ном пла ну и на Бал ка ну,
нај но ви јим еко ло шким трен -
до ви ма, као и о нај ва жни јим
по слов ним ре зул та ти ма
НИС-а и „Га спром њеф та”.
Пре зен та ци ја је иза зва ла ве -
ли ко ин те ре со ва ње сту де на та
и на кон пре да ва ња је усле дио
за ни мљив раз го вор.

По ред то га, у окви ру це ло -
днев не по се те ру ско-срп -
ском нафт ном ги ган ту око
30 ака де ма ца „Јеј ла” об и -
шло је и Ра фи не ри ју наф те
Пан че во, где су има ли при -
ли ку да се упо зна ју с ра дом
јед ног од нај мо дер ни јих по -
стро је ња ове вр сте у ре ги о ну
у ко јем се про из во ди го ри во
стан дар да „Евро 5”. То ком
по се те ра фи не риј ском ком -
плек су сту ден ти су об и шли и
по стро је ње ла ког хи дро кре -

кин га и хи дро о бра де мо тор -
них го ри ва (MHC/DHT) ко је
је НИС-у омо гу ћи ло да за у -
зме стра те шки ва жну по зи -
ци ју ли де ра на ре ги о нал ном
тр жи шту нафт них де ри ва та.

Ком па ни ја НИС већ пе ту
го ди ну за ре дом кроз про -
грам „Енер ги ја зна ња” не гу је
парт нер ске од но се са обра -
зов ним и на уч ним ин сти ту -
ци ја ма у зе мљи и ино стран -
ству, ко ји из ме ђу оста лог
под ра зу ме ва ју ор га ни за ци ју
сту дент ских по се та ком па -
ни ји, али и го сту ју ћа пре да -
ва ња пред став ни ка НИС-а на
фа кул те ти ма. Вре ди ис та ћи
да Ки рил Крав чен ко, ге не -
рал ни ди рек тор НИС-а, по -
се ду је зва ње док то ра еко -
ном ских на у ка и да пре да је
на Хе миј ско-тех но ло шком
уни вер зи те ту „Мен де ље јев”
и на Уни вер зи те ту „Гуп кин”
у Мо скви, а он је и го сту ју ћи
пре да вач Де парт ма на за ин -
ду стриј ски ин же ње ринг и
ме наџ мент на Фа кул те ту
тех нич ких на у ка у Но вом Са -
ду. По ред то га, ау тор је број -
них на уч них пу бли ка ци ја.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПРО ГРАМ „ЕНЕР ГИ ЈА ЗНА ЊА”

Ра фи не ри ја угостила
сту ден те „Јеј ла” 

Пре ко гра нич на 
са рад ња Ру му ни је 
и Ср би је

ИПА фон до ви су
при ли ка да се 
уна пре ди жи вот 
ло кал них за јед ни ца

Ло кал на са мо у пра ва ор га ни зо -
ва ла је у уто рак, 29. мар та, у
ма лој са ли град ске ку ће, кон -
фе рен ци ју по све ће ну по чет ку
ре а ли за ци је про јек та „Ба нат -
ско сун це за све”, ко ји фи нан -
си ра Европ ска уни ја кроз ИПА
про грам пре ко гра нич не са рад -
ње Ру му ни је и Ср би је. Град
Пан че во и ЈКП „Гре ја ње”, с
јед не, и ру мун ска оп шти на Лу -
гож, с дру ге стра не, 2011. го -
ди не су кон ку ри са ли за сред -
ства по дру гом по зи ву за пред -
ло ге про јек та овог про гра ма
ко ји се од но си на пе ри од
2007–2013. го ди не. Европ ска
уни ја је по др жа ла ре а ли за ци ју
у ок то бру 2015. го ди не и обез -
бе ди ла око 700.000 евра, јер је
у овом про јек ту ви де ла под -
сти ца је за еко ном ски и со ци -
јал ни раз вој, као и пре ко гра -
нич ну са рад њу у ре ги о ну.

О зна ча ју и мо гућ но сти фи -
нан си ра ња пројекaта из обла -
сти енер гет ске ефи ка сно сти из
ЕУ фон до ва го во ри ли су за ме -
ник гра до на чел ни ка Пан че ва
Са ша Лев на јић, Фран цис Бол -
деа, пред сед ник оп шти не Лу -
гож, и Ана Илић, за ме ни ца ди -
рек то ра за ЕУ фон до ве Кан це -
ла ри је за европ ске ин те гра ци је.
Про је кат „Ба нат ско сун це за
све” пред ста ви ла је Сан дра Бо -
жић, ме на џер про јек та, а с тех -
нич ким де та љи ма и осо бе но -
сти ма бу ду ћег со лар ног си сте -
ма го сте су упо зна ли др Алек -
сан дар Ан ђел ко вић, до цент на
Фа кул те ту тех нич ких на у ка у
Но вом Са ду, и др Ми ро слав
Кља јић, шеф Де парт ма на за
енер гет ску ефи ка сност на по -
ме ну том фа кул те ту.

Пишите пројекте
Пред став ни ца Кан це ла ри је

за европ ске ин те гра ци је ис та -
кла је да је са рад ња Пан че ва и
ру мун ске оп шти не Лу гож ве о -
ма ва жна и да пред ста вља под -
сти цај дру гим гра до ви ма и оп -

ПРО ЈЕ КАТ „ГЕ ТЕ ИН СТИ ТУ ТА” И ГИМ НА ЗИ ЈЕ „УРОШ ПРЕДИЋ”

Јапански ђаци посетили Панчево

шти на ма у Ср би ји да се укљу че
у про гра ме европ ских ИПА
фон до ва. Пре ма ње ним ре чи -
ма, у на ред ном пе ри о ду Европ -
ска ко ми си ја упу ти ће но ви по -
зив за ин те ре со ва ним стра на ма.
Ка ко је ре кла, пре ко гра нич на
са рад ња Ср би је и Ру му ни је та -
ко ђе ће би ти об у хва ће на ти ме и
већ је обез бе ђе но не ко ли ко ми -
ли о на евра. По зва ла је гра ђа не,
ор га ни за ци је и ин сти ту ци је да
пи шу про јек те и да пра те ме ђу -
на род не кон кур се, на ро чи то
оне ко је по кри ва ИПА фонд,
јер је то из у зет на при ли ка да се
жи вот ло кал них за јед ни ца уна -
пре ди.

Енер гет ска ефи ка сност
Пре ма ре чи ма Са ше Лев на ји -
ћа, по ди за ње енер гет ске ефи -
ка сно сти и ко ри шће ње ал тер -
на тив них из во ра енер ги је, ко ји
су са став ни део овог ам би ци о -
зног пла на, пот пу но су у скла -
ду са Стра те ги јом раз во ја гра -
да Пан че ва за пе ри од 2014–
2020. Ка ко је он ре као у свом
по здрав ном го во ру, град ће би -
ти у при ли ци да ра ци о на ли зу -
је по тро шњу енер ги је на сво јој
те ри то ри ји и учи ни ће кон -
крет не пи о нир ске ко ра ке у
обла сти ко ри шће ња об но вљи -

вих из во ра енер ги је, а циљ је
да Пан че во по ста не енер гет -
ски ефи ка сно.

Сан дра Бо жић је на по ме ну -
ла да је иде ја про јек та да се
по бољ ша и мо дер ни зу је си -
стем гре ја ња ко ри шће њем об -
но вљи вих из во ра енер ги је.
Она је ре кла да ће у на шем
гра ду би ти по ста вљен си стем
со лар них ко лек то ра на по вр -
ши ни од 900 ме та ра ква драт -
них, ко ји ће оства ри ва ти при -
нос од 600 ме га ват-ча со ва го -
ди шње. Пре ма ње ним ре чи ма,
про из ве де на енер ги ја утро ши -
ће се за за гре ва ње са ни тар не
то пле во де, а сма њи ће се утро -
шак га са за 92.000 ме та ра куб -
них га са, као и ис пу шта ње
угљен-ди ок си да (200.000 ки -
ло гра ма у то ку јед не го ди не).

То плот не пум пе
Др Алек сан дар Ан ђел ко вић,
до цент на Фа кул те ту тех нич -
ких на у ка у Но вом Са ду, по -
хва лио је ини ци ја ти ву ЈКП-а
„Гре ја ње” да се по сто је ћи си -
стем пан че вач ких то пла на на -
до гра ди и уна пре ди об но вљи -
вим из во ри ма енер ги је. Ка ко
је ре као, про је кат „Ба нат ско
сун це за све” пред ста вља пи о -
нир ски по ду хват у Ср би ји кад

је реч о ин те гри са њу со лар ног
си стем у по сто је ћи си стем то -
пли фи ка ци је. По ред то га,
пред ста вио је на ста вак по сто -
је ћег про јек та. С тим у ве зи,
ура ђе на је сту ди ја из во дљи во -
сти о упо тре би то плот них
пум пи у до би ја њу то пле во де
за ста на ре Ко те жа, јер „Гре ја -
ње” на ме ра ва да про ши ри
упо тре бу об но вљи вих из во ра
енер ги је. Вред ност овог по сла
би ла би 400.000 евра, а уште да
би би ла 125.000 на го ди шњем
ни воу. Иде ја је да „Гре ја ње” и
овим про јек том кон ку ри ше за
сред ства ИПА фон да пре ко
про гра ма пре ко гра нич не са -
рад ње Ру му ни је и Ср би је.

Ка да је у пи та њу ис по ру ка
то пле во де, ово јав но ко му нал -
но пред у зе ће на го ди шњем ни -
воу има гу би так од око 200.000
евра. Пре ма бро ју при ја вље них
ста на ра, по тро шња то пле во де
по ста ну је 50 ли та ра, а пре ма
ко ли чи ни ис по ру че не ко ли чи -
не утро шак иде од осам де сет до
сто ли та ра по стам бе ној је ди -
ни ци, јер су не ки ко ри сни ци
услу га при ја ви ли ма њи број
чла но ва до ма ћин ства или су се
јед но став но не ле гал но при ка -
чи ли на си стем.

ПРЕД СТА ВЉЕН ПРО ЈЕ КАТ „БА НАТ СКО СУН ЦЕ ЗА СВЕ”

ОБ НО ВЉИ ВИ ИЗ ВО РИ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Пионирски кораци у Панчеву



„Уло га здрав стве них рад ни ка у
пре вен ци ји, от кри ва њу и збри -
ња ва њу на си ља над же на ма”,
на зив је три би не ко ја је одр жа -
на у пе так, 25. мар та, пред ве -
ли ким бро јем за ин те ре со ва них
Пан чев ки и Пан че ва ца оку -
пље них у про сто ри ја ма Ме сне
за јед ни це Стре ли ште.

Пре да ва чи су би ли др Го ран
Си мо но вић, др Ми ле на Ми -
лић и Дра га на По по вић, ко ор -
ди на тор Ти ма До ма здра вља у
слу ча ју на си ља над же на ма и
по ро дич ног на си ља. Пан че -
вач ки Дом здра вља је ову три -
би ну ор га ни зо вао у са рад њи са
Са ве том МЗ Стре ли ште, мо ти -
ви сан чи ње ни цом да је број

ре ги стро ва них при ја ва на си ља
у те ку ћој го ди ни удво стру чен
у од но су на исти пе ри од про -
шле го ди не.

Тим До ма здра вља је рад на
пре вен ци ји ове вр сте на си ља
кроз еду ка ци ју за по чео пре -
да ва њи ма на ме ње ним сред -
њо школ ци ма, одр жа ним у
но вем бру про шле го ди не у
Еко ном ској шко ли, али се на
то ме та да ста ло. Ка ко се на
те ре ну по ка за ло да овај озби -
љан про блем не је ња ва, са да
је у пла ну да се ова кве три би -
не одр же у свим ме сним за -
јед ни ца ма у на шем гра ду.
Циљ Ти ма је сте да се што ве -
ћи број љу ди об у чи да бла го -
вре ме но пре по зна раз ли чи те
ви до ве по ро дич ног на си ља,
као и да ре а гу је на аде ква тан
и пра во вре мен на чин ка ко би
се зло ста вља ње са се кло у ко -
ре ну, а жр тва за шти ти ла од
ду го роч них те шких по сле ди -
ца по ње но фи зич ко и пси -
хич ко здра вље.

про тив си де, ту бер ку ло зе и
ма ла ри је. На жа лост, с дру ге
стра не број смрт них ис хо да и
број обо ле лих ко ји пре ки да ју
ле че ње је у по ра сту.

Опрез ни је на од мет
У Ју жно ба нат ском окру гу у пе -
ри о ду од 2011. до 2015. бе ле жи
се тренд па да уче ста ло сти обо -
ле ва ња и уми ра ња од ту бер ку -
ло зе. То ком 2015. го ди не при -
ја вље но је укуп но 26 обо ле лих,
а то ком 2014. го ди не 46 обо ле -
лих. У по след ње две го ди не ни -
је би ло умр лих од ту бер ку ло зе,
за раз ли ку од 2013, ка да су
пре ми ну ле че ти ри осо бе, и
2011, ка да је смрт ни ис ход за -
бе ле жен код јед ног обо ле лог.

У За во ду за јав но здра вље ка -
жу да кон тро ла ту бер ку ло зе на
на шим про сто ри ма још увек
ни је на ни воу раз ви је них зе ма -
ља за пад не Евро пе, те да је по -
треб но да та бо лест и да ље оста -
не на ли сти јав но здрав стве них
при о ри те та због по сто ја ња и
ши ре ња ње них ре зи стент них
об ли ка, удру же не ин фек ци је
ТБ и ХИВ-а, све ве ћег бро ја ми -
гра на та из под руч ја с ве ли ким
оп те ре ће њем ту бер ку ло зом, не -
до стат ка сред ста ва за фи нан си -
ра ње свих ак тив но сти про гра ма
и мо гу ћег пре о кре та епи де ми о -
ло шког трен да у усло ви ма дру -
штве но е ко ном ске кри зе.

При ли ком обе ле жа ва ња
Свет ског да на бор бе про тив
ту бер ку ло зе струч ња ци ре дов -
но ста вља ју ак це нат на чи ње -
ни цу да је нај ва жни ја ме ра
пре вен ци је код овог обо ље ња
ра но от кри ва ње и ле че ње обо -
ле лих од плућ не ту бер ку ло зе,
јер се та ко нај е фи ка сни је
укла ња из вор за ра зе. Ка ко се
ин фек ци ја го то во ре дов но
пре но си ва зду хом, ја сно је
због че га је бла го вре ме но ре а -
го ва ње од пре суд ног зна ча ја.

је от кри ве но и при ја вље но.
Про це њу је се да је 12% осо ба
ко је жи ве с ХИВ-ом ме ђу обо -
ле ли ма од ту бер ку ло зе. Пер -
зи сти ра ње ко ин фек ци је ту -
бер ку ло зе ХИВ-ом и мул ти ре -
зи стент не ту бер ку ло зе пред -
ста вља прет њу гло бал ном раз -
во ју и без бед но сти здра вља.

Ста ти сти ка ка же да Ср би ја
спа да ме ђу 37 зе ма ља европ -
ског ре ги о на где се ре ги стру је
ни ска сто па при ја вљи ва ња ту -
бер ку ло зе (ма ње од 20 слу ча -

је ва на 100.000 ста нов ни ка).
То ком 2014. го ди не при ја вљен
је 1.051 слу чај обо ле ва ња од
свих об ли ка ту бер ку ло зе, што
је за 3,6% ма ње не го прет ход -
не го ди не. Оп те ре ће ње ту бер -
ку ло зом у Ср би ји у по след њих
де сет го ди на је знат но сма ње -
но за хва љу ју ћи до след ној при -
ме ни На ци о нал ног про гра ма
за сно ва ног на стра те ги ја ма
Свет ске здрав стве не ор га ни за -
ци је и фи нан сиј ској по др шци
Гло бал ног фон да за бор бу

Зе мље Тре ћег све та
нај у гро же ни је

Бо лест из ле чи ва

Свет ски дан бор бе про тив ту -
бер ку ло зе, 24. март, обе ле жен
је и у на шој зе мљи, под сло га -
ном „За јед но про тив ту бер ку -
ло зе”, с ци љем да се по диг не
свест јав но сти о то ме да је та
бо лест до да нас оста ла епи де -
ми ја, ко ја од но си ми ли о не
жи во та, ма хом у зе мља ма Тре -
ћег све та, као и да се по зо ву
до но си о ци од лу ка, струч на
јав ност, уста но ве у си сте му
здрав стве не за шти те, ор га ни -
за ци је ци вил ног дру штва и
ста нов ни штво да се ује ди не
ка ко би се учи ни ли ко ор ди ни -
са ни на по ри да се ту бер ку ло за
одр жи као јав но здрав стве ни
при о ри тет.

Пре ма про це на ма Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је
(СЗО), око 9,6 ми ли о на љу ди у
све ту је у 2014. го ди ни обо ле -
ло од ту бер ку ло зе. Ме ђу њи ма
је чак ми ли он де це. У ис тој го -
ди ни је око ми ли он и по љу ди
из гу би ло бит ку са овим обо ље -
њем, ко је се сма тра во де ћим
узро ком смр ти ме ђу свим по -
сто је ћим за ра зним бо ле сти ма.

Гло бал на прет ња
Ка ко се на во ди у са оп ште њу
пан че вач ког За во да за јав но
здра вље, ве ли ки про блем
пред ста вља то што је са мо
шест ми ли о на обо ле лих (63%)
при ја вље но СЗО, што го во ри
да 37% но вих слу ча је ва ту бер -
ку ло зе оста је не ди јаг но сти ко -
ва но, без по да та ка о ква ли те ту
ле че ња. Још ве ћи јаз по сто ји у
слу ча ју мул ти ре зи стент не ту -
бер ку ло зе: од про це ње них
480.000 слу ча је ва, са мо око
че твр ти не – 123.000 слу ча је ва
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Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

До бре ма сти
Ки ки ри ки ка рак те -
ри шу бо гат ство ди је тал -
ним влак ни ма и ши ро ка
ле пе за ми не рал них са сто -
ја ка, али што је нај ва жни -
је – од су ство хо ле сте ро ла.
Енер гет ска вред ност 100
гра ма ки ки ри ки ја је 596
ка ло ри ја. Од ми не ра ла
са др жи ве ли ку ко ли чи ну
ка ли ју ма, за тим на три ју -
ма, маг не зи ју ма, кал ци ју -
ма, гво жђа и цин ка, као и
ви та ми не Б1, Б3, Б6 и Е.
Ка ли јум, маг не зи јум и
ви та мин Е сни жа ва ју крв -
ни при ти сак, ви та ми ни Б-
-гру пе де лу ју уми ру ју ће
на нер вни си стем и ко си
да ју сјај, а ви та мин Б3 по -
бољ ша ва рад мо зга и ја ча
ме мо ри ју. 

Сма тра се да ки ки ри ки
по бољ ша ва па жњу, слух,
сми ру је ду го тра јан су ви
ка шаљ и сма њу је ри зик
од кар ди о ва ску лар них
обо ље ња и по је ди них об -
ли ка кар ци но ма. Зна ча -
јан је и у кон тро ли те ле -
сне те жи не, јер је иде а лан
за уто ља ва ње гла ди. У ал -
тер на тив ној ме ди ци ни
ки ки ри ки и ње го во уље
пред ста вља ју ефи ка сно

сред ство за из лу чи ва ње
жу чи, а биљ но мле ко од
ки ки ри ки ја се ко ри сти у
ле че њу чи ре ва же лу ца и
два на е сто па лач ног цре ва,
га стри ти са и дру гих же -
лу дач них бо ле сти. Ма на
ки ки ри ки ја је то што је
вр ло чест алер ген, па осо -
бе алер гич не на ки ки ри -
ки мо гу има ти вр ло
озбиљ не, чак смр то но сне
ре ак ци је. Ки ки ри ки има
ши ро ку при ме ну, за ви сно
од кул ту ре ко ја га ко ри -
сти, а наjвише се кон зу -
ми ра у Ази ји и Афри ци.
Мо же се је сти си ров, као
на маз, до да так ра зним
са ла та ма и је ли ма од ме -
са, сјај но се укла па у по -
сла сти це, а пот пу но је не -
за мен љи ва гриц ка ли ца уз
те ле ви зи ју. Нај здра ви ји
је си ров или су во пе чен,
али и ки ки ри ки пр жен на
уљу за др жа ва ве ћи ну
хран љи вих са сто ја ка. У
сва ком слу ча ју, тре ба из -
бе га ва ти до да ва ње за си -
ће них ма сти или пре ве -
ли ке ко ли чи не со ли.

Нај по зна ти ји на маз од
ки ки ри ки ја је пу тер, за
ко ји вам да је мо са вр шен
до ма ћи ре цепт.

Пу тер од ки ки ри ки ја
По треб но: 300 г си ро вог ки ки ри ки ја (или пе че ног не сла ног), пр -

сто хват со ли и по же љи не ко ли ко ка пи ма сли но вог уља.

При пре ма: Ки ки ри ки пе ћи у рер ни на 170 сте пе ни, око 20 ми -

ну та, уз по вре ме но ме ша ње. Кад се про хла ди, ста ви ти у блен -

дер и мик са ти на нај ја чој бр зи ни уз по вре ме но ме ша ње. По со -

ли ти и на ста ви ти мик са ње до же ље не глат ко ће. За још гла ђу

тек сту ру до да ти не ко ли ко ка пи ма сли но вог уља.

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

Пи та ње: Имам де ви ја ци ју
но са и још пре не ко ли ко го -
ди на ми је пре по ру че на опе -
ра ци ја, али из стра ха ни сам
оти шао. Ко ли ко је та опе ра -
ци ја озбиљ на и ко ли ко се
оста је у бол ни ци? Да ли се
мо гу ја ви ти не ке ком пли ка -
ци је? Мо же ли се де си ти да
опе ра ци ја не да ре зул та те?

Од го вор: Де ви ја ци је сеп -
ту ма но са, или кри ва но -
сна пре гра да, ве о ма су че -
сте и до во де до те го ба, то
јест про бле ма с ди са њем.
Тра у ма или по вре да је
чест узрок, али мо гу би ти
и пре на тал ни и пе ри на -
тал ни узро ци. Де фор ма -
ци је но са мо гу би ти у ви ду
C или S ти па у хо ри зон -
тал ној или вер ти кал ној
рав ни, укљу чу ју ћи хр ска -
ви ча ви или ко шта ни део.
Дру ги тип је дис ло ка ци ја
или по ме ра ње у јед ну
стра ну и тре ћи тип су про -
ме не на спо ју хр ска ви ча -
вог и ко шта ног де ла под
од ре ђе ним углом. Де ви ја -

ци ја сеп ту ма но са до во ди
до де фор ми те та су сед них
струк ту ра, до хи пер тро -
фи је, од но сно про ши ре ња
но сних шкољ ки с јед не
стра не, ло шег ди са ња на
нос и слич но.

Де ви ја ци ја сеп ту ма чест
је узрок хр ка ња и опе ра ци -
ја мо же у 30% слу ча је ва да
по мог не. Ло ше ди са ње на
нос та ко ђе до во ди до из -
ме ње не слу зни це но са, ко -
ја се ису шу је и ства ра ју се
кра сте и ра ни це. Та ко ђе,
до во ди до по ре ме ћа ја ди -
са ња и ср ча не рад ње, као и
до уче ста лих упа ла си ну са
и гла во бо ље.

Је ди ни на чин ле че ња је
опе ра ци ја, ко ја је ру тин -
ска. Ра ди се у оп штој ане -
сте зи ји и па ци јен ти оста -
ју у бол ни ци од пет до се -
дам да на. Ком пли ка ци је
су рет ке, а до са да шње ис -
ку ство са опе ри са ним бо -
ле сни ци ма је по зи тив но.
По што вам је опе ра ци ја
пре по ру че на при ли ком
пре гле да, тре ба да се ја -
ви те у ОРЛ ам бу лан ту ра -
ди де таљ ни јег пре гле да и
ана ли за, као и за ка зи ва -
ња ин тер вен ци је.

Од го ва ра: др Вељ ко Бо жић,
спец. ото ри но ла рин го лог

Де ви ја ци ја но са

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ТУ БЕР КУ ЛО ЗЕ

ЕПИ ДЕ МИ ЈА БЕЗ КРА ЈА

ТРИ БИ НА У МЗ СТРЕ ЛИ ШТЕ

На си ље над же на ма у по ра сту

Ро ди те љи чи ја де ца, због не -
ста ши це вак ци не, ни су у прет -
ход ном пе ри о ду ре вак ци ни са -
на про тив деч је па ра ли зе, мо -
гу од ове не де ље од ве сти ма -
ли ша не на ре вак ци на ци ју. Та -
ко зва на OPV вак ци на, фран -
цу ског про из во ђа ча „Sanofi
Paster S. A.”, сти гла је у Ср би -
ју у пе так, 25. мар та, у ко ли чи -
ни од 77.380 до за, а Ин сти тут
„Тор лак” ју је од мах ди стри бу -
и рао у све до мо ве здра вља у
на шој зе мљи.

Ова вак ци на слу жи за оба -
ве зну ре вак ци на ци ју де це уз -
ра ста од се дам до че тр на ест
го ди на, а у прет ход ном пе ри о -
ду је ни је би ло због то га што
вак ци не ко је су у Ср би ју сти -
гле као до на ци ја тур ске вла де
ни су има ле од го ва ра ју ћу пра -

те ћу до ку мен та ци ју, те су оне
вра ће не. Ка ко је са оп штио
„Тор лак”, Аген ци ја за ле ко ве и
ме ди цин ска сред ства Ср би је
по твр ди ла је да је се ри ја вак -
ци не на ба вље на из Фран цу ске
ис прав на, те не ма бо ја зни за
ње но без бед но ко ри шће ње.

У до мо ви ма здра вља у Ср би -
ји, па ни у пан че вач ком до му,
и да ље не ма по лио вак ци не.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ДО МА ЗДРА ВЉА

Сти гла вак ци на про тив
деч је па ра ли зе

Пен зи о не ри из на шег гра да
убу ду ће ће сва ке сре де, од 12
до 18 са ти, има ти бес пла тан
улаз на за тво ре ни ба зен на
Стре ли шту.

Сви за ин те ре со ва ни за бес -
плат ну ре кре а ци ју, на ула зу ће
по ка за ти лич ну кар ту и чек од
по след ње пен зи је. Исту по год -
ност има ће и они су гра ђа ни
ста ри ји од 65 го ди на ко ји ни су
сте кли ни је дан услов за од ла -
зак у пен зи ју, та ко што ће на
ула зу по ка за ти лич ну кар ту.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној 28. мар та члан
Град ског ве ћа за ду жен за
спорт Алек сан дар Фар каш
ис та као је да је по кре та ње

ове ини ци ја ти ве у скла ду са
Стра те ги јом о раз во ју спор та
у Пан че ву и ак ци јом „Спорт
са све”.

Ди рек тор ЈКП-а „Мла дост”
Пре драг Сто ја ди нов на ја вио је
уво ђе ње и до дат них тер ми на
за ре кре а ци ју свих пен зи о не -
ра, као и мо гућ ност бес плат не
ре кре а ци је на отво ре ном ба зе -
ну то ком ле та, уко ли ко за то
бу де по сто ја ло ин те ре со ва ње.

ЛЕ ПА ВЕСТ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Бес плат но на ба зен

Страну припремила 
Драгана
Кожан

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

У еки па ма ко је су 
за у ста вља ле ван ли ниј ске
пре во зни ке би ла 
и по ли ци ја

У не дав ној ак ци ји кон тро ле ди вљих
пре во зни ка ко ји пре во зе пут ни ке за
Бе о град три на ест во зи ла је ис кљу че -
но из са о бра ћа ја до 90 да на.

Са о бра ћај на по ли ци ја је под не ла
пет пре кр шај них при ја ва, а ре пу -
блич ки ин спек то ри ра да, ко ји су
та ко ђе уче ство ва ли у кон тро ли, са -
чи ни ли су 17 за пи сни ка и три пре -
кр шај на на ло га због не по се до ва ња
уго во ра о ра ду – са оп штио је Ју -
жно ба нат ски округ.

Вр шњач ко на си ље, ко је се по ја вљу је
у ра зним об ли ци ма, пред ста вља све
че шћи дру штве ни про блем. Оно мо -
же би ти вер бал но, као вид исме ва ња,
на зи ва ња по грд ним име ни ма или ру -
га ња, али и фи зич ко, ко је је ра ни јих
го ди на би ло ка рак те ри стич но пре те -
жно за де ча ке, а да нас се ја вља и код
де вој чи ца. Де ца се на ла зе у раз ли чи -
тим уло га ма – као на сил ни ци, жр тве
или све до ци.

Пи та ли смо су гра ђа не ко је од го во -
ран за та кво по на ша ње ма ло лет ни ка
и на ко ји на чин се оно мо же спре чи -
ти или ума њи ти.

НЕ НАД РАС ТО ВАЦ, еко но ми ста:
– Ме ни су де ца ма ла, па још ни сам

ус пео да при ме тим ко ли ко је за сту -
пље но вр шњач ко на си ље, али сва ка -
ко га има, а би ло га је и у мо је вре ме.
То је про блем ко јим др жа ва тре ба
озбиљ но да се по за ба ви. Сма трам да
нај че шће по ти че из по ро ди це, али у
ве ли кој ме ри на то ути че и гле да ње
те ле ви зи је, јер су са др жа ји ко ји се
при ка зу ју че сто на сил ни.

МИ ЛОШ АН ТИЋ, пен зи о нер:
– До шло је вре ме ка да не по сто ји

кул ту ра у по ро ди ци, а из ње све по ти -
че. Тре ба ло би одр жа ти је дан јав ни
са ста нак свих ро ди те ља, ка ко би се
они бо ље еду ко ва ли и на у чи ли ка ко
де ца тре ба да се вас пи та ју. Кри во је и
тре нут но ста ње у др жа ви, јер мла ди
не ма ју од че га да жи ве, то јест про ме -
на си сте ма, ре жи ма и на чи на жи во та
та ко ђе су до ве ли до на си ља.

КА ТА РИ НА ДРЕ ЦУН, пен зи о нер ка:
– Ми слим да има мно го вр шњач -

ког на си ља и да је оно, на жа лост, све
че шће. За то су кри ви и ро ди те љи,
шко ле и са мо дру штво. Ве ро ват но се
на не ки ор га ни зо ван на чин оно мо же
спре чи ти или ма кар сма њи ти, са мо је
по треб но ра ди ти на то ме.

МИ ЛАН АН ДРИЋ, еко но ми ста:
– Сма трам да је код мла дих за сту -

пље но вр шњач ко на си ље, а нео п ход -
на је мно го бо ља еду ка ци ја ка ко би
они схва ти ли да то ни је до бро. Та ко -
ђе, тре ба ло би са ра ђи ва ти с по ли ци -

јом и ло кал ном са мо у пра вом. Ве ро -
ват но на си ље по ти че из по ро ди це,
ма да прет по ста вљам да не ма шти на
има зна чај ну уло гу у све му то ме.

ДА ЛИ БОР КА МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, ба би ца:
– Ни сам си гур на, ја имам ма ло де -

те, па се не су о ча вам с тим, али сва -
ка ко знам да има вр шњач ког на си ља.
Сма трам да ро ди те љи тре ба ма ло
дру га чи је да вас пи та ју сво ју де цу, а и
вас пи та чи ви ше да ра де с њи ма. Та -
ко ђе, ве ро ват но ве ли ки не га ти ван
ути цај има гле да ње те ле ви зи је, па би
о то ме тре ба ло во ди ти ра чу на.

ВЕ СНА КЕР КЕЗ, пред у зет ни ца:
– Сма трам да има мно го вр шњач ког

на си ља, а оно је, на жа лост, све за сту -
пље ни је. Нео п ход но је да за по сле ни у
шко ла ма ре а гу ју, а не са мо да се осла -
ња мо на то да ће ро ди те љи го во ри ти
де ци да то не ра де и ка ко то ни је до -
бро. Та ко ђе, ми слим да све по ти че из
по ро ди це.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

М. АНДРИЋК. ДРЕЦУН Д. МИЛИЋЕВИЋ В. КЕРКЕЗ

НАША АНКЕТА

КА КО СПРЕ ЧИ ТИ ВР ШЊАЧ КО НА СИ ЉЕ?

Ре ше ње у еду ка ци ји и ре а го ва њу над ле жних

М. АНТИЋН. РАСТОВАЦ

ЗА ВР ШЕ НА АК ЦИ ЈА КОН ТРО ЛЕ ДИ ВЉИХ ПРЕ ВО ЗНИ КА

АТП ОСТВА РИО ДО ДАТ НУ ЗА РА ДУ

На гла ша ва се да ефек ти ак ци је ја сно
го во ре у при лог то ме да би тре ба ло на -
ста ви ти пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих
ме ра за су зби ја ње си ве еко но ми је у
обла сти друм ског са о бра ћа ја.

Ак ци ја кон тро ле ди вљих пре во зни -
ка спро ве де на је на два пунк та – код
хо те ла „Та миш” и на но вом пу ту Пан -
че во –Бе о град. Еки пе ко је су кон тро ли -
са ле ван ли ниј ске пре во зни ке чи ни ли
су ин спек то ри ра да, ко му нал ни и са о -
бра ћај ни ин спек то ри, као и при пад ни -
ци кри ми на ли стич ке по ли ци је.

Не над Ра кић, за ме ник ди рек то ра
АТП-а, из ја вио је по во дом ове ак ци је
да би то јав но ко му нал но пред у зе ће
бр зо ста ло на но ге и по ста ло јед но од
нај ја чих у Пан че ву уко ли ко би се де -
фи ни тив но ста ло на пут ди вљим пре -
во зни ци ма.

Под се ћа мо, на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној 18. мар та у се ди -
шту Ју жно ба нат ског окру га по во дом
по чет ка ове ак ци је но ви ди рек тор
АТП-а Не бој ша Га јић по звао је све
Пан чев це ко ји пу ту ју за Бе о град да се
не во зе с ди вљим пре во зни ци ма, јер
у том слу ча ју ни су оси гу ра ни.

До дао је да у ау то бу си ма АТП-а не
по сто ји тај про блем и под се тио је да
су но ви ау то бу си ку пље ни упра во да
би се обез бе дио мак си ма лан ком фор
Пан чев ци ма ко ји сва ко днев но пу ту ју
за Бе о град. М. Глигорић

У про шлом бро ју на шег ли ста пи та ли
смо вас за чим је нај у збу дљи ви је тра -
га ти. „Пан че вац” и из да вач ка ку ћа
„Вул кан из да ва штво” при пре ми ли су
по је дан при ме рак књи ге „Ро бин мо -
ра да би ра” Еле не Ке дрос 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:

„Ми љу ди смо спе ци фич ни: стал но
тра га мо за од го во ром ка ко да што ма -
ње ра ди мо, а да што ви ше за ра ди мо.”
060/6672...

„Нај у збу дљи ви је је тра га ти за му -
жем при ње го вом ноћ ном по хо ду.”
064/9694...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на” на гра ди -
ће два ау то ра нај кре а тив ни јег од го во -
ра на пи та ње у ко јим си ту а ци ја ма
схва те да се у њи ма кри је ку по хо ли -
чар/ку по хо ло чар ка. Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге „Ку по хо ли -
чар ка спа са ва ствар” Со фи Кин се ле.

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:

„Чим стиг не му же вље ва пла та, тр -
чим до ’Ави ва’ и схва там да сам пра ва
ку по хо ли чар ка.” 061/2497...

„Чим про на ђем жу ту бан ку у нов -
ча ни ку, по ста јем око ре ла ку по хо ли -
чар ка! Ку пим и хлеб и јо гурт, чак и
сто гра ма са ла ме, па нек иде жи вот!”
064/2803...

Че ти ри на ша чи та о ца ко ји су да ли
нај ин спи ра тив ни је од го во ре на пи та -
ње: „Свет је леп ка да са ња мо и ка -
да...?”, осво ји ли су по је дан диск
„Ши ром за тво ре них очи ју” Ки ки ја
Ле сен дри ћа. Ево њи хо вих од го во ра:

„Свет је леп ка да са ња мо и ка да се про -
бу ди мо, па по сле жур ног спре ма ња за по -
сао схва ти мо да је не де ља.” 060/5664...

„Свет је леп ка да са ња мо и ка да
смо за љу бље ни.” 064/9694...

„Свет је леп ка да са ња мо и ка да пе -
ва мо о љу ба ви и сре ћи.” 061/2497...

„Свет је леп и ка да са ња мо отво ре -
них очи ју. А нај леп ши је кад нам се
сно ви оства ре.” 060/3380...

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

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

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Хле ба и са ла ме

Дру штво за за шти ту жи во ти ња и при -
ро де „Еко ли бри јум” из Пан че ва и ка -
фић „Brasileiro” обе ле жи ће у по не де љак,
4. апри ла, Дан на пу ште них жи во ти ња.

На ше су гра ђан ке и су гра ђа ни ко ји
тог да на до ђу до штан да ко ји ће у пе -
ри о ду од 12 до 17 са ти би ти по ста -
вљен на Кор зоу, мо ћи ће да оста ве
нов ча ни при лог за сте ри ли за ци ју на -

пу ште них ма ча ка и па са. Ти ме ће до -
при не ти сма ње њу њи хо вог бро ја на
пан че вач ким ули ца ма.

За ин те ре со ва ни за ову ак ци ју мо гу
до не ти на штанд хра ну за кућ не љу -
бим це. За уз врат ће до би ти ку пон за
ка пу ћи но или еспре со ко ји ће мо ћи
да ис ко ри сте то ком це ле не де ље у ка -
фи ћу „Brasileiro”. М. Г.

На гла ше но је да се нај бо љи по ка за -
тељ успе шно сти ак ци је огле да у фи -
нан сиј ском ефек ту ко ји је по стиг нут
због то га што су на ши су гра ђа ни ко ји
пу ту ју за Бе о град уме сто ван ли ниј -
ских ком би ја че шће ко ри сти ли ау то -
бу се АТП-а за пре воз док је кон тро ла
тра ја ла.

„По ве ћа ње бро ја про да тих ка ра та и
оства ре них при хо да на днев ном ни -
воу кре та ло се од 40 до 146 про це на -
та. Од по чет ка ак ци је па до ње ног
за вр шет ка про да то је 7.919 ка ра та ви -
ше не го не де љу да на ра ни је, а при ход
АТП-а је по ве ћан за 1.056.103,00 ди -
на ра”, пи ше та ко ђе у са оп ште њу.

Јав но ко му нал но пред у зе ће „Хи ги -
је на” ће и ове го ди не, од 4. до 28.
апри ла, рад ним да ни ма од 7 до 15
са ти, спро во ди ти ак ци ју „Април –
ме сец чи сто ће”. У том пе ри о ду ће на
це лој те ри то ри ји гра да би ти од но -
шен ка ба сти от пад (ста ри на ме штај,
бе ла тех ни ка, ам ба ла жа, ау то-ли ма -
ри ја, гу ме, ба штен ско ђу бре и све
дру го осим гра ђе вин ског шу та).

До дат не ин фор ма ци је о овој ак -
ци ји мо гу ће је до би ти на те ле фо не
327-010 и 310-931.

Пр вог да на, 4. апри ла, ак ци ја ће
об у хва ти ти ули це: Му че нич ку, Те -
сли ну, Ву ка Ка ра џи ћа, Иг ња та Ба ра -
јев ца, Ко сов ску, Штро сма је ро ву, Ђу ре
Јак ши ћа, Ни ко ле Ђур ко ви ћа, Кеј Ра -
до ја Да ки ћа, До си те је ву и Ба те Ми ха -
и ло ви ћа, за тим на се ља Со да ру и
Со ла ру, Трг сло бо де, ули це Вој во де
Ра до ми ра Пут ни ка, Вој во де Пе тра
Бо јо ви ћа и Ми те То па ло ви ћа, као и
Основ ну шко лу „Јо ван Јо ва но вић
Змај” и Гим на зи ју „Урош Пре дић”.

Су тра дан, 5. апри ла, на ред ће до -
ћи Ули ца Пе тра Ара чи ћа, Трг кра ља
Пе тра Пр вог, ули це Вој во де Жи во -
ји на Ми ши ћа, Ње го ше ва, Ка ра ђор -
ђе ва до Мо ше Пи ја де, Бра ће
Јо ва но вић, Све то за ра Ми ле ти ћа,
Бран ка Ра ди че ви ћа, Бра ће Јо ва но -
вић 33-а и Змај Јо ве Јо ва но ви ћа, као
и ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић” и Тех -
нич ка шко ла „23. мај”.

У сре ду, 6. апри ла, рад ни ци „Хи -
ги је не” ће укла ња ти ка ба сти от пад
из ули ца: Жар ка Зре ња ни на, Ну ши -
ће ве, Пр во мај ске, Ца ра Ду ша на,
Ми ло ша Тре бињ ца и Ж. Зре ња ни на

14–18, као и из на се ља Зе лен го ра и
из Основ не шко ле „Бра ца Пе тров”.

За сле де ћи дан, 7. април, у пла ну су
ули це: Мак си ма Гор ког, Ца ра Ла за ра,
Др Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа, 6. ок -
то бра, Др Жар ка Фо га ра ша, Бран ка
Ано ви ћа, Та ков ска, Пе тра Пре ра до -
ви ћа, Фи ли па Ви шњи ћа, Вла ди ми ра

Же сти ћа и Кра ље ви ћа Мар ка, за тим
на се ља Тип Стан ко и Пе пе ља ре, као и
основ не шко ле „Бран ко Ра ди че вић” и
„Ма ра Ман дић” и сред ња шко ла „Ни -
ко ла Те сла”.

М. Г.

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ХИ ГИ ЈЕ НА”

Ак ци ја 
„Април – ме сец чи сто ће”

Да ли је јед на кон тро ла до вољ на у бор би про тив ди вљих пре во зни ка?

Не над Ра кић, за ме ник 
ди рек то ра АТП-а, из ја вио
је да би то јав но ко му нал но
пред у зе ће бр зо ста ло на
но ге и по ста ло јед но од
нај ја чих у Пан че ву уко ли ко
би се де фи ни тив но ста ло
на пут ди вљим 
пре во зни ци ма.

Рад ни ци „Хи ги је не” на де лу

У ПО НЕ ДЕ ЉАК АК ЦИ ЈА НА КОР ЗОУ

По моћ за на пу ште не жи во ти ње

У понедељак, 4. априла, у 10 сати, у
Рафинерији ће бити обележена 17-
годишњица од НАТО агресије, бом-
бардовања Панчева и те фабрике, и
погибије њених радника.

Венце на споменик страдалим ра-
финерцима положиће чланови њи-
хових породица и колеге с посла,
као и представници руководства
Нафтне индустрије Србије, синди-

ката, Града Панчева и Војске Срби-
је. Подсећамо, најтежи и по после-
дицама најстрашнији напад на наш
град током бомбардовања догодио
се 4. априла у рану зору, када су
бомбе пале на Енергану, витални
погон Рафинерије. Том приликом
су погинули радници Дејан Бојко-
вић, Душан Богосављев и Мирко
Дмитровић. М. Г.

У ПОНЕДЕЉАК У РАФИНЕРИЈИ 

Сећање на погинуле 
у бомбардовању



Де вет раз ло га за 
по ме ра ње по чет ка
из др жа ва ња ка зне

Про лон ги ра ње не 
мо же веч но тра ја ти

Про шло не дељ ним хап ше њем
Кри сти ја на Го лу бо ви ћа ста -
вље на је тач ка на ње го ве по ку -
ша је да што ду же од ла же од -
ла зак у за твор.

Да је овај по след њи пре жи -
ве ли „глу мац” чу ве ног до ку -
мен тар ног фил ма о кри ми на лу
„Ви ди мо се у чи ту љи” и је дан
од глав них зве зда ри ја ли ти ја
„Фар ма” у то ме био успе шан,
по твр ђу је по да так да је чак 15
ме се ци успе вао да про лон ги ра
по че так из др жа ва ња дру ге по -
ло ви не осмо го ди шње за твор -
ске ка зне ко ја му је пра во сна -
жно из ре че на због про да је хе -
ро и на, но вем бра 2014. го ди не.

Два пу та је као по вод за то у
мол ба ма ко је је по слао пра во -
суд ним ор га ни ма на вео ро ђе -
ње де це. Сле де ћи ње гов раз лог
за тра же ње од ла га ња би ло је
уче шће у ри ја ли ти ју „Фар ма”,
а у тре ћој мол би је као про -
блем из нео по гор ша но здрав -
стве но ста ње. Ка да је на кон
то га у сле де ћем зах те ву упу ће -
ном пра во суд ним ор га ни ма
на вео да још увек не мо же да
се ја ви у за твор због ло шег
здра вља сво је мај ке, суд је ре -
шио дa пре ки не ње го во ру га ње
пра во су ђу и да га ко нач но упу -
ти на из др жа ва ње ка зне.

ХРОНИКА
Петак, 1. април 2016.
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» Наставак са стране 1

Ва жно је на по ме ну ти да су ди -
је ко је су од лу чи ле да је дан од
ро ди те ља бу де трај но или при -
вре ме но ли шен ро ди тељ ског
пра ва по сле од ре ђе ног вре ме -
на мо гу да про це не да су пре -
ста ли раз ло зи за из ри ца ње те
ме ре и мо гу да ро ди те љу ко га
су ка зни ли опет вра те де те.

Ни шта без цен та ра 
за со ци јал ни рад
Пре до но ше ња ко нач не су диј ске
од лу ке о трај ном или при вре -
ме ном од у зи ма њу ро ди тељ -
ског пра ва кључ на је про це на
струч ња ка ко ји ра де у цен три ма
за со ци јал ни рад.

Сне жа на Ци врић Мар ков,
прав ни ца у Слу жби за де цу и
омла ди ну цен тра у Пан че ву,
из ја ви ла је да суд ски по сту пак
за од у зи ма ње де те та мо же по -
кре ну ти дру ги ро ди тељ, са мо
де те, ту жи ла штво или цен тар
за со ци јал ни рад.

– Тај по сту пак се по кре ће
пред основ ним су дом ко ји је
над ле жан за те ри то ри ју на ко -
јој је де те то во пре би ва ли ште и
спро во ди се по хит ној про це -
ду ри. Суд је ду жан да пре ко -
нач не од лу ке узме у об зир све
окол но сти, а по себ но ми шље -
ње цен тра за со ци јал ни рад. У
ње го вом фор му ли са њу уче -
ству ју на ши пе да го зи, пси хо -
ло зи, као и дру ги струч ња ци
чи је ми шље ње је оба ве зно пре
до но ше ња ко нач не од лу ке. То
је јед на све о бу хват на оп сер ва -
ци ја усло ва у ко ји ма је де те
жи ве ло и ана ли за ка ко је до -
шло до по вре де ње го вих пра ва.
Про це њу је се и има ли мо гућ -
но сти да се по пра ви си ту а ци ја
и уко ли ко је крај њи за кљу чак
не га ти ван, по кре ће се суд ски
по сту пак – ре кла је она.

Пре ма ње ним ре чи ма, пре
до но ше ња ко нач не од лу ке о
ста ра тељ ству над де те том су -
ди је утвр ђу ју чи ње нич но ста -
ње и спро во де до ка зни по сту -
пак. На кра ју они од лу чу ју о
све му, по чев од то га да ли ће

ТЕ МА НЕ ДЕ ЉЕ: ЛИ ША ВА ЊЕ РО ДИ ТЕЉ СКОГ ПРА ВА 

НАЈ ВИ ШЕ ИС ПА ШТА ЈУ ДЕ ЦА

не ком ро ди те љу од у зе ти де те,
да ли ће он по сле то га мо ћи да
га ви ђа, ка да, ко ли ко пу та и
где, хо ће ли мо ра ти да пла ћа
ње го во из др жа ва ње итд.

Има ли „слу чај но сти”?
Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког
за во да за ста ти сти ку, у Основ -
ном су ду у Пан че ву је то ком
2012. го ди не би ло 166 раз ве де -
них бра ко ва. У 11 слу ча је ва де -
ца су на кон су ђе ња до де ље на
оче ви ма, а 75 пу та мај ка ма. Го -
ди ну да на ка сни је су пру жни ци
су се суд ски раз ве ли чак 334 пу -
та. Два де сет је дан пут де ца су
при па ла оче ви ма, а у 142 слу -
ча ја мај ка ма. То ком 2014. го ди -
не у суд ским спи си ма су ре ги -
стро ва на 192 раз во да, а су ди је
су од лу чи ле да у 17 слу ча је ва
де ца бу ду до де ље на оче ви ма.
Од лу ке да бу ду по ве ре на на ста -
ра ње мај ка ма до не та је 83 пу та.

У Пан че ву се мо гу чу ти гла -
си не да је ин ди ка тив но то што
се на суд ским про це си ма на
ко ји ма се од лу чу је о ста ра тељ -
ству над де цом увек по ја вљу ју
јед ни те исти адво ка ти и што
их стал но во де исте су ди је.

Ме ђу тим, су де ћи пре ма ре -
чи ма на шег са го вор ни ка из
бе о град ског пра во су ђа, ко ји је
зах те вао да оста не ано ни ман,
то не мо ра ни шта да зна чи и

из то га не мо же да се из ву че
ни ка кав за кљу чак.

– По ступ ке за ли ша ва ње ро -
ди тељ ског пра ва не мо же да
во ди би ло ко ји су ди ја. Они се
по ве ра ва ју нај бо љи ма и нај и -
ску сни ји ма и до бро је што је
та ко, јер је то из у зет но осе -
тљи ва и де ли кат на про бле ма -
ти ка – ис та као је он.

Нај ви ше ис па шта ју де ца
Ствар ност у чи та вој Ср би ји му
да је за пра во, јер су у го то во
свим гра до ви ма све че шћи
раз во ди ко ји се не за вр ша ва ју
спо ра зум но, већ пра вим ра то -
ви ма, на су ду, уз гру бе зло у по -
тре бе ро ди тељ ског пра ва.

На жа лост, у та квим слу ча је -
ви ма нај ви ше ис па шта ју де ца.
На при мер, че сто се де ша ва да
ро ди тељ ко ме је по ве ре но де те
на ста ра ње оне мо гу ћу је да се
оно ви ђа с дру гим ро ди те љем,
че сто му го во ри сва шта о ње му
же ле ћи да га што ви ше оцр ни и
ком про ми ту је, и на дру ге на чи -
не њи ме ма ни пу ли ше. По сле -
ди це то га су пат ња, збу ње ност
де це, њи хов страх, не мо гућ -
ност да се опре де ле пре ма ро -
ди те љи ма и њи хо ве ду го трај не
емо ци о нал не тра у ме.

Ре зул та ти не ких ис тра жи ва -
ња су по ка за ли да де ца ко ја су
до де ље на са мо јед ном ро ди те -

У ор га ни за ци ји По кре та ве -
те ра на Вој во ди не, у Пан че ву
је одр жан окру гли сто ко ме
су при су ство ва ли пред став -
ни ци бо рач ких ор га ни за ци ја
из Бе о гра да, Ни ша, Кра гу јев -
ца, Кра ље ва, Вла со тин ца,
Бру са, Зре ња ни на, Ле сков ца
и срп ских сре ди на на Ко со ву
и Ме то хи ји.

Одр жа ва ње тог ску па је фи -
нан си ра ла Град ска упра ва
Пан че ва кроз про је кат „Екс -
тер на ко му ни ка ци ја као осно -
ва са рад ње и раз во ја парт нер -
ства”. 

За кљу че но је да је нео п -
ход но ин тен зи ви ра ти ме ђу -
соб ну са рад њу, раз ме ну ин -
фор ма ци ја и ко му ни ка ци ју,
јер ће то до при не ти бо љој за -
шти ти пра ва уче сни ка ра то -
ва, рат них ин ва ли да и по ро -
ди ца па лих бо ра ца.

Уче сни ци окру глог сто ла су
се сло жи ли и да по бољ ша ју ко -
му ни ка ци ју са СА БОР-ом , не -
дав но фор ми ра ном ор га ни за -
ци јом ко ја је осно ва на да би
оку пи ла сва бо рач ка удру же ња
ши ром Ср би је и омо гу ћи ла њи -
хо во је дин стве но де ло ва ње.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПАН ЧЕ ВО БИ ЛО ДО МА ЋИН БОР ЦИ МА ИЗ СР БИ ЈЕ

За шти ти ти пра ва 
уче сни ка ра то ва

Три осо бе су по вре ђе не у са -
о бра ћај ној не сре ћи ко ја се
до го ди ла 29. мар та око 13
са ти на углу Пр во мај ске ули -
це и Ули це Бо ре Стан ко ви ћа.

У овом уде су су се су да ри ла
три ау то мо би ла, а шта је узро -
ко ва ло су дар, по ка за ће ре зул -
та ти ис тра ге. Др Не бој ша Та -
сић, в. д. ди рек то ра пан че вач -
ке Оп ште бол ни це, из ја вио је
за „Пан че вац” да ни ко од по -
вре ђе них ни је жи вот но угро -

жен, а да ће ин фор ма ци је о
то ме да ли су они лак ше или
те же по вре ђе ни би ти да те ме -
ди ји ма тек кад се за вр ши про -
це на сте пе на по вре да.

Ка ко не зва нич но са зна је -
мо, нај го ре је про шла де вој -
ка ко ја је би ла у јед ном од
ау то мо би ла, јер јој је по вре -
ђе на гла ва. Нај ве ро ват ни ји
узро ци уде са су не по што ва -
ње цр ве ног све тла и пре ве ли -
ка бр зи на.

НЕ СРЕ ЋА НА УЛА ЗУ У СТРЕ ЛИ ШТЕ

Су да ри ла 
се три ау то мо би ла

МА ЛО ПО ЗНА ТА ОЛАК ШИ ЦА У НА ШИМ ЗА КО НИ МА

Мо гу ће од ло жи ти од ла зак у за твор

Панчевачки полицајци и
њихове колеге из Вршца и
Ковина ових дана су у више
одвојених акција запленили
већу количину наркотика,
1.300 паклица цигарета раз-
личитих марки без акцизних
маркица, као и 190 килогра-
ма резаног дувана и 2.000
литара нафтних деривата.

На више локација у Пан-
чеву, Вршцу и Ковину одузе-
то је око 80 грама марихуа-
не, 70 грама хашиша, 100 та-
блета „тилидина” и 100 гра-
ма амфетамина. 

Због постојања основа
сумње да су починили кри-
вично дело неовлашћена

производња и стављање у
промет опојних дрога, про-
тив тројице осумњичених,
код којих су одузети нарко-
тици пронађени, биће подне-
те кривичне пријаве надле-
жном тужилаштву.

Припадници вршачке по-
лиције поднеће тужилаштву
у том граду кривичну пријаву

против једне 47-годи-
шње жене због тога што
су приликом претреса
њене куће открили ци-
гарете и резани дуван.
Она се због тога терети
за кривично дело недо-
звољен промет акци-
зних производа. 

Нафтне деривате су
одузели полицајци у

Ковину након што су зауста-
вили теретно возило у вла-
сништву једног 48-годишња-
ка из тог града. У кривичној
пријави против њега која ће
бити достављена надлежном
тужилаштву он ће бити
осумњичен за кривично дело
недозвољена трговина. 

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПАНЧЕВО

Задато више удараца
криминалцима

Ме ђу тим, Го лу бо вић ни је
ра дио ни шта не до зво ље но, јер
у За ко ну о из вр ше њу кри вич -
них санк ци ја, прав ном ак ту
ко јим је про пи са но све што је
у ве зи са осу ђе ни ци ма и њи хо -
вим упу ћи ва њем на из др жа ва -
ње за твор ске ка зне, пи ше и то
да је од ла га ње од ла ска иза ре -
ше та ка мо гу ће.

Ка да је мо гу ће тра жи ти 
од ла га ње?
У чла ну 59 тог за ко на пи ше да
се по че так из др жа ва ња за -
твор ске ка зне мо же од ло жи ти
ако је осу ђе ни обо лео од те -
шке бо ле сти за чи је ле че ње
не ма усло ва иза ре ше та ка. Од -
ла зак у за твор мо гу од ло жи ти
и же не ако су у ше стом ме се цу
труд но ће, или има ју де те мла -
ђе од јед не го ди не, све док оно
не на пу ни три го ди не.

Је дан од мо гу ћих раз ло га за
од ла га ње од ла ска у за твор мо -
же би ти смрт или те шка бо -

лест брач ног дру га, де те та,
усво је ни ка, ро ди те ља или
усво ји те ља осу ђе ног.

По че так из др жа ва ња ка зне
иза ре ше та ка мо же се про лон -
ги ра ти и ако су су пру зи осу ђе -
ног оста ла три ме се ца до по ро -
ђа ја или ако је од ње ног по ро ђа -
ја про те кло ма ње од шест ме се -
ци, а не ма дру гих чла но ва до -
ма ћин ства ко ји би јој по мо гли.

Од ла га ње од ла ска у за твор
је мо гу ће и ако су за јед но са
осу ђе ним на из др жа ва ње ка -
зне по зва ни и ње гов брач ни
друг или дру ги члан за јед нич -
ког до ма ћин ства, или ако је
не ко од њих већ у за тво ру.

Мол ба мо же би ти од би је на
Оправ да ни раз ло зи за зах те ве
осу ђе ни ка да се на из др жа ва -
ње ка зне ја ве ка сни је не го што
је пред ви ђе но мо гу би ти и
оба вља ње нео д ло жних пољ -
ских или се зон ских ра до ва, за -
вр ше так ва жног и нео д ло жног

по сла, као и по ла га ње при ја -
вље них ис пи та или за вр ше так
шко ло ва ња.

За ко ном је про пи са но и да
мол ба за од ла га ње од ла ска у
за твор мо ра би ти под не та нај -
ви ше три да на на кон из ре че не
ка зне, да мо ра би ти упу ће на
пред сед ни ку над ле жног основ -
ног су да и да уз њу бу ду при ло -
же ни до ка зи. Мак си ма лан рок
за до но ше ње од лу ке о то ме да
ли ће се мол ба ува жи ти из но си
три да на од ње ног при је ма, а
уко ли ко она ни је под не та на
вре ме или уз њу ни су при ло же -
ни до ка зи, она се од ба цу је.

Ва жно је на по ме ну ти да је
мак си ма лан за ко ном пред ви -
ђен рок за од ла га ње од ла ска у
за твор по свим осно ва ма шест
ме се ци, а да је је ди ни из у зе так
од то га те шка бо лест осу ђе ни -
ка и не по сто ја ње усло ва за ње -
го во ле че ње у за тво ру.

У за ко ну пи ше и да пред сед -
ни ци су до ва има ју пра во да
ре а гу ју уко ли ко про це не да
осу ђе ни ци ко ји су тра жи ли
од ла га ње зло у по тре бља ва ју ту
мо гућ ност и да их мо гу спре -
чи ти у то ме та ко што ће на ре -
ди ти њи хо во хап ше ње. Та мо -
гућ ност је ис ко ри шће на као
основ за од лу ку о хап ше њу
Кри сти ја на Го лу бо ви ћа и ње -
го вом спро во ђе њу у за твор.

Че сто се де ша ва 
да ро ди тељ ко ме 
је по ве ре но де те на
ста ра ње оне мо гу ћу је
да се оно ви ђа с 
дру гим ро ди те љем,
че сто му го во ри 
сва шта о ње му 
же ле ћи да га што 
ви ше оцр ни и 
ком про ми ту је 
и на дру ге на чи не
њи ме ма ни пу ли ше.

љу на ста ра ње ви ше па те од
де пре си је и анк си о зно сти, да
су уса мље на и по сти жу ло ши -
ји успех у шко ли не го њи хо ви
вр шња ци ко ји ра сту у склад -
ним по ро ди ца ма.

„Пан че вац” ће на ста ви ти да
пи ше о овој те ми. По зи ва мо
све на ше чи та о це и чи та тељ ке
ко ји су има ли не при јат на ис -
ку ства ка да је реч о од у зи ма њу
ста ра тељ ства над де цом да се
ја ве на шој ре дак ци ји.



Стар че вач ко дру штво пче ла ра
не дав но је одр жа ло го ди шњу
скуп шти ну, ко ја је ујед но би ла
и из бор на.

Ова из у зет но ак тив на ор га -
ни за ци ја сва ке че ти ри го ди не
би ра но во ру ко вод ство, а пре ма
ста ту ту пред сед ник не мо же да
спо ји два уза стоп на ман да та.
То је и глав ни раз лог што је на
ме сту пр вог ме ђу стар че вач -
ким ме да ри ма Ко ста Аћа за ме -
нио Па ју Оре шко ви ћа, ко ји је
по стао по ча сни пред сед ник и
члан Из вр шног од бо ра, као и
Сте ван Пе тро вић, Го ран Стан -

ко вић, То ми слав Шкр бић, Пу -
ни ша Јо вић, Алек сан дар Ко јић
и Жив ко Стар чев.

– Мој прет ход ник је оста вио
ду бок траг у афир ма ци ји на шег
дру штва, па ћу се тру ди ти да
одр жим кон ти ну и тет ње го вог
ра да, пре све га у по гле ду еду ко -
ва ња на ших чла но ва. На ста ви -
ће мо с пре да ва њи ма еми нент -
них струч ња ка, јер да нас су
пче ле ве о ма угро же не, те је од
ви тал не ва жно сти пра ће ње са -
вре ме них трен до ва бор бе про -
тив штет но сти све ве ће упо тре -
бе отро ва за за шти ту би ља ка. С

об зи ром на то да рас по ла же мо
са мо чла на ри ном ко ју пла ћа
ше зде се так чла но ва, у из но су
од хи ља ду ди на ра го ди шње,
при ја вљи ва ће мо се на раз ли чи -
те кон кур се, пр вен стве но ка да
је реч о озе ле ња ва њу око ли не
Стар че ва. Већ сам се обра тио
НИС-у да нам по мог не око на -
бав ке др ве та па у лов ни је, а во -
ле ли би смо ка да би над ле жни у
ве тро за штит не по ја се ве око пу -
те ва увр сти ли и ме до но сне
биљ ке. До сад је сва ки наш по -
ку шај сад ње био успе шан, али
се ве о ма бр зо, „за слу гом” без -

об зир них по је ди на ца, ис по ста -
вља ло да је труд уза лу дан – ис -
та као је Ко ста Аћа.

Но ви пред сед ник оче ку је да
ће стар че вач ки пче ла ри уско -
ро на сво је име до би ти пар це -
лу у бли зи ни шко ле, на ко јој
би би ла за са ђе на шу ма од ме -
до но сног др ве ћа. У пла ну су и
дру же ња, екс кур зи је, као и
обу ке за но ве чла но ве.

А ме ста за про из во ђа че ме -
да има ви ше не го до вољ но, на -
ро чи то ако се зна да наш пче -
ли њи нек тар спа да у нај ква ли -
тет ни је на све ту.

СЕЛО
Петак, 1. април 2016.
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У бли зи ни шко ла и
дру ге ва жне ин сти ту ци је

Над ле жни 
не до зво ља ва ју, 
али по др жа ва ју?!

Пре из ве сног вре ме на гру па
не за до вољ них гра ђа на Но вог
Се ла оку пи ла се око на ме ре да
се ви ше го ди шњи про блем ко -
нач но ре ши. На и ме, кроз њи -
хо во ме сто про ла зи ме ђу на -
род ни ко ри дор Е-70, глав ни
пут ни пра вац ка Ру му ни ји, а
са ма тра са по чи ње у Пор ту га -
лу и за вр ша ва се у Гру зи ји.

Ре зул тат то га је да кроз цен -
тар се ла са о бра ћа ве ли ки број
ка ми о на и во зи ла ко ја раз ви ја ју
ве ли ке бр зи не и ти ме ства ра ју
не ма лу опа сност за Но во се ља -
не. Пре све га за оне нај мла ђе,
бу ду ћи да се у тој ули ци на ла зе
шко ла, као и обе цр кве, Дом
кул ту ре, Ме сна за јед ни ца...

Где то (не) мо же?!
То је био раз лог да гра ђа ни од
над ле жних за тра же по ста вља -
ње се ма фо ра на глав ној рас кр -
сни ци на углу ули ца Мар ша ла
Ти та и Иве Ло ле Ри ба ра, чи ме
би без бед но сни ри зи ци за пре -
ла зак де це пре ко ко ло во за би -
ли знат но ума ње ни. Ме ђу тим,
ре че но им је да на пу ту та кве
ва жно сти то ни је мо гу ће.

У ме ђу вре ме ну се ис по ста -
ви ло да је са о бра ћај на све тло -

КА КО РЕ ШИ ТИ ВИ ШЕ ГО ДИ ШЊИ СА О БРА ЋАЈ НИ ПРО БЛЕМ?

НО ВО СЕ ЉА НИ ВА ПЕ ЗА СЕ МА ФО РОМ

сна сиг на ли за ци ја по ста вље на
на не ко ли ко ме ста на ко ри до -
ру Е-70, а да је на Ми си то ура -
ђе но у раз ма ку од све га не ко -
ли ко сто ти на ме та ра.

У скло пу бор бе за сво ја пра -
ва два де се так за бри ну тих ме -
шта на на пра ви ло је на „Феј -
сбу ку” про фил под на зи вом
„Хо ће мо се ма фор у БНС”, ко ји
пра ти и по др жа ва пре ко пет -
сто гра ђа на.

– Го ди на ма нас ла жу да се
код нас у се лу не сме по ста ви -
ти се ма фор, јер смо на ме ђу -
на род ном пу ту!? А Кар ло вац,
Вр шац, на се ље Ми са, Пан че во
– ни су?! Го ди на ма на ша де ца
пре ла зе тај исти ме ђу на род ни
пут без се ма фо ра, док ка ми о -
ни из Укра ји не, Ру му ни је и
Ру си је ју ре и до сто ки ло ме та -
ра на сат кроз се ло! Го ди на ма
ло кал на власт не ра ди ни шта

Ја бу ка одав но му ку му чи с ви -
со ким по вр шин ским и под -
зем ним во да ма. Овај пе ри од
го ди не је нај кри тич ни ји, по -
себ но у ма ју, а по оби ча ју нај -
про бле ма тич ни је ули це су
Омла дин ска и Го це Дел че ва, и
то у де ло ви ма ка шко ли од но -
сно цен тру се ла.

Пред сед ник ло кал не ме сне
скуп шти не Сло бо дан Илић ка -
же да си ту а ци ја још увек ни је
алар мант на, с об зи ром на то
да се Та миш по ву као у сво је
ко ри то, али да се ви сок во до -
стај тек оче ку је.

– Апе лу јем на гра ђа не Ја бу -
ке да сва ко ис пред сво је ку ће

очи сти ки шни ка нал, ка ко би
во да мо гла да оти че у дре на -
жне ка на ле. У су прот ном у

слу ча ју ја ких ки ша и под зем -
них во да мо же до ћи до не же -
ље них по сле ди ца. Има оних

ко ји у ка на ле ба ца ју гра ње и
дру го ђу бре, а по је дин ци су их
чак и све сно за кр чи ли – на вео
је Илић.

Рад ни ци ЈКП-а „Вод-ком”
про чи сти ли су пе де се так ме -
та ра у Омла дин ској ули ци,
али ће то исто мо ра ти и гра ђа -
ни ис пред сво јих ку ћа. На ро -
чи то ако се зна да ће ко му нал -
на ин спек ци ја ка жња ва ти оне
не са ве сне.

ПО НО ВО ВИ СО КЕ ВО ДЕ У ЈА БУ ЦИ

Гра ђа ни да очи сте ка на ле ис пред сво јих ку ћа

Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца ће по но во по кре -
ну ти јав ну на бав ку за по ја ча -
но одр жа ва ње де ла Ули це
Ђу ре Јак ши ћа. Чла ни це
Удру же ња же на „Со се” и ди -
рек тор ка До ма кул ту ре по че -
ле су да пла ни ра ју обе ле жа -
ва ње Ус кр са.

Ба нат ско Но во Се ло: Ан -
самбл „Ђи ро ка на” из Те ми -
шва ра одр жао је це ло ве чер -
њи кон церт у су бо ту, 26. мар -
та, а уче ство ва ли су и КУД
„Др Ра ду Фло ра” и деч ја фол -
клор на гру па До ма кул ту ре.
Ова уста но ва при пре ма до ку -
мен та ци ју за кон курс из
обла сти му зич ког ства ра ла -
штва код По кра јин ског се -
кре та ри ја та за кул ту ру. Ра -
дио-те ле ви зи ја Вој во ди не ће
у су бо ту сни ма ти еми си ју о
но во се љан ском на род ном
ор ке стру, ко ји ће на ред ног
да на на сту пи ти на фе сти ва лу
у Ва ље ву под на зи вом „Злат -
ни опа нак”.

До ло во: До ско ра шњи ми ни -
стар од бра не Бра ти слав Га -
шић уче ство вао је на пред из -
бор ној три би ни СНС-а одр -
жа ној у уто рак, 29. мар та, у
ве ли кој са ли До ма кул ту ре.
Ру ко ме та ши це су са две по -
бе де успе шно стар то ва ле у
про лећ ној се зо ни и на ла зе се
на пр вом ме сту Дру ге ру ко -
мет не ли ге Ср би је. Све ко -
ми си је Ме сне за јед ни це ак -
тив но уче ству ју у про бле ми -
ма ме шта на. Удру же ње ви -
на ра и ви но гра да ра „Све ти
Три фун” до би ло је од Гра да
не ко ли ко ма ши на и опре му
за рад у ви но гра ду.

Гло гоњ: Ве те ра ни ФК-а „Цр -
ве на зве зда” од и гра ли су у
по не де љак, 28. мар та, при ја -
тељ ски меч с ло кал ним фуд -

бал ским клу бом, а на сту пи ле
су све са ме ле ген де – Пи жон,
Ше стић, Бо шко Ђу ров ски,
Бур саћ, Ко ро ман... Ди рек ци -
ја за из град њу и уре ђе ње
Пан че ва уско ро тре ба да рас -
пи ше јав ну на бав ку за до пу -

ну про јект но-тех нич ке до ку -
мен та ци је, што је услов за
до би ја ње упо треб не до зво ле
за згра ду До ма кул ту ре.

Ива но во: По во дом ка то лич -
ког Ус кр са при ре ђен је са др -
жа јан про грам: го сто ва ло је
ма ђар ско пу ту ју ће по зо ри -
ште, де мон стри ра на је игра
по пи ке, фуд ба ле ри „Стре ле”
од и гра ли су при ја тељ ску
утак ми цу, а ма ли ша ни су се
так ми чи ли у ту ца њу ус кр -
шњим ја ји ма и из бо ру за нај -
леп ше ја је.

Ја бу ка: Апе лу је се на гра ђа не
да очи сте ки шне ка на ле ис -
пред сво јих ку ћа ка ко не би
до шло до не же ље них по сле -
ди ца. Скуп шти на Ме сне за -
јед ни це је на ме сто пред сед -
ни ка Из вр шног од бо ра, уме -
сто Сла ђа не Бог да но вић, по -
ста ви ла Ми ло ша Па ви ћа.
„Пр ви про лећ ни ру чак ја буч -
ких удру же ња”, у ор га ни за -
ци ји Ме сне за јед ни це, би ће
при ре ђен у не де љу, 3. апри -
ла, а гра ђа ни се по зи ва ју да
до ђу у 13 са ти.

Ка ча ре во: Во лон тер ска рад на
ак ци ја сад ње се дам хи ља да
ста ба ла жи ве огра де би ће
спро ве де на у пе так, 1. апри ла,
око 9 са ти, на СРЦ-у „Је зе ро”.
Истог да на по че ће и ра до ви
на ски да њу зе мља них бан ки -
на у по је ди ним ули ца ма, ка ко
би во да са ас фал та лак ше мо -
гла да оти че у ка на ле.

Омо љи ца: Ау то бу си АТП-а на
ли ни ји број 14 од 1. апри ла са -
о бра ћа ће и до Омо љи це. Ак ци -
ја до бро вољ ног да ва ња кр ви
би ће одр жа на у уто рак, 5. апри -
ла, од 8 до 11 са ти, у про сто ри -
ја ма Ме сне за јед ни це, а по ред
те ин сти ту ци је ор га ни за то ри су
ло кал на ам бу лан та и За вод за
тран сфу зи ју. Ко му нал но пред -
у зе ће уско ро ће за по че ти сад њу
цве ћа у цен тру се ла.

Стар че во: На не дав но одр -
жа ној из бор ној скуп шти ни
Од ре да из ви ђа ча „На дел” за
ста ре ши ну је по но во иза бран
Пре драг Стан ко вић, ње гов
за ме ник је Мир ко Тру ба рац,
а у упра ви су и Ле и ла Жу гић,
Бо јан Јо ва но вић и Де јан Ми -
ло са вље вић. Рад ни ци ко му -
нал ног пред у зе ћа, по ред пр -
вог про лећ ног ко ше ња јав -
них по вр ши на, по пра вља ју
оште ће на деч ја игра ли шта.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ан самбл „Ђи ро ка на” из ру -
мун ског Те ми шва ра одр жао
је це ло ве чер њи кон церт у су -
бо ту, 26. мар та, у но во се љан -
ској ха ли спор то ва.

Тај ан самбл се пред ста вио
у пу ном све тлу, па је по ред
ко ре о гра фи ја ин спи ри са них
игра ма из ру мун ског де ла
Ба на та би ло при ре ђе но и не -
ко ли ко со ли стич ких та ча ка.
У про гра му су уче ство ва ли и

до ма ћи ни – чла но ви КУД-а
„Др Ра ду Фло ра” при ка за ли
су ру мун ски фол клор свог
ме ста, а деч ја фол клор на
гру па До ма кул ту ре пре ми -
јер но је из ве ла игре из ра шке
обла сти.

На кон за вр шет ка зва нич -
ног де ла ма ни фе ста ци је
при ре ђе но је дру же ње, ко је
је до дат но збли жи ло при ја -
те ље из по ме ну тих ме ста.

КОН ЦЕРТ ФОЛ КЛО РА У НО ВОМ СЕ ЛУ

Су срет при ја те ља

од ло же, да би се по том ис по -
ста ви ло да ни су до би ли са гла -
сност за одр жа ва ње на ја вље -
ног ску па.

„Љу ди из МУП-а Пан че во
пру жи ли су нам усме ну по др -
шку у на шој бор би за се ма фор
и пред ло жи ли да је на ста ви -
мо ди пло мат ским пу тем. С
об зи ром на то да по ме ну та
’ди пло ма ти ја’ тра је још од
2010. го ди не, а об но вље на је
2014. го ди не, до пи се ко је смо
сла ли од го вор ним осо ба ма у
прет ход ном пе ри о ду об ја вљи -
ва ће мо на ’Феј сбук’ про фи лу
’Хо ће мо се ма фор у БНС’. По -
ред то га, 25. мар та по сла ли
смо и при ја ву за уче шће на
кон кур су Ми ни стар ства са о -
бра ћа ја, на ко јем смо по но во
за тра жи ли по став ку се ма фо -
ра. На њи ма је да нам ре ше
про блем или да нас од би ју –
ре зул тат ће мо зна ти за ме сец
да на. И нај ва жни је – у слу ча -
ју би ло ка кве не зго де на овом
ме сту, ап со лут на од го вор ност
би ће на њи ма, љу ди ма и ин -
сти ту ци ја ма ко ји ма смо се
обра ћа ли у прет ход ном пе ри -
о ду, а ко ји ни шта ни су пред у -
зе ли да ре ше про блем”, на ве -
де но је у са оп ште њу гру пе Но -
во се ља на.

Очи глед но је да у том ме сту
не ће би ти ми ра док зе ле но,
жу то и, по себ но, цр ве но све -
тло не за си ја ју на углу ули ца
Мар ша ла Ти та и Иве Ло ле Ри -
ба ра.

по овом, а ни по дру гим пи та -
њи ма о про бле ми ма се ла. Тре -
ба ли не ко да по ги не да би нам
по ста ви ли се ма фор за без бе -
дан пре ла зак на ше де це пре ко
пу та? Да ли су гра ђа ни Но вог
Се ла гра ђа ни дру гог ре да, па
на ма не мо же се ма фор, а Ми -
си мо гу два?! На истом ме ђу -
на род ном пу ту?! Не ма че ка ња
и ћу та ња – хо ће мо се ма фор у
Но вом Се лу за без бе дан пре -
ла зак на ше де це пре ко ме ђу -
на род ног пу та – ка жу чла но ви
не фор мал не гру пе ко ји су же -
ле ли да оста ну ано ним ни.

Све на „Фејс”
Њи хо во огор че ње би ло је то -
ли ко да су за 23. март пла ни -
ра ли про тест ну шет њу. То се,
ипак, ни је до го ди ло, јер су на -
кон са стан ка с пред став ни ци -
ма По ли циј ске упра ве Пан че -
во од лу чи ли да скуп нај пре

ДРУ ШТВО ПЧЕ ЛА РА СТАР ЧЕ ВО

Ко ста Аћа но ви пред сед ник

Ле па „пр во а прил ска” но вост за
све гра ђа не Омо љи це ко ји ко -
ри сте јав ни пре воз – од пет ка,
1. апри ла, ли ни ја 14 град ског
ау то тран спорт ног пред у зе ћа
би ће про ду же на до Омо љи це.

По чет на ста ја ли шта су Ко -
теж 2 и омо љич ка окрет ни ца на
из ла зу пре ма Бре стов цу. По ла -
сци ће се рад ним да ни ма од ви -
ја ти у ин тер ва лу од по ла са та, а
ви кен дом, углав ном, на сат.

Пр ви по ла зак с Ко те жа 2 је
у 4.20 (ви кен дом у 4.50), а по -

след њи у 22.20. С дру ге стра -
не, во зи ла АТП-а из Омо љи це
кре та ће од 4.45 све до 22.50.

По пу лар на че тр на е сти ца
са о бра ћа ће пре ко Ко те жа 1 и,
као и до сад, цен тра гра да, ју -
жне ин ду стриј ске зо не и Стар -
че ва.

Ова про ме на је усле ди ла на -
кон пре го во ра љу ди из омо -
љич ке Ме сне за јед ни це, град -
ског већ ни ка за стам бе но-
-ко му нал не де лат но сти и ру -
ко вод ства АТП-а.

ОД 1. АПРИ ЛА

Че тр на е сти ца и до Омо љи це



СУ БО ТОМ У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

Курс ка ли гра фи је
Сва ке су бо те по чев од 2. апри -
ла, у 12 са ти, у про сто ри ја ма
До ма омла ди не Пан че во, про -
фе сор мр Жељ ко Ко мо сар др -
жа ће бес пла тан курс ка ли гра -
фи је, на ме њен по ла зни ци ма
свих ста ро сних до ба.

Про грам кур са об у хва та
хро но ло шки раз ви так фо нет -
ских пи са ма и има циљ да по -
ла зни ке бо ље упо зна са основ -
ним прин ци пи ма ра да и ис пи -
си ва ња ка ли граф ских пи са ма,
и то пу тем пре да ва ња, ви део-
-пре зен та ци ја и де мон стри ра -
ња пи са ма кроз исто риј ска
раз до бља.

Курс об у хва та рад у тра ја њу
од сат и по, а за ин те ре со ва ни

се мо гу при ја ви ти на мејл: 
info@domomladinepancevo.rs
или те ле фон 311-315.

Пи ја нист ки ња Ан ђе ла Бу вач
при ре ди ће кон церт у уто рак,
5. апри ла, у 18.30, у са ли Му -
зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”.
Љу би те љи кла вир ског зву ка
чу ће ком по зи ци је Ј. С. Ба ха,
Ф. Шо пе на, А. Скр ја би на и
дру гих.

Ан ђе ла Бу вач је ро ђе на у
Пан че ву. Кла вир сви ра од сво -
је ше сте го ди не. Уче ни ца је

че твр тог раз ре да Сред ње му -
зич ке шко ле „Јо ван Бан дур” у
Пан че ву. По че ла је у кла си Јо -
ва не Сви рац, а за тим је шко -
ло ва ње на ста ви ла у кла си про -
фе сор ке мр Га бри е ле Ди нић.
То ком шко ло ва ња је осва ја ла
за па же не на гра де као со лист -
ки ња и у ка мер ним ан сам бли -
ма на до ма ћим и ме ђу на род -
ним так ми че њи ма.

КУЛТУРА
Петак, 1. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Шта је мо ти ви са ло
умет ни ка да поч не 
да ра ди еду ка тив не
скулп ту ре

Ра до ви су успе шни
ка да су из ме ђу ло ше
илу стра ци је и ло ше
из ра де

Ви део-пре зен та ци ја под на зи -
вом „A за шта је та скулп ту -
ра?” ко ју је ва јар Мар ко Цр но -
бр ња при ре дио у че твр так, 24.
мар та, у Шко ли цр та ња До ма
омла ди не, би ла је при ли ка да
оку пље ни са зна ју мно го то га о
ње го вом ра ду. Бу ду ћи не по -
сре дан и отво рен за ко му ни ка -
ци ју, Цр но бр ња је от крио ка ко
се чи ње ни ца да је ре ла тив но
ра но по стао отац од ра зи ла на
ње гов умет нич ки из раз. И уоп -
ште, ис при чао је при чу о ин -
спи ра ци ји, ко ја је за кре а тив -
ног чо ве ка сву да где се окре не.

Ка ко је ре као, по што је на
дру гој го ди ни сту ди ја на Ли -
ков ној ака де ми ји у Бе о гра ду
до био си на, он је ау тор ски пе -
чат у ства ра ла штву на шао ба -
ве ћи се, за пра во, том сво јом
но вом, очин ском уло гом. До
кра ја сту ди ја ура дио је низ
скулп ту ра под на зи вом „Па -

О СТВА РА ЛА ШТВУ МАР КА ЦР НО БР ЊЕ

СВА КО ДНЕ ВИ ЦА КАО ИН СПИ РА ЦИ ЈА

Културни центар пет суб нед пон  уто сре чет

НОВЕ АВАНТУРЕ АЛАДИНА
18.00
22.00

21.00
18.00
20.00

18.00
20.00

СЛЕДЕЋИ ПУТ ЋУ ЦИЉАТИ ПРАВО У СРЦЕ
(Француски филмски караван)

19.30

ВРЕЛИНА (Француски филмски караван) 19.30

Културни телекс

Ова књи га омо гу ћи ће
ти да са чу ваш ва жне
успо ме не из свог жи во -
та упра во ов де и упра во
са да. За бе ле жи сво је
ми сли, сно ве и ста во ве
и до би ћеш не ве ро ват -
ну књи гу о се би.

Шта че каш? Узми
олов ку у ру ке и учи ни
ову књи гу по себ ном  –
баш као што си ти!

Све о ме ни: мо ја раз ми шља ња,
мој стил, мој жи вот

Два чи та о ца ко ји до сре де, 6. апри ла, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Ко је успо ме не ни ка да не ће те за бо ра ви ти?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Све о ме ни: мо ја раз -
ми шља ња, мој стил, мој жи вот”. 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

По не де љак, 4. април, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: кон церт

уче ни ка ги та ре и там бу ре и Там бу ра шког ор ке стра „Не вен”,

ко је во ди проф. Ми хај ло Јо вић.

Уто рак, 5. април, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: кон церт пи -

ја нист ки ње Ан ђе ле Бу вач.

Из ло жба

По не де љак, 4. април, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -

сти: из ло жба сли ка „Сли кар ство кра ја” Дра га на Вој во ди ћа.

Уто рак, 5. април, 19 са ти, На род ни му зеј: из ло жба „Ис по -

ве сти ју го сло вен ске мо дер не”, у ор га ни за ци ји Ми ни стра ства

од бра не РС и На род ног му зе ја Пан че во.

Про грам за де цу

Су бо та, 2. 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 „Три пра се та”

Ми ли во ја Мла де но ви ћа, у ре жи ји Ду ша на Пе тро ви ћа.

Уто рак, 5. април, 11 са ти и 12.30, дво ра на Кул тур ног цен -

тра: дра ма за де цу „При ча о три шкри ње”, по мо ти ви ма

Шек спи ро вог „Мле тач ког тр гов ца” (ор га ни зо ва не по се те

шко ла).

Књи жев ност

Уто рак, 5. април, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја

књи ге Ла за ра Ри стов ског „Јед но став не при че”. Уче ству ју Ва -

са Пав ко вић, књи жев ни кри ти чар, и ау тор.

Че твр так, 7. април, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про мо ци -

ја књи ге „Рат на за ро бље нич ка пи сма” Љи ља не Ка нач ки (из -

да ње Исто риј ског ар хи ва Ср би је).

Те мат ски про грам

Пе так, 1. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:

ве че сал се.

Су бо та, 2. април, 12 са ти, Дом омла ди не: курс ка ли гра фи је.

Не де ља, 3. април, 17 са ти, дво ра на До ма Вој ске Ср би је у

Пан че ву: кон церт деч јих ан сам ба ла. Ор га ни за тор је КУД

„Стан ко Па у но вић”.

Уто рак, 5. април, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -

не: ви део-пре зен та ци ја „Вир ту ел на шет ња оба лом Та ми ша”,

у ор га ни за ци ји УГ „По се ти Пан че во”. До га ђај во ди но ви нар

Не над Жив ко вић.

Сре да, 6. април, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: др Ла зар

Три фу но вић пред ста ви ће сво ју књи гу „ЈА или ја, ко сам ја?”.

Че твр так, 7. април, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -

не: се ри јал „Упо знај сво ју при ро ду – Увац”, у ор га ни за ци ји

Пла ни нар ско-еко ло шког клу ба „Со ко”.

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

те ме као што су од нос де це
пре ма нов цу, ин тер не ту, вр -
шња ци ма са ули це итд.

– Иа ко за ла зе у ви ше под -
руч ја умет но сти, јер ли че на
лут кар ско по зо ри ште или на
илу стра ци је из књи га, ипак
су то скулп ту ре, са мо што је
та фор ма ура ђе на нео те са но
и гру бо, јер ја на мер но ра -
дим не тач но. За ни мљи во,
док сам био ма ли, те жио сам
да све на пра вим пер фект но,
а сад ка да умем да ра дим та -
ко, тру дим се да ства рам ка -
ко сам не ка да је ди но и знао.
Пла шим се да мо је скулп ту -
ре не пре ђу у кон фек ци ју, да
поч ну да ли че на играч ке и
оду у ба нал ност, та ко да ми
од го ва ра да бу ду не што из -
ме ђу ло ше илу стра ци је и ло -
ше из ра де – об ја снио је Цр -
но бр ња.

По сле овог пре да ва ња би ло
би ле по ви де ти са мо стал ну из -
ло жбу ра до ва овог ау то ра у
Пан че ву, ка ко би се су гра ђа ни
још бо ље упо зна ли са оним
што он ра ди. Не ки ће се при -
се ти ти да су пред Град ском
упра вом Пан че ва пре из ве сног
вре ме на би ле из ло же не по је -
ди не скулп ту ре Мар ка Цр но -
бр ње, ме ђу тим у га ле риј ском
про сто ру би се мо гло ви де ти
мно го ви ше ра до ва.

вле, па зи”, ко је су ње го вом ма -
лом си ну Па влу има ле да
скре ну па жњу на опа сно сти
ко јих се ва ља кло ни ти.

– Ту по чи ње мо је ис тра жи ва -
ње и от кри ва ње не пре су шног
из во ра за скулп ту ре. По све тио
сам се сво јим жи вот ним про -
бле ми ма, не све сно сам упо тре -
био сво ју ве шти ну у пра вље њу
скулп ту ра и спон та но из бе гао
пре си ју и пи та ње шта тре ба да
ра дим као свр ше ни сту дент а да
то бу де за ни мљи во, ле по и ак ту -
ел но – об ја снио је Цр но бр ња.

Сле де ћу фа зу у ње го вом ства -
ра ла штву пред ста вља при вре -

ме но пре се ље ње с по ро ди цом
у ку ћу на тро ме ђи Ср би је, Ко -
со ва и Цр не Го ре. При ро да и
дру же ње (сад већ) са дво ји цом
си но ва и ме шта ни ма у пла -
нин ском на се љу да је но ви за -
ма јац ње го вом ра ду. Та ко су
на ста ле ње го ве број не скулп -
тор ске сце не из жи во та, у ко ји -
ма, углав ном, дво ји ца де ча ка
ис тра жу ју свет, сми шља ју не -
ста шлу ке и ра сту.

Цр но бр њи ни ра до ви се ме -
ња ју упра во она ко ка ко то
ствар ност на ла же, па та ко с ње -
го вом де цом „ра сту” и скулп ту -
ре, а по сле не ста шлу ка на и ла зе

Једна од Црнобрњиних едукативних скулптура 

КОН ЦЕРТ АН ЂЕ ЛЕ БУ ВАЧ

Кла вир ске ком по зи ци је

На Сај му ма лих из да ва ча
„Фи јук”, ко ји ће би ти одр жан
у пе так, 1. апри ла, од 17 са ти,
у „Има гу – Цен тру ур ба не кул -
ту ре” (Де чан ска 14, Бе о град),
по ред број них бе о град ских
из да вач ких ку ћа и књи жа ра,
као што су ЛОМ, „Бе о по лис”,
„Фа бри ка књи га”, „Ко ми ко,
„Бе сна ко би ла” и дру ги, пред -
ста ви ће се и по је ди ни пан че -
вач ки из да ва чи. Кул тур ни
цен тар Пан че ва ће том при -

ли ком из ло жи ти де ла ко ја је
при ре дио Здрав ко Зу пан, а
уре дио Алек сан дар Зо граф:
„Век стри па у Ср би ји”, „Вељ ко
Коц кар – стрип, жи вот и
смрт”, „Зи го мар – ма ски ра ни
пра вед ник” и „Ура ган”.

„Клуб пут ни ка” ће, из ме ђу
оста лог, из ло жи ти пу то пи сно
из да ње Уро ша Кр ча дин ца
„Бан ту стан”, а ов да шњи „Ур -
лик” ће се пред ста ви ти сво јом
„Цр ном ку ти јом”.

НО ВА КЊИ ГА ЗО РА НА ПЕ НЕВ СКОГ

Цр ти це из исто ри је по че та ка

У за вр шни ци че тр де сет пе -
тих „Да на ко ме ди је” у Ја го -
ди ни у не де љу, 27. мар та,
пан че вач ком глум цу Не бој -
ши Гло гов цу до де ље на је
ста ту е та „Ћу ран” за јед но од
три нај бо ља глу мач ка оства -
ре ња. Ту на гра ду му је до не -
ла уло га Ада ма у пред ста ви
„Раз би је ни кр чаг” Хајн ри ха
фон Клај ста, у из во ђе њу Ју -
го сло вен ског драм ског по зо -
ри шта и у ре жи ји Иго ра Ву ка
Тор би це. Исти ко мад је у Ја -
го ди ни осво јио још че ти ри
при зна ња.

У из да њу „Ла гу не” не дав но је
об ја вље на књи га „Пр ви у Ср би -
ји – цр ти це из исто ри је по че та -
ка”, ко ју је при ре дио наш су -
гра ђа нин Зо ран Пе нев ски. Он
је, на и ме, по ку шао да од го во ри
на пи та ња ко је осно вао срп ско
кра љев ство, да ли је Пр ви срп -
ски уста нак за и ста био пр ви
уста нак про тив Осман ли ја, ко -
ја је пр ва књи га штам па на на
срп ском је зи ку, ко је из у мео

пр ви ин ду стриј ски ху ма но ид -
ни ро бот на све ту, ка ко је на -
стао пр ви срп ски ха рем, ко је
ствар но био пр ви срп ски вам -
пир…

„У овој под сти цај ној и за бав -
ној књи зи пр ви пут је на је згро -
вит на чин уоб ли че но оби ље гра -
ђе о по ду хва ти ма оних ко ји су
нас за ду жи ли уво ђе њем но ви на
ка ко у упра вља њу др жа вом и
еко но ми јом, та ко и у на у ци и

умет но сти, за ба ви, сва ко днев -
ном жи во ту. До но се ћи пр ви пут
из у зет но за ни мљи ве фо то гра -
фи је на ста ле из ме ђу два свет ска
ра та, ова књи га-ри зни ца ће нас
под се ти ти на сто ти не чи ње ни ца
из исто ри је по че та ка, пру жи ти
нам но ва зна ња, али и по љу ља -
ти ста ра, под сти чу ћи нас да от -
кри ва мо но ве при че из про шло -
сти на ше зе мље”, на во ди се на
сај ту „Ла гу не”.

„РАЗ БИ ЈЕ НИ КР ЧАГ” У ЈА ГО ДИ НИ

На гра да 
Не бој ши Гло гов цу

СА ЈАМ МА ЛИХ ИЗ ДА ВА ЧА

Пр во а прил ски „Фи јук”



Пред ста ва „Ра хе ли на ку ти ја”
сце не „Сту дио ЈДП”, у ре жи ји
Ни ко ле Је лов ца, од и гра на је у
пе так, 25. мар та, на ма лој сце -
ни Кул тур ног цен тра. Због из -
у зет но ве ли ког ин те ре со ва ња
гле да ла ца исте ве че ри је из ве -
де на у још јед ном тер ми ну,
што се за и ста не до га ђа та ко
че сто (а на ро чи то ка да су у
пи та њу де ла с та ко озбиљ ном
те ма ти ком).

Реч је о ау тор ском про јек ту
не за ви сне про дук ци је „Ки но-
-те а тар”, иза ко јег сто ји чи тав
тим умет ни ка. Ори ги на лан
текст су на пи са ли Вла да Пе -
трић и Ни ко ла Је ло вац. У под -
на сло ву ко ма да сто ји „Ис по -
вест јед не глу ми це у три ли ца”
и овај ко мад то сва ка ко је сте.
Ме ђу тим, не би ло ка ква ис по -
вест, већ све до че ње про же то
ли ри змом, с пре пли та њи ма
фик тив них и до ку мен тар них
де ло ва и с јед ним емо тив ним,
то плим и ду бо ко ху ма ним по -
гле дом на Хо ло ка уст и стра -
шна вре ме на ко ја је Ра хе ла ус -
пе ла да по бе ди.

Три глу ми це: На да Шар гин,
Мир ја на Ка ра но вић и Бран ка
Пе трић ту ма че Ра хе лин лик
из три пе ри о да ње ног жи во та.
Ве ли ка ку ти ја (ко ју су ве о ма
ле по и из ра жај но ди зај ни ра ли
Бо ја на Син ђић и Ми ло је Мар -
ко вић) слу жи ла је као је дан
ве ли ки вре ме плов у та му Дру -

гог свет ског ра та. Ра хе ла Фе -
ра ри је би ла Је вреј ка, ро ђе на у
Зе му ну, ко ји је у том пе ри о ду
био део НДХ. Ње но пра во име
је би ло Бе ла Ро хел Фрајнд, а
на ци стич ку оку па ци ју је про -
ве ла у Бе о гра ду, кри ју ћи се по
та ва ни ма и спа са ва ју ћи се од
фа ши ста ка ко је зна ла и уме -
ла. Не ке од тих жи вот них епи -
зо да пу бли ка је мо гла да чу је
из „ча роб не ку ти је”, а опет,
мно го то га се мо гло за ми сли -
ти и ван из го во ре ног.

Све три глу ми це су из у зет но
до бро од го во ри ле на иза зов ин -
тер пре ти ра ња Ра хе ли ног ли ка,
али је Мир ја на Ка ра но вић за
ни јан су ја че ву кла пу бли ку ка
се би, у вр тло ге умет нич ког би -
ћа за ро бље ног ужа си ма оку па -
ци је, ра та и уми ра ња. Ду бо ко

по тре сно, а опет без па те ти ке,
на сце ни је (кроз све три ин тер -
пре та ци је) ожи вља ва ла Ра хе ла,
за гле да на у Шек спи ра, „Ле ди
Маг бет” и су шти ну драм ске

умет но сти. На мо мен те ра њи -
ва, а опет углав ном ве дра, нео -
бич на и дра га. Хе ро и на ко ја је
пре жи ве ла на ци стич ке хај ке и
оста ла оно што је сте, чак и та -
да. Пред ста ва је ли ше на па те -
ти ке и по сма тра рат на вре ме на
осве тља ва ју ћи љу де у њи ма, ка -
ко до бре, та ко и зле, не за ви сно
од то га ко јој су стра ни при па -
да ли.

Умет нич ки са рад ни ци на
овом ко ма ду би ли су Јо ван
Ћи ри лов и Да ра Ча ле нић, за
ви део-ра д је за слу жан Ми лош
То мић, ком по зи тор је био Вук
Пра ђов ски, а ко сти ме је осми -
сли ла Ана Сар ки сјан. Пред -
ста ву је по др жао Са вез је вреј -
ских оп шти на Ср би је, као и
низ ме диј ских ку ћа.

С. Ћ.

КУЛТУРА
Петак, 1. април 2016.

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

МОЈ избор МОЈ

Издавачка кућа „Лагуна"
објавила је роман за децу и
младе „Риба на дрвету"
америчке ауторке Линде
Малали Хант. То је дирљи-
ва прича о девојчици која
пати од дислексије и поку-
шава да се уклопи у зајед-
ницу која може понекад
бити сурова.

Али је довољно способна
да превари многе. Сваки
пут кад се упише у нову
школу, успева да сакрије да
не зна добро да чита. Умор-
на је од тога што због дис-
лексије сви мисле да је
„спора" или да је „губит-
ник", али нема снаге да за-
тражи помоћ. Ме утим,
уместо проблематичне де-
војчице, њен нови настав-
ник види у њој креативно и
оштроумно дете. Кад Али и
нови наставник буду ме
усобно успоставили повере-
ње, све ће се променити...

„Риба на дрвету" је емо-
тивна прича која се обраћа

свима онима који осећају
да се не уклапају у своју
околину и због тога трпе.
Заснован на личном иску-
ству, роман Линде Малали
Хант показује да сви ми
поседујемо одре ене тален-
те и да ће неуспех доћи са-
мо ако се не трудимо до-
вољно.

„Риба на дрвету"
Линде Малали Хант

Ве ли бор Ни ко лић, 

дипл. ан дра гог и 

фронт мен гру пе „Бри ганд"

КЊИ ГА: „Ман трап” Син -
кле ра Лу и са је мо ја вр ста
еска пи зма – иде се на се ве -
ро за пад или на ју го и сток.
Ат мос фе рич на и опу шта ју -
ћа, то је при ча о ри бо ло ву на
ре ци у Ви ни пе гу. Чо век гра -
да, умо ран од фр ке и гу жве,
од ла зи у при ро ду да по но во
от кри је мир у се би. Код Лу -
и со ве ли те ра ту ре је нај бо ље
то што нас не за ма ра епи те -
ти ма, већ нам оста вља про -
стор да те сти ра мо соп стве ну
моћ има ги на ци је. Ми слим
да је на ма ко ји жи ви мо у
гра ду, све че шће баш то по -
треб но. Ма ло бек ства од
ствар но сти кроз при ро ду.

МУ ЗИ КА: Aлбум „OK Com-
puter” бен да „Radiohead” је
„Ре вол вер” на шег вре ме на.
Про шло је ско ро 20 го ди на
од ње го вог из ла ска и увек
му се вра ћам. Не знам за
ал бум ко ји је та ко до бро
ис та као стра хо ве чо ве ка
21. ве ка. До вољ но пре леп
да на ње га обра те па жњу и
ши ре ма се, до вољ но умет -
нич ки да и да ље зву чи као
да је ју че сни мљен. На
овом ал бу му је бенд са зрео
и ре шио не ке ра ни је ди ле -
ме у свом прав цу. По себ но
бих из дво јио пе сме „Para-
noid Android” и „The Tou-
rist”. „Radiohead” су од лич -
на вра та за ал тер на тив ни
рок. За хва љу ју ћи бе со муч -
ном фор си ра њу овог ал бу -
ма ка сни је сам лак ше при -
гр лио мно ге бен до ве (тре -
нут но су ми нај ве ћа оп се -
си ја „My Bloody Valentine”
и „Bardo Pond”).

ФИЛМ: „The Witch” Ро бер та
Егер са пред ста вљен је као
хо рор, али ви ше во зи као
три лер. По чет ком 17. ве ка
ви шеч ла на по ро ди ца по бо -
жних ен гле ских до се ље ни ка
у Но ву Ен гле ску би ва про те -
ра на у ди вљи ну и кре ће да
функ ци о ни ше у свом се о -
ском до ма ћин ству. У ме ђу -
вре ме ну по чи ње да их те ро -
ри ше ен ти тет ко ји они јед -
но став но на зи ва ју „Ве шти -
ца”. Де лу је као пре ми са јед -
но став ног и ти пич ног хо рор
фил ма, ме ђу тим „The Witch”
је мно го ви ше од то га. Нај -
срод ни ји је култ ном фил му
„Possession” и ба ви се жен -
ским по ри ви ма на вр ло сли -
чан на чин. Овај филм по
ква ли те ту при ка зи ва ња бор -
бе са тан ског (свет при ро де)
и хри шћан ског (чо ве ко ва
ре ак ци ја на при ро ду) пре ва -
зи ла зи и мно ге култ не кла -
си ке као што су „Ро зма ри на
бе ба” или „Омен”. Филм ко -
ји ни је за сва ко га (по ја вљу је
се и сам Не ча сти ви, и то на
вр ло ори ги на лан на чин),
али оста вља про сто ра за
пре и спи ти ва ње нас са мих.

Стра хо ви чо ве ка 
21. ве ка

На ред ног пет ка, 9. апри ла, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва би ће при ре ђен кон -
церт Ки ки ја Ле сен дри ћа и „Пи -
ло та”, на ко јем ће би ти пред ста -
вљен ал бум „Ши ром за тво ре -
них очи ју”. Као увод у тај до га -
ђај до но си мо кра так ин тер вју
са Зо ра ном Ки ки јем Ле сен дри -
ћем и, у са рад њи са аген ци јом
„Бард” и Кул тур ним цен тром
Пан че ва, ну ди мо вам мо гућ -
ност да осво ји те два пу та по две
ула зни це за тај до га ђај.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка кав ће би ти
кон церт у Пан че ву? Ко је ће
све пе сме би ти на ре пер то а ру?

З. ЛЕ СЕН ДРИЋ: За ми шље -
но је да тај кон церт бу де де -
лом елек три чан, а де ли мич но
аку сти чан. Сви ра ће мо пе сме
из свих пе ри о да до са да, па и
не ко ли ко но вих.

• На ва шем но вом ал бу му
„Ши ром за тво ре них очи ју”
има је да на ест ну ме ра, од ко јих
су не ке већ по зна те јав но сти.
Ка кав је ал бум, ко ли ко ду го је
на ста јао, је сте ли за до вољ ни
пр вим ре ак ци ја ма пу бли ке?

– Ал бум је сни ман око го ди -
ну да на, а на ста јао је чи та ве
три го ди не. Би ло је мно го пе -
са ма ко је ни су сни мље не, а не -
ке су уле те ле у по след њем тре -
нут ку. Ми слим да је ле по кре -
ну ло око ал бу ма, а пра ве ре ак -

ци је ће, на дам се, усле ди ти по -
сле кон це ра та у ма ју и ју ну.

• Шта за вас зна чи пе ри од
од 1981. до 1996. го ди не, ка да
сте с „Пи ло ти ма” за бе ле жи ли
вр то гла ви успех на екс ју го сло -
вен ској рок сце ни?

– Ле по вре ме ко је је, на жа -
лост, про шло. Све се про ме ни -
ло, па и са ма му зи ка.

• По зна то је да сте на кон
рас па да са ста ва до 2008. бо ра -
ви ли у Грч кој. Да ли сте се и
та мо ба ви ли му зи ком? Шта је
би ло пре суд но у ва шој од лу ци
да се вра ти те у Ср би ју?

– Да, у Грч кој сам имао уго -
вор са дис ко граф ском ку ћом
„Полyграм” да ком по ну јем пе -
сме за њи хо ве пе ва че и то ра -
дим и да нас. Упра во из ла зи ал -
бум ко ји сам ра дио с пе ва чи -
цом Ни ном Лот са ри. А у Ср би -
ју сам се вра тио му зич ки, са ал -
бу мом „Ме сец на вра ти ма”, јер
су ме при ја те љи убе ди ли да је
глу по да се пен зи о ни шем.

• Ка ко би сте опи са ли но ви жи -
вот ва шег бен да, са да под име ном
Ки ки Ле сен дрић & „Пи ло ти”?

– Ови мом ци су бо љи од свих
оста лих по ста ва. Има ју све што

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ЗО РАН КИ КИ ЛЕ СЕН ДРИЋ, ФРОНТ МЕН ГРУ ПЕ „ПИ ЛО ТИ”

ДО БРА ЕНЕР ГИ ЈА И ОСМЕХ, И СВЕ ЈЕ ПО ТА МАН

Два чи та о ца ко ји до сре де, 6. апри ла, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „У ка квим си ту а ци ја ма се осе ћа те као да се не
укла па те у сво ју око ли ну?”, на гра ди ће мо по јед ним при -
мер ком књи ге„Ри ба на др ве ту” Лин де Ма ла ли Хант. Нај -
бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев -
ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

У До му Вој ске Ср би је у Пан че -
ву у не де љу, 3. апри ла, од 17
са ти, би ће одр жан кон церт
деч јих ан сам ба ла КУД-а
„Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП”. То ће би ти тек јед на у
ни зу ак тив но сти ко је пред сто -
је ан сам бли ма на ве де ног кул -
тур но-умет нич ког дру штва.

Ка ко је ре као Де јан Три фу -
но вић, умет нич ки ди рек тор ан -
сам бла, пр во тро ме сеч је 2016.
го ди не обе ле жи ли су при пре ма
но вог про гра ма и мно штво на -
сту па у зе мљи и ино стран ству.
По себ но је ин те ре сант но то
што су чла но ви деч јег ан сам -
бла ни жих раз ре да уче ство ва ли
у про гра му до че ка прин ца Чар -
лса и вој вот ки ње од Корн во ла,
16. мар та, на ае ро дро му „Ни ко -

ла Те сла” у Бе о гра ду. Углед не
го сте из Ве ли ке Бри та ни је до -
че ка ли су у на род ним но шња -
ма из цен трал не Ср би је.

По ред дру гих број них на сту па,
ва ља ис та ћи и да је на род ни ор -
ке стар овог КУД-а уче ство вао на
смо три срп ских фол клор них ан -
сам ба ла Швај цар ске, одр жа ној
12. мар та у Ди ти ко ну код Ци ри -
ха. Том при ли ком су пре ми јер но
из ве де не „Игре са ра јев ског по -
ља”, а ор ке стар је на сту пио као
ин стру мен тал на прат ња фол -
клор ног ан сам бла КУД-а „Сло га”
из Ци ри ха. Ан сам бли ма су до де -
ље не злат на пла ке та и спе ци јал -
на на гра да за нај у спе шни ју но ву
ко ре о гра фи ју, чи ји је ау тор Де јан
Три фу но вић, у му зич ком аран -
жма ну Здрав ка Ра ни са вље ви ћа.

УС ПЕ СИ КУД-а „СТАН КО ПА У НО ВИЋ НИ С–РНП”

До че ка ти прин ца Чар лса

во лим: енер ги ју и осмех, а то је
ви ше не го до вољ но.

• По ред то га што пе ва те и
пред во ди те бенд, ви та ко ђе
пи ше те тек сто ве и ком по ну је -
те. Шта вам од тих „по сло ва”
нај ви ше при ја, у че му нај ви ше
ужи ва те: у пи са њу, ком по но -
ва њу или из во ђе њу му зи ке?

– Све је то по ве за но. Сад,
по сле го ди ну да на у сту ди ју,
је два че кам кон цер те.
------------------------------------

По чев од 2. апри ла, илу стра -
тор и ка ри ка ту ри ста Ни ко ла
Дра гаш др жа ће сва ког ви -
кен да у на ред них не ко ли ко
ме се ци ра ди о ни це ка ри ка ту -
ре у Ја бу ци, Ка ча ре ву, Ба нат -
ском Бре стов цу и До ло ву.
Пр ве у ни зу би ће одр жа не у
ја буч ком До му кул ту ре „Ко -
чо Ра цин” у су бо ту и не де љу,
2. и 3. апри ла, од 10 са ти.
Усле ди ће ра ди о ни це у Ка ча -
ре ву, док ће у ма ју оне би ти
при ре ђе не у Ба нат ском Бре -
стов цу и До ло ву. Ор га ни за -
тор овог про гра ма је Дом
омла ди не Пан че во.

РА ДИ О НИ ЦЕ У НА СЕ ЉЕ НИМ МЕ СТИ МА

Све о ка ри ка ту ри

СЕ ЋА ЊЕ НА РА ХЕ ЛУ ФЕ РА РИ

Омаж во ље ној глу ми ци

ПО КЛА ЊА МО 

УЛА ЗНИ ЦЕ

Че ти ри чи та о ца ко ји до

сре де, 6. апри ла, у 12 са -

ти, СМС-ом на број 1201

по ша љу нај ин спи ра тив ни ји

од го вор на пи та ње: „За што

во лим про ле ће?”, до би ће

два пут по две ула зни це за

кон церт Ки ки ја Ле сен дри -

ћа и „Пи ло та” ко ји ће би ти

одр жан 9. апри ла у Кул тур -

ном цен тру Пан че ва.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је

сле де ће: уку цај те КО (раз мак)

КОН ЦЕРТ (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.
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Од 1. до 16. апри ла у Сме -
де ре ву ће би ти одр жан тра -
ди ци о на лан 33. по зо ри шни
фе сти вал „Ну ши ће ви да ни”,
то ком ко јег ће би ти при ка -
за но де се так пред ста ва, а
би ће при ре ђе ни и про мо ци -
ја мо но гра фи је о Ми ри Ба -
њац (6. апри ла), из ло жба
„Тра ди ци о нал ни Ну шић ви -

ђен очи ма мла дих умет ни -
ка” (7. апри ла у 19.45) и ве -
че с глум цем Ива ном Бе кја -
ре вим, до бит ни ком Ну ши -
ће ве на гра де за жи вот но де -
ло (исте ве че ри, 7. апри ла,
на кон све ча ног отва ра ња
ма ни фе ста ци је).

У прет фе сти вал ском де -
лу про гра ма пу бли ка ће мо -
ћи да по гле да ко ма де: „Го -
спо дин по сла ник / Љу бав -
ни ци 2” (1. апри ла) и „Лов -
ци на ми раз” (7. апри ла),
обе у ре жи ји Ра де та Ву ко -
ти ћа и у из во ђе њу по зо ри -
шта „При зор” из Бе о гра да,
за тим „Свет” Бра ни сла ва
Ну ши ћа у ре жи ји Де ја на
Циц ми ло ви ћа, те пред ста ву
„Ка ро ли на Ној бер” (9.

апри ла) у ре жи ји Ми ро сла -
ва Три фу но ви ћа – Град ског
по зо ри шта „Абра ше вић” из
Ва ље ва.

Од 10. до 15. апри ла од 20
са ти, у зва нич ном де лу фе -
сти ва ла, ре дом ће се при ка -
зи ва ти пред ста ве: „Па ли -
лул ски ро ман” Бра ни сла ва
Ну ши ћа, у ре жи ји Его на Са -

ви на (Бе о град ско драм ско
по зо ри ште), „Стру јо сек”
Алек сан дра Ра ди во је ви ћа
(„Ате ље 212”), „Би зар но”
Жељ ка Ху ба ча (На род но по -
зо ри ште из Бе о гра да и Ша -
бач ко по зо ри ште), „Мај сто -
ри, мај сто ри” Го ра на Мар -
ко ви ћа (По зо ри ште „Бо шко
Бу ха”), „Ла ки ко мад” Не бој -
ше Ром че ви ћа (Кул тур ни
цен тар Чу ка ри ца) и „Кла у -
стро фо бич на ко ме ди ја” Ду -
ша на Ко ва че ви ћа („Зве зда -
ра те а тар”).

По след њег фе сти вал ског
да на, 16. апри ла, у ве ли кој
дво ра ни Цен тра за кул ту ру
Сме де ре ва усле ди ће про -
гла ше ње по бед ни ка и до де -
ла на гра да. Д. М.
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ћи од две ста ми ли о на ди на ра,
што је до вољ но са мо за одр жа -
ва ње основ них функ ци ја ло -
кал не са мо у пра ве. Упр кос то -
ме, има не ких ин ве сти ци ја у
ин фра струк ту ру.

– Кад год уште ди мо не што
бу џет ског нов ца, упо тре би мо
га да ас фал ти ра мо не ку ули цу.
Пра ви мо при ступ не рам пе за
ин ва ли де и пар кин ге та мо где
су нео п ход ни, а у на ред ном
пе ри о ду ће мо по ја ча ти одр жа -
ва ње зе ле них по вр ши на и
ожи ве ти за пу ште не пар ко ве у
оста лим ме сти ма у оп шти ни.

Ре ги о нал на де по ни ја
отва ра вра та 
ор ган ској 
по љо при вре ди

Но вац уло жен у 
спо рт сма њи ће 
из дат ке за здрав ство

Опо во је јед на од нај ма њих и
нај не ра зви је ни јих оп шти на у
Вој во ди ни, а на ла зи се у не по -
сред ној бли зи ни Пан че ва, ко је
је је дан од нај ве ћих и нај ра зви -
је ни јих гра до ва у По кра ји ни, и
на све га три де се так ки ло ме та -
ра од Бе о гра да. Упра во због на -
ве де них чи ње ни ца не ма ли број
Опов ча на ра ди у овим гра до ви -
ма, јер је по љо при вре да при -
мар на де лат ност у њи хо вој
род ној оп шти ни. У Опо ву, Ба -
ран ди, Са ку ла ма и Сеф ке ри ну
жи ви око 10.500 ста нов ни ка.

Ло кал на скуп шти на има 25
од бо р ни ка, а вла да ју ћу ве ћи ну
од сеп тем бра про шле го ди не
чи не СНС, ПУПС, Гру па гра -
ђа на „Ми ло рад Сол да то вић” и
Ли ста про тив ко руп ци је. Опо -
зи ци ју чи не са мо дво је од бор -
ни ка Ли ге со ци јал де мо кра та
Вој во ди не. 

Пред сед ник оп шти не Ми -
лош Мар ков, на пред њак, ре -
као је да ће тај по да так не ко ме
мо жда из гле да ти чуд но, али
да је за ма лу сре ди ну нор мал -
на за јед нич ка же ља по ли тич -
ких фак то ра да ра де на ње ном
про спе ри те ту. 

Мар ков је на по ме нуо ка ко
је оп штин ски бу џет не што ве -

МА ЛА ОП ШТИ НА СА ОЗБИЉ НИМ АМ БИ ЦИ ЈА МА
ДРУШТВО, ПОЛИТИКА: ОПОВО

Дра го ми је што ће мо убр зо
отво ри ти фи ли ја лу РФ ЗО-а,
јер смо би ли је ди на оп шти на у
ју жном Ба на ту ко ја је ни је
има ла, па су љу ди мо ра ли у
Пан че ву да ове ра ва ју здрав -
стве не књи жи це – ис при чао је
Мар ков.

Он је до дао ка ко су ди вље
де по ни је нај ве ћи ко му нал ни
про блем. Ме ђу тим, за хва љу ју -
ћи са рад њи с Пан че вом и
отва ра њу ре ги о нал не де по ни је
на До ло вач ком пу ту, и то ће
би ти ре ше но. У то ку је усва ја -
ње до ку ме на та у две ма ло кал -

ним скуп шти на ма ко ји ће
омо гу ћи ти за јед нич ко ко ри -
шће ње тог објек та.

– Имам до бру са рад њу у ве зи
с тим с гра до на чел ни ком Са -
шом Па вло вим и са да се ба ви -
мо фор ми ра њем це не од но ше -
ња от па да ко ју би на ши гра ђа -
ни мо гли да под не су. Збри ња -
ва њем сме ћа у Опо ву тре нут но
се ба ви јед на ау стриј ска фир ма
ко ја га од во зи на не баш услов -
ну де по ни ју. Ам би ци ја нам је
да, за хва љу ју ћи ре ги о нал ној
де по ни ји у Пан че ву, укло ни мо
све сме ће и на пра ви мо еко ло -
шки чи сту оп шти ну ка ко би смо
раз ви ја ли ор ган ску про из вод -
њу. На то ме већ са ра ђу је мо са
Ин сти ту том „Та миш”. Сле де ћи
ко рак је раз вој ру рал ног ту ри -
зма да би смо Пан чев ци ма по -
ну ди ли до бар ви кенд-од мор по
при сту пач ним це на ма – от крио
је Мар ков.

Пред сед ник Оп шти не Опо -
во по но сан је на то што гра ђа -
ни, за хва љу ју ћи бу џет ским
сред стви ма у ло кал ном до му
здра вља, има ју 17 ле ка ра раз -
ли чи тих спе ци јал но сти, па
рет ко мо ра ју ту вр сту по мо ћи
да за тра же у Пан че ву или Бе о -
гра ду. Ипак, на по ми ње да ће у
на ред ном пе ри о ду ви ше нов ца
би ти ула га но у спорт, јер се
др жи де ви зе: „Ди нар дат за
спорт је три ди на ра ма ње за
здрав ство”.

Д. Ву ка ши но вић 

КУЛТУРА: КОВИН

Централни парк у малом банатском месту

Број на пи та ња за сад без од го во ра
са зва нич ног ме ста, хо ће ли се то
про ме ни ти?

У са рад њи с љу ди ма бли ским ис тра жним ор га -
ни ма „Пан че вац” је до шао до по да та ка ко ји
тре ба да бу ду ин те ре сант ни, пре свих, но вом
окру жном јав ном ту жи о цу и ње го вом за ме ни -
ку, јер их је до ско ра шњи са став ту жи ла штва,
нај бла же ре че но, иг но ри сао: и по ред уред но
под не тих при ја ва, ту жи ла штво у Пан че ву
пред ме те до да на шњег да на ни је узе ло у раз ма -
тра ње, од но сно ни ти је при ја ве од ба ци ло као
нео сно ва не, ни ти је пре у зе ло за ко ном оба ве зу -
ју ће рад ње.

Поч ни мо са слу ча јем од пре око че ти ри и
по го ди не. Та да је ин спек тор за при вред ни
кри ми нал из вр шио кон тро лу и под нео кри -
вич ну при ја ву за де ло фал си фи ко ва ња слу -
жбе не ис пра ве, и то за на бав ку во зи ла за по -
себ не на ме не про тив фир ме из Сме де ре ва, као
до ба вља ча, и ДП „Дру ги ок то бар”, као куп ца.
Све то би ло је пред мет ис тра ге и кри вич ног
го ње ња по ли ци је и ту жи ла штва, а за де сет од
18 во зи ла утвр ђе но је да су фал си фи ко ва ни
бро је ви мо то ра и ша си је.

Основ на пи та ња су: ка ква ће би ти суд би на
по ме ну те при ја ве; ко је и на ко ји на чин из вр -
шио ре ги стра ци ју, а ко ја фир ма и ко је ли це у
њој тех нич ки пре глед во зи ла; због че га је ДП
„Дру ги ок то бар” го ди на ма да вао аванс до ба вља -

чу во зи ла из Сме де ре ва, а иста во зи ла по ме ну -
тој фир ми пла ћао узи ма ју ћи кре ди те из по -
слов них ба на ка; да ли је да ва ње „аван са” до ба -
вља чи ма, а пла ћа ње из кре ди та би ла прак са и
пре ма дру гим до ба вља чи ма и по ди зво ђа чи ма;
ка ква је уло га у овим рад ња ма вла сни ка Ау то-
-цен тра „Ур ми ко”, по слов ног и пар тиј ског
парт не ра Љу би са ва Шљи ви ћа, јер се осно ва но

сум ња да је тај ау то-цен тар из вр шио тех нич ки
пре глед и ре ги стра ци ју по ме ну тих во зи ла.

За ни мљи во би би ло да се за кон ски рас пе тља
и сле де ће: шта се де си ло с кри вич ним при ја ва -
ма ко је је под нео ОМВ због не за ко ни тог ста -
вља ња хи по те ке на зе мљи ште на ко јем је из гра -
ђе на ОМВ-ова бен зин ска пум па, а без њи хо вог
зна ња или са гла сно сти; ка ква је уло га ком па ни -
је „Ра синг” као по ди зво ђа ча и су о сни ва ча за јед -
нич ког пред у зе ћа; да ли су тој ком па ни ји и „Ба -
кић ко ло ру” упла ћи ва ни аван си или по зај ми це
по би ло ком осно ву, те ако је су, за што, ко ли ко и
по чи јем на ло гу; ко је био над зор ни ор ган и по
ком осно ву су одо бра ва ни и ис пла ћи ва ни из но -
си за на кнад не и не пред ви ђе не ра до ве.

Ин те ре сант ни би би ли и ег закт ни од го во ри
на ова пи та ња: на ко ји на чин, из чи јих сред ста -
ва и ко ји из нос је ис пла ћен ком па ни ји „Ба кић
ко лор” за ку по ви ну ду плекс ста на у Ули ци
Жар ка Зре ња ни на у Вр шцу на име Мир ја не
Шљи вић; ка ко је ку пље на ку ћа, укњи же на на
име Алек сан дра Шљи ви ћа, у из но су од 140.000
евра и ко је но вац ис пла тио бив шем вла сни ку
Дар ку Ми ло ви ћу.

Ин те рес јав но сти је да зна: ко ли ко је љу ди у
стал ном рад ном од но су у јав ном пред у зе ћу
„Дру ги ок то бар” и да ли је и, ако је сте, ка да је
рас пи сан кон курс за при јем рад ни ка; због че га
ЈКП „Дру ги ок то бар” ни је до ста вио ре ги стар за -
по сле них осни ва чу, ко ји је у оба ве зи да сва ког
ме се ца до ста вља ре пу блич ким ор га ни ма, пре ко
ад ми ни стра ци је Гра да Вр шца; да ли су Град ска

упра ва и над ле жни ор га ни гра да Вр шца по кре -
ну ли по сту пак про тив Љу би са ва Шљи ви ћа због
по вре де за ко на о јав ној упра ви и не при ка зи ва -
ња бро ја за по сле них кроз ре ги стар.

Ра ди пре стан ка спе ку ла ци ја ва жно је зна ти:
на ко ји на чин и чи јим нов цем је ис пла ћен из -
нос од 170.000 евра за ку по ви ну сто ва ри шта
„Иг ма Уљ ма” у сте ча ју на про сто ру не ка да шњег
бу вља ка, где су се као куп ци ле ги ти ми са ле
Мир ја на Шљи вић и Дра га на Пе шић (ћер ка
кон тро верз ног ше фа прав не слу жбе ЈКП-а
„Дру ги ок то бар”); по ком осно ву је та да дру -
штве но пред у зе ће „Дру ги ок то бар” из гра ди ло
ка фи ле ри ју у град ској гра ђе вин ској зо ни, што је
су прот но од ред ба ма за ко на ко ји про пи су је ми -
ни мал ну уда ље ност од гра да, као и ко је из вр -
шио тех нич ки при јем објек та и дао по треб не
ве те ри нар ско-са ни тар не са гла сно сти; ко ли ко је
нов ца ис пла ће но пред у зе ћу „Ур ми ко” на име
на кна де за ко ри шће ње зе мљи шта за из град њу
ка фи ле ри је, од но сно ста ци о на ра за псе лу та ли -
це; због че га је из нос од 720 ми ли о на ди на ра
„Дру ги ок то бар” го ди на ма књи го вод стве но во -
дио као не рас по ре ђе ну до бит, а исто вре ме но
ко ри стио сред ства са мо до при но са за из град њу
соп стве не ин фра струк ту ре, чи ју је упо тре бу и
одр жа ва ње гра ђа ни ма на пла ћи вао.

И на кра ју, што не зна чи да је то нај ма ње ва -
жно: да ли је имо вин ска кар та по ро ди це Шљи -
вић у скла ду с при ма њи ма чла но ва и њи хо вим
по ре ским при ја ва ма?

Ко пи та, не ски та... М. Г.

Без дан пун сум њи вих ак тив но сти

ЈУЖНИ БАНАТ

Четрдесет седма Градска
смотра „Песниче народа
мог” биће одржана у суботу,
2. априла, у Дому омладине.
Најављено је да ће се од 10
сати такмичити ученици од
првог до четвртог разреда,
од 12 сати старији основци
(од петог до осмог разреда),
а након тога, од 14 сати,
средњошколци и чланови
културно-уметничких дру-
штава.

Најбољи рецитатори ће се
потом такмичити на Регио-
налној смотри јужног Баната
у Ковину, 8. априла, а покра-
јинска смотра биће приређе-
на у Сечњу од 21. до 23.
априла.

Најуспешнијим рецитато-
рима на Градској смотри биће
уручене књиге. Организатор
овог програма је Културно-
-просветна заједница Пан-
чево.

Смотра рецитатора

ПО ЗО РИ ШНИ ФЕ СТИ ВАЛ У СМЕ ДЕ РЕ ВУ

Ше сна ест 
„Ну ши ће вих да на”

ПРЕКО МОСТА

Ђурица Савков, помоћник председника општине, и Милош Марков

ПОЛИТИКА, ХРОНИКА: ВРШАЦ

Шљивић са сарадницом
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КВА ЛИ ТЕТ УЗРО КУ ЈЕ КВА РО ВЕ
Ау то мо би ли с ди зел-мо то ри ма
су при јем чи ви за на ше во за -
че због ма ле по тро шње и
пер фор ман си, ма да су и ма -
ло ску пљи ка да је ре дов но
одр жа ва ње у пи та њу. Ако
го во ри мо о не пред ви ђе ним
по се та ма сер ви си ма, од но -
сно ква ро ви ма, вла сни ци
„ди зе ла ша” су си гур но у не -
за вид ној по зи ци ји.

Ре гу ла тор при ти ска, пум па
за го ри во, вен ти ли, сен зо ри и
ин јек то ри су де ло ви ко ји нај -
че шће стра да ју услед јед не
по ја ве – ло шег ква ли те та го -
ри ва. Иа ко су де ри ва ти ква -
ли тет ни ји не го ра ни јих го ди -
на, и да ље је пи та ње ка кво је
го ри во ко је си па мо. Тех но ло -
ги ја про из вод ње нафт них де -

ри ва та у ино стран ству је да -
ле ко на пред ни ја од оне ко ју
има мо у Ср би ји, па та ко ди -
зел ко ји се то чи у Евро пи у се -
би са др жи до вољ ну ко ли чи ну
суп стан це ко ја слу жи као
маст за под ма зи ва ње де ло ва у
скло пу, што код нас ни је слу -
чај. Кад от ка же пум па за го -
ри во, сер вис овог скло па ни је
то ли ко скуп, јер се она мо же
ре па ри ра ти за ме ном де ло ва.
На кон ин тер вен ци је сер ви се -
ра она се те сти ра и уко ли ко
за до во ља ва про пи са не па ра -
ме тре у ра ду, вра ћа се на сво -
је ме сто.

Оно што нај ви ше тре ба да
бри не во за че ова квих ау то -
мо би ла, је сте квар на ди зна -
ма. Не чи сто ће из го ри ва за -
пу ше ми крон ске отво ре на
бри згаљ ка ма за ди зел, а
услед то га мо тор не до би ја
до вољ ну ко ли чи ну го ри ва.
Сер ви си ра ње ин јек то ра се
мо же ура ди ти са мо у спе ци -
ја ли зо ва ним сер ви си ма, а
ре па ра ци ја јед ног мо же ко -
шта ти и до 300 евра. Сто га
пре ку по ви не ау то мо би ла,
но вог или по лов ног, раз ми -
сли те да ли ће то би ти „бен -
зи нац” или ди зел. Уко ли ко
же ли те ис кљу чи во ау то мо -
бил с по го ном на дру го по -
ме ну то го ри во, са ве ту је мо
вам да че шће ме ња те фил -

тер го ри ва, а ди зел си пај те
на пум па ма чи ји су апа ра ти
за то че ње опре мље ни фил -
те ри ма. Та ко ће те бар до не -
кле би ти си гур ни да у го ри -
ву не ће би ти сит них че сти -
ца ко је ће вам на пра ви ти
про блем и „ба ци ти” вас у
не по тре бан тро шак.

Вре ме елек трич них ау то -
мо би ла сва ка ко до ла зи.
Не зна мо тач но ка да ће се
то де си ти код нас, али у
раз ви је ни јим кра је ви ма
све та ау то мо би ли на стру -
ју се уве ли ко во зе. Они су
у сва ком по гле ду еко ло -
шки при хва тљи ви ји и да -
ле ко ефи ка сни ји од во зи -
ла с кла сич ним мо то ром.
Ис ко ри шће ње елек трич не
енер ги је из ба те ри је је 80
про це на та, док се енер ги ја
из фо сил них го ри ва у мо -
то ру са уну тра шњим са го -
ре ва њем ис ко ри сти све га
26 од сто.

„Ми ни ку пер” је сва ка ко је -
дан од нај по пу лар ни јих ау -
то мо би ла свих вре ме на. О
то ме све до чи чи ње ни ца да
су га по се до ва ле мно ге по -
зна те лич но сти, а из ме ђу
оста лог и сва че ти ри чла на
„Битлса”. Џорџ Ха ри сон је
свој при ме рак офар бао ра -
зним бо ја ма у цвет ном де зе -
ну, а ње гов „пси хо-ми ни”,
ка ко га је на звао, по ја вљу је
се у фил му „Ме џи кал ми -
сте ри тур”.

„Ролс-ројс” је и да нас сим -
бол лук су за и пре сти жа, али
не и ску пог ау то мо би ла. Су -
пер спорт ски ау то мо би ли
ли ми ти ра них се ри ја већ не -
ко ли ко го ди на до сти жу
астро ном ске це не, па та ко
ре ци мо је дан „лам бор ги ни
ве не но” ко шта око че ти ри
ми ли о на до ла ра. За тај но -
вац мо же се ку пи ти при бли -
жно два де сет „рол се ва”.

Ау то мо би ли за ко мер ци јал -
ну упо тре бу има ју при бли -
жно 30.000 де ло ва, а бо ли ди
„фор му ле 1” се са сто је од
ско ро 80.000 ком по не на та.

Бер та Бенц је же на ко ја се
усу ди ла да пр ва кре не у во -
жњу ау то мо би ла на ду же ре -
ла ци ја. Го ди не 1886. је дис -
тан ца од 106 ки ло ме та ра
би ла ду гач ка за та да шње
пој мо ве и ау то мо би ле, а
тра ја ла је два да на.

Чак три мо де ла ком па ни је
„Фол ксва ген” на ла зе се на
ли сти нај про да ва ни јих ау -
то мо би ла у исто ри ји. То су
„бу ба”, „голф” и „па сат”.

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

ДВА ДЕ СЕТ ЗА ЦЕ НУ ЈЕД НОГ

- - - - - ГАРАЖА - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Три кар бу ра то ра на
шест ци лин да ра

Мо дел 328 као узор
за да љу про из вод њу

„Бе-Ем-Ве” је про из во ђач чи -
ји се ау то мо би ли од ли ку ју
спорт ским пер фор ман са ма и
лук су зом, чи ме и при до би ја
љу би те ље бр зе во жње ко ји ау -
то мо би лом же ле и да из ра зе
свој став. Да би смо до шли до
од го во ра на пи та ње ка ко је
све по че ло, мо ра мо се вра ти -
ти у три де се те го ди не про -
шлог ве ка.

Кон цепт „по ме шај и укло пи”
Све га осам го ди на на кон
осни ва ња фа бри ке за про из -
вод њу во зи ла „Бе-Ем-Ве”,
1936. го ди не, во зач Ерст Хе не
је по бе дио на ста зи „Ни р бур -
гринг” у про то ти пу ау то мо би -
ла са озна ком 328. Све је по -
че ло 1928, ка да је фа бри ка из
Мин хе на ку пи ла ком па ни ју
„Дик си”, ко ја је про из во ди ла
ау то мо би ле по ли цен ци
„ости на се дам”.

Ин же ње ри пу ни ен ту зи ја -
зма сма тра ли су да по ме ну ти
мо дел ни је до вољ но до бар и
за по че ли су рад на ње го вом
уса вр ша ва њу. Ак це нат је био
на тра пу и мо то ру, а ре зул тат
је пр ви „бе-ем-ве”, мо дел 303.
Ау то мо бил је по се до вао ше -
сто ци лин дрич ни агре гат, с
вен ти ли ма на вр ху гла ве мо -
то ра. Уна пре ђе ња су пред ста -
вља ла ве о ма до бру осно ву за

ПР ВИ МО ДЕ РАН СПОРТ СКИ АУ ТО МО БИЛ

да љи раз вој, по го то ву моћ них,
спорт ских ау то мо би ла, што је
ком па ни ја схва ти ла и на ста ви -
ла у том прав цу. Ме ђу тим, „Бе-
Ем-Ве” је још увек био мла да
фа бри ка ко ја ни је има ла ре -
сур се као ве ћи и ста ри ји про -
из во ђа чи, због че га се окре ну -
ла је дин стве ном и ре во лу ци о -
нар ном на чи ну про из вод ње
но вих мо де ла – „по ме шај и
укло пи”.

По овом прин ци пу је на -
стао и „ју нак” на ше при че –
мо дел 328, ко ји је имао ша си -
ју, ве ша ње и осо ви не мо де ла
319, блок ци лин да ра и хи дра -
у лич не коч ни це су пре у зе ти с
мо де ла 326, а ка ро се ри ја и
стил ски еле мен ти по зајм ље -
ни су с мо де ла 319. За ком би -

но ва ње ком по не на та био је
од го во ран глав ни ин же њер
Фриц Фи длер, ко ји је на овај
на чин ство рио во зи ло ко је је
би ло ла ко, али с до вољ но кру -
том ша си јом и аде кват ним
оги бље њем. Та ко је на стао
мо дел 328, пре ма ми шље њу
мно гих – пр ви пра ви мо де ран
спорт ски ау то мо бил.

Дво сед удо бан као ли му зи на
Ше сто ци лин дрич ни мо тор је,
до ду ше, мо дер ни зо ван и са да
је имао уна пре ђе ну гла ву ко ја
је пре кри ва ла сфе рич не ко -
мо ре за са го ре ва ње и има ла је
јед ну бре га сту осо ви ну. Та кав
кон цепт, за ко ји је за слу жан
Ру долф Шлај хер, по стао је
по пу ла ран код бри тан ских
про из во ђа ча то ком пе де се тих
го ди на, по го то ву код „Ку пе -
ра”. Дво ли тар ски агре гат је
имао сна гу од 80 „ко ња”, што
је за то вре ме био при лич но
до бар ре зул тат.

Ау то мо бил је био дво сед, а
ка ро се ри ја пр вих про то ти по ва
је пра вље на од алу ми ни ју ма,
због че га се те жи на во зи ла
знат но сма њи ла, а „Бе-Ем-Ве”
је тех но ло шки био ис пред
знат но моћ ни је кон ку рен ци је.
Про да ја је по че ла кра јем ле та
1936, а мо дел 328 је сво јим

вла сни ци ма, по ред спорт ских
пер фор ман си, пру жао и ве о ма
удоб ну во жњу, ко ја је мо гла да
се по ре ди с во жњом нај бо љим
ау то мо би ли ма тог вре ме на
на ме ње ним за ду га пу то ва ња.

Ка да го во ри мо о ре зул та ти -
ма у ау то-спор ту, тре ба ло би
нам мно го вре ме на да на бро -
ји мо сва од лич ја ко ја су осва -
ја ли во за чи ши ром Евро пе на
нај пре сти жни јим тр ка ма. До -
ми на ци ја мо де ла 328 на ста ви -
ла се го ди на ма на кон то га, а и
по сле Дру гог свет ског ра та, па
про из во ђач из Ба вар ске вра ћа
свој углед на кон ка пи ту ла ци је
Тре ћег рај ха. У пе ри о ду од
1936. до 1939. го ди не на пра -
вље но је укуп но 426 ових ау -
то мо би ла, а прет по ста вља се
да не што ма ње од њих две ста
по сто ји и да нас.

Пра ви љу би те љи олд тај ме -
ра из два ја ју ве о ма ви со ке сво -
те нов ца на аук циј ским про -
да ја ма, а бе ле жи се да су по је -
ди ни до бро очу ва ни при мер -
ци про да ти за не што ви ше од
три сто ти не хи ља да до ла ра.
То би би ла це на ве тра у ко си
за во ла ном мо де ла 328, на
осно ву ко јег је не ка да шњи
про из во ђач ави он ских ком по -
не на та из гра дио ре пу та ци ју
ко ју чу ва и да нас.
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ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003 годиште 1.7 ЦДТИ.
064/144-32-23.(СМС)

СКУТЕР Pi ag gio Be verly
500, гаражиран, регистро-
ван, кацига, 25000??, 1.850
евра. 063/734-52-25.(СМС)

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

ПАСАТ н 2, караван, нере-
гистрован, лимаријски до-
бар, мотор добар, нове гу-
ме, договор. 063/717-12-
33. (216879)

ВОЛВО С 40,1.9 ТД, 2002.
годиште, сив, АБС, клима,
власник, регистрован,
2.750 евра. 064/206-30-24.
(216943)

КОМБИ фолксваген пут-
нички 8 + 1, дизел, као
нов, 2002. Власник.
063/436-863. (216934)

ФОЛКСВАГЕН поло 2001.
годиште, 1.0, у одличном
стању, први власник.
063/823-29-61. (216983)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2006.
годиште, у одличном ста-
њу. 063/165-00-42.
(217008)

РЕНО твиног 1.2, 2003,
атестиран плин, кожа, па-
норама кров, алу фелне.
064/130-36-02. (217299)

ШКОДА фабија, амбијент,
1,4, 2008, 82.000 км, вла-
сник. 064/130-36-02.
(217299)

ЗАСТАВА 101, скала, 55,
1996, истекла регистраци-
ја, у возном стању.
064/130-36-02. (217299)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2007, ате-

стиран плин, пет година

власник. 064/130-36-02.

(217299)

ОПЕЛ астра Ф караван,

1996, бензин, плин, 1.000

евра. 062/847-34-83.

(217294)

НИСАН караван, 1996,

бензинац, управо реги-

строван, одличан мотор.

065/333-55-25. 

(217310)

ОПЕЛ корса Б, 1.4, 1996.

060/644-04-46. (217287)

КОМБИ застава ривал, те-
ретни, повишен, продужен,
2004. годиште. 060/028-14-
80. (217267)

БМВ 316, 2002, одличан,
очуван. 060/028-14-80.
(217267)

ПЕЖО 106, 1.1, 2001, вла-
сник, регистрован.
064/866-24-57. (217262)

ПРОДАЈЕМ заставу 10,
2007, власник, 060/375-77-
11. (217226)

ПРОДАЈЕМ опел рекорд,
1983, регистрован, плин
атест, 350 евра. 064/230-
52-21. (217234)

ФОРД галакси рестајлинг,
1.9 ТДИ, 2004. власник.
061/293-33-26. (217248)

ПУНТО 1.2, 16 В, 2002, ме-
талик, власник, одличан.
069/504-55-93. (217189)

ДЕЛОВИ југо кец, суза, мо-
тори, петостепени мењачи,
алу фелне. 064/856-60-65.
(217178)

ЈУГО корал ин, 1.1, 2006,
атестиран плин,гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(217178)

ОПЕЛ омега, 2.0, 1988, ау-
томтик, регистрован до ок-
тобра, атестиран плин.
064/197-28-24. (217155)

АСТРАЉ Г караван 2002,
2.0 дизел, 2.400 евра, мо-
гућа замена за јефтније.
065/557-81-42. (217046)

ПУНТО 1.2, 2001, петора
врата, одличан, регистро-
ван, 1.450 евра. 064/321-
77-99. (217034)

СЕАТ алтеа ХЛ, 1.9 ТДИ,
2008, купљен у Србији,
11.650 км, први власник,
изузетна опрема, 7.500
евра. Замена за скупљи.
345-534, 064/246-05-71. (и)

СУЗУКИ свифт, 1997, 1.0,
регистрован, власник,
1.000 евра. 062/537-710.
(217193)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, 90 – 700
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. 216569)

КУПУЈЕМ возила до 3.000
евра. Исплата одмах. По-
зовите, 064/300-40-01. 

КУПУЈЕМ кола исправна,
неисправна, од 70 до 1.000
евра. 063/165-83-75.
(217091)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, долазим на
позив, од 80 до 800 евра.
062/193-36-05. (217091)

ПРОДАЈЕМ сејач за куку-
руз, четвороредни franc
kle i ne, плуг двобраздни олт
10 цоли, дрљачу четворо-
крилну. 061/689-86-11.
(216922)

ПРОДАЈЕМ култиватор нов
дизел, 8 коња, бурад нова,
храстова. 064/456-05-85.
(216991)

ПРОДАЈЕМ приколицу 7
тона змај, са папирима.
063/728-25-14. (217163)

ПНЕУМАТСКА сејалица
нодет, четири реда, прска-
лица морава 440 л, дрљача
четири крила, леватор 9 м,
једнобраздни плуг ИМТ.
064/197-28-24. (217155)

ПРИКОЛИЦА кикинда 3
тоне, растуривач, прскали-
ца морава, четворедни
шпартач. 633-256.
(217312)

ПРОДАЈЕМ ИМТ шпартач
4 реда и плуг ИМТ 757/3.
063/376-302. (217285)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу,
Котеж 2. 063/313-568.
(217249)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Коте-
жу 1. 069/409-83-42.
(217078)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, и све врсте видео касе-
та квалитетно преснима-
вам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (216929)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (217012)

ТВ СЕРВИС „Плус”, попра-
вак телевизора, монитора,
даљинских. Д. Туцовића
28, 353-463. (217131)

ТВ половни из увоза, 37,
54, 66, 72. 348-975,
066/348-975. (217073)

БЕТОНСКЕ стубове 15 ко-
мада од 2,60 м, жицу за
ограду 34 м и моторну
бензинску пумпу, три цола.
066/357-870. (217308)

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

ПРОДАЈЕМ индустријске
машине за шивење, ендле-
рица, оверлок ибердек,
равна. 064/191-64-95.
(216210)

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

ПРОДАЈЕМ 40 ЛР друшта-
ва. 063/627-425, 013/627-
467. (216132)

РАСАД парадајза, краста-
ваца, паприке, продајем,
Брестовац. 064/140-50-23,
062/165-70-20, 013/626-
285. (216091)

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

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

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

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

СТИЛСКИ салон комплет,
тросед, две фотеље и сто-
чић. Дрвени део је од ора-
ховине, мебл је сомотски
штоф, беж боје. У одлич-
ном стању. Нов је плаћен
800 евра, дајемо за 500.
062/869-40-24. (216883)

ПРОДАЈЕМ пчеле, друштва
на ЛР кошницама.
063/108-55-48. (216875)

ПРОДАЈЕМ пуромат за
прање штил 118, скоро
нов, тример штил 350, ма-
ло коришћен, бушилица
стона, већа – првомајска
Загреб. 063/186-00-39.
(216913)

ОРМАР, кревет, витрина,
фотеље, сточићи, шпорет,
душек, комода, судопера.
069/353-07-57. (216916)

КАЗАН за топљење масти,
троножац, корито и при-
бор за клање свиња на
продају. 063/778-62-81.
(216925)

ПРОДАЈЕМ пијанино мар-
ке петроф. Тел. 334-738.
(216965)

РАДИЈАТОРИ тростубни,
тучани, 580 мм висине. Це-
на по договору. 061/192-
60-55. (216952)

ПРОДАЈЕМ ловачки кара-
бин са оптиком, лицу са
дозволом. 063/537-003.
(216940)

ТОПЛОТНЕ пумпе свих
снага (70 – 400 м2), најеко-
номичнији вид грејања.
062/118-26-81. (216937)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци, свиње, могућност
клања, печења. 060/037-
11-96, 064/290-50-29.
(217180)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
(217177)

МОТОРНА прскалица 100
л, чивилук на точковима.
063/879-51-40. 
(217078)

ВЕШ-МАШИНЕ горење и
бош, пластична када 1.4 м,
огледало са ормарићем,
тепих 1.8 х 1.8, очуван.
063/359-276, 062/591-488.
(217074)

НА ПРОДАЈУ два двокрил-

на прозора са вакум ста-

клом, 140 х 140. Тел.

066/329-94-31. (217079)

ПРОДАЈЕМ три краве са

теладима, две стеоне и те-

лад - више комада.

064/344-74-40. 

(217126)

ПРОДАЈЕМ машину за су-

дове горење, А класа.

063/775-99-86, 372-144.

(217132)

ПРОДАЈЕМ вишенаменске
столице, одличне, квали-
тетне, повољно. 061/110-
98-10. (217100)

ПОДАЈЕМ струг за обраду
дрвета. 063/865-80-73. (

ПРОДАЈЕМ потпуно нов
том, Иво Андрић, 17 књи-
га, тврди повез, 60 евра.
063/470-817. (217060)

ПРОДАЈЕМ добру половну
грађу. Звездан, 063/224-
435. (217053)
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ТВ, фрижидер, бицикл, ко-
сачица, веш-машина, ма-
шина за судове. 061/631-
99-26. (217010)

КИРБИ нов, шерпе коплет
ростфрај, трпезаријски
сто, столице, терасни сто,
столице, фотеље. 064/955-
51-85. (216977)

ПРОДАЈЕМ ламинат друга
класа, 10-75 м2. 060/130-
56-54. (216968)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет
оштећен, 3.000, лежај, фо-
теља мојца, 3.000.
064/866-25-83. (216968)

ПРОДАЈЕМ палму урму,
повољно. 064/286-18-51.
(216897)

НА ПРОДАЈУ дечја соба за
основце и половни наме-
штај. Тел. 060/391-79-46.
(216988)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто и шест
столица, улазна храстова
врата. Тел. 013/251-32-14.
(216990)

ПОВОЉНО продајем ТА
пећ од 3 кв и кварцну гре-
јалицу. 064/509-44-23.
(216994)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру, ре-
гале, мост + регал, гарни-
туру мојца, витрину, комо-
ду, сто + четири столице,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, дечја ко-
лица, телевизоре, ел. шпо-
рет, ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе, тепи-
хе, половне ауто-гуме, би-
цикле, разно. 063/107-78-
66. (217014) 

ПРОДАЈЕМ два телевизора
и мађарску робу, за преко
500 динара доносим на
кућну адресу. 060/521-93-
40. (217152)

ПРОДАЈЕМ одело за скија-
ње, повољно. 063/741-76-
13. (217187)

ПРОДАЈЕМ два кауча, је-
дан дупли, други обичан,
80 евра. 063/252-433.
(217324)

ПРОДАЈЕМ: једна нова
блажујка, 16 струњача за
фитнес. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (217199)

ШПОРЕТ, равна плоча,
комбиновани фрижидер,
микроталасна, веш-маши-
на, фрижидер, 150 л – 230
л, трпезаријски сто са сто-
лицама, регал, двосед, ко-
моде, ормани, шиваћа ба-
гат, судопера с радним ви-
сећим, писаћи столови, те-
писи. Тел. 342-689,
063/861-82-66. 
(217210)

ПЕЛЕТ, продајем преоста-

лу количину.  063/774-24-

84. (217230)

РАСПРОДАЈА половног на-

мештаја, ломљеног мерме-

ра. 060/375-77-11.

(217226)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

горење, WA50050, новији

тип, очувана, с гаранцијом.

361-361,064/122-68-

05.(217215)

ПРАСИЋИ 200 динара, пи-
лићи, слама, на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(217302)

ШАРПЛАНИНЦИ шампи-
онског порекла, стари два
месеца. 063/745-06-29,
013/626-764. (217301)

ПРОДАЈЕМ пилиће, храну
за псе, кости од пилећих
груди, 30% меса. 065/512-
13-91. (217288)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, замрзивач вертии-
кални, фрижидер комби-
новани, откуп неисправ-
них. 060/180-02-83,
062/186-48-22. (217286)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са
шест столица, стилски рад,
пуно дрво, трпезаријска
трокрилна витрина.
064/558-95-40. (217269)

ЦИГЛА, велики формат,
цена 12 динара комад.
064/235-08-15. (217263)

ПРОДАЈЕМ багат машину
славица, на струју, све ме-
тално, кабинет. 064/212-
32-94. (217130)

КУПУЈЕМ ордење, медаље,

пенкала, сатове, ручне,

џепне, стари новац.

064/867-48-11. (2178127)

КУПУЈЕМ очуван полован

намештај, плинске боце,

ћилиме, завесе, кухиње.

066/900-79-04. (217147)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,

месинг, старе славине,

веш-машине, фрижидере,

замрзиваче, акумулаторе,

старе каблове. 060/521-93-

40. (217152)

КУПУЈЕМ старе сатове, ис-

правне, неисправне, упа-

љаче, пенкала, ордење,

стари новац, фотоапарате,

стрипове и ситне антикви-

тете. 063/804-57-99.

(217311)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. Тел. 013/313-458,

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

14-77. (217268)

КУПУЈЕМ исправне, неис-

правне ТА пећи, 2.5 -3.5

кв, долазим. 062/170-43-

10. (217275)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумула-

торе, веш-машине, замрзи-

ваче, алуминијум, месинг,

долазим. 064/484-13-76.

(217260)

КУПУЈЕМ алуминијум, ме-

синг, гвожђе, фрижидере,

замрзиваче, веш-машине,

телевизоре. 061/321-77-93.

(217260)

КУПУЈЕМ гвожђе, алумини-
јум, акумулаторе, веш-ма-
шине, замрзиваче, телеви-
зоре, долазим. 061/206-26-
24. (217260)

КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, замрзиваче, веш-
машине, фрижидере, теле-
визоре. 061/322-04-94.
(217260)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледни-
це, књиге, ситне антиквите-
те. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (217264)

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

ЈАБУЧКИ, спратна, вода,
струја, плин, 600, 8.4, само
33.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4655)

МИСА ПР+ПК, 110, усељи-
ва, вреди, само 32.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (4655)

МАКСИМА ГОРКОГ, са-
лонски тип куће на 7 ари,
75.000. (396), 317-634,
061/662-91-48. (4655)

ДОЛОВО, лепа кућа на 16
ари, 18.000. (396), 317-
634, 061/662-91-48. (4655)

КУЋА, Улица Лава Толсто-
ја, парцела 1/1, од 2 ара,
90 м2 стамбеног, 37 м2 по-
словног простора, колски
улаз. 063/812-06-89. 

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

БАВАНИШТАНСКИ, нова
двособна, 67 м2, 5 ари,
34.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.

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

У ОМОЉИЦИ и старом се-
лу-викенд насеље, прода-
јем земљу. 062/708-070.
(216094)

КУЋА са њивом од 31 ар,
погодно за воћарство и
сточарство, Дебељача.
063/762-11-78. (216125)

ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац
7ари. 061/224-47-97. (2165

ПРОДАЈЕМ кућу у Дубокој
бари, бр. 92. 061/265-66-
72. (216877)

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

НОВА МИСА, стан 39 м2,
укњижен, грејање, призе-
мље, 20.000. Власник.
063/727-76-29. (216890)

ПРОДАЈЕМ кућу у Само-
шу, 14 ари, улагања по-
требна. 013/251-96-03,
064/226-67-31. (216888)

ПАНЧЕВО, Козарачка, Ми-
са, екстра нова комфорна
кућа, 138 м2 бруто, одмах
усељива, укњижена, све
врх. 063/637-673. (216891)

ПРОДАЈЕМ плац, Кудеља-
рац или мењам за стан.
064/867-48-68. (216897)

ХИТНО продајем кућу у
центру села Гаја. 064/259-
96-59, 064/908-03-10.
(216899)

КУЋА 180 м2, спратна, вла-
сник, Книћанинова, два ку-
патила, 71.000. Замена.
064/948-75-53. (216902)

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

ПРОДАЈЕМ у центру Пан-
чева стару кућу за рушење,
сва инфраструктура. По-
вољно. 060/353-99-10.
(216+64)

ПРОДАЈЕМ две њиве на Ја-
бучком путу и плац 10 ари
код „Пивашевића”. Може
преко рачуна. 060/353-99-
10. (216964)

ПРОДАЈЕМ нову спратну
кућу, завршни радови, но-
ва Миса, власништво.
064/221-36-12. (2316957)

ПРОДАЈЕМ земљу површи-
не 14 ари, у Старчеву, бли-
зу ПИК-а. 064/437-64-33.
(216941)

ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2, у
Панчеву, могућ сваки дого-
вор. Хитно. 064/902-28-80.
(216938)

ПРОДАЈЕМ плац 28 ари,
15 метара ширине, дозво-
љена градња, Власинска
улица. 064/866-25-18.
(216937)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
укњижена, власник, дого-
вор. 065/258-87-77.
(216934)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ста-
ром Тамишу, власник,
укњижена. Повољно.
064/143-01-78. (216932)

ЦЕНТАР, М. Пијаде, ку ћа
110 м2, укњижено, четири
собе, заједнички улаз, ре-
новирано, плоча, 27.000
евра. Власник, хитно.
063/244-721. (216995)

ПРОДАЈЕМ етажу од куће,
90 м2. Тел. 064/993-35-00.
(2169729

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

МЕЊАМ кућу у Хрватској,
Пакрац, 35 м2, нова, 15
ари, за сличну у Панчеву
или околини. 064/455-36-
32. (216968)

КУЋА, насеље Мали рај, 90

м2, 10 ари, два стана, по-

моћни објекти, прода-

јем/мењам. 064/955-51-85.

(216972)

КУЋА 140 вкм, Војловица,

Јаношикова 94, локал 32

м2, плац 7,3 ара. 063/386-

309. 

(216988)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2 +  30
м2 помоћни објекат, на
Маргити, власник.
064/248-90-16. (216993)

КОТЕЖ МИЛОРАДОВИЋ,
прелепа кућа 270 м2,
2.5ара, 125.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

ПЛАЦЕВИ, Кудељарац,  32
ара, 25.000 или замена за
стан, стара Миса, 5 ари,
16.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис,
600 м2, 10 ари, 160.000
или замена станови.(398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

СТАРА МИСА, лепа кућа
100 м2, 5,3 ара, 34.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (и)

7. ЈУЛИ, лепа трособна ку-
ћа, 129 м2, 3 ара, 35.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (и)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, 150 м2, 8 ари.
069/102-11-10. (217160)

ПРОДАЈЕМ плац 7,2 ара,
Светозара Шемића 60,
Панчево, цена договор.
Милош, 066/520-25-65.
(217153)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди по-
гледати. 063/756-06-04.
(217146)

КУЋА, нова Миса, призе-
мље 65 м2 + високо пот-
кровље 60 м2, на 16 ари,
асвалт, канализација, теле-
фон. 063/193-96-23,
060/506-02-46. (217143)

ХИТНО продајем башту,
Баваништански пут, 17,5
ари, са викендицом и воћ-
њаком, 18.000 евра, после
18 сати. 320-011. (217140)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (217141)

ХИТНО, кућа Долово,
15.500, договор, после 15
сати. Тел. 061/134-37-08.
(217149)

АГЕНЦИЈА „Дива”, купује
мању кућу у центру, ширем
центру за познатог купца.
345-534, 064/246-05-71.
(470)

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

ПЛАЦ, Јабучки пут, 8,5
ари, струја, вода, гас,
12.000. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

КУЋА, Тесла, 3,7 ари, 120
м2, два бројила, повољно,
55.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, укњижена кућа на
продају, плац 6.5 ари, по-
вољно. 063/329-464.
(217072)

ДОЊИ град, 150 м2, 4 ара,
самостално, три стамбене
јединице, 45.000. (071),
„Самиго инвест”, 062/886-
56-09. (217125)

ПРОДАЈЕМ 7,5 ланаца и

плац на Баваништанском

путу. 064/867-48-11.

(217127)

ПРОДАЈЕМ њиву у Качаре-

ву, на новом путу за Пан-

чево, близу села. 064/193-

19-01. (217139)

КУЋА на продају, усељива,
има 100 м2. Тел. 062/967-
66-45. (217092)

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

НОВА МИСА, кућа новија
200 м2, локал, договор.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (217015)

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

(217015)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари са
кућом, Танаска Рајића, по-
вољно. 063/215-844.
(217111)

ПРОДАЈЕМ дворишне ку-
ће, куће, плацеве и земљу
под хипотеком, у поступку
принудне наплате, у пола
цена. 063/828-40-52.
(217090)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44
ара, Војловица, дозвољена
градња. 064/256-35-40.
(217123)

ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац,
одлична локација, 7.000
евра, замена за ауто.
064/300-40-01. (217034)

ПРОДАЈЕМ викендицу, Ја-
бучки пут. 064/396-16-79.
(217022)

ВОЈЛОВИЦА, 60 м2, 3,5
ари, само 10.000 евра.
063/863-23-83. (217035)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута, 33 шири-
на. 063/836-23-83.
(217035)

ПЛАЦ, нова Миса, са лока-
цијском дозволом, П – П1-
П2 – пот. Власник.
064/260-05-34. (217029)

ВЕЛИКИ избор кућа, Пан-
чево, околна села. (394),
„Гоца”, 062/504-504.
(217173)

ПРОДАЈЕМ сеоско дома-
ћинство у Банатском Бре-
стовцу, хитно. Тел.
013/626-691, 065/628-48-
33. (217174)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
200 м2, Максима Горког,
3.8 ара. 063/301-360.
(217172)

БАВАНИШТАНСКИ, нова
двособна, 67 м2, 5 ари,
34.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (217867)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, поред асфалта, две
собе, кухиња, купатило,
сређена. 063/832-50-97,
065/202-07-54. (2167216)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ста-
ром Тамишу, 160 м2.
013/263-83-40, 064/419-
83-29. (217219)

ПРОДАЈЕМ две куће на
истом плацу у Војловици,
легализовано. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(217199)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2, 6 ари
плаца, комплет сређена,
усељива, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (217202)

СТАРА „Утва”, 70 м2, сре-
ђена, мањи плац, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (217202)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, код школе „Свети
Сава”. 063/824-63-51, 373-
154. (217240)

КУЋА у центру, 112 м2 на 3
ара, власник, 1/1. 065/310-
02-76. (217305)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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КУЋА са два локала, код
Турске главе, 161 м2, 2 ара,
65.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217239)

СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ари, три улаза, 70.000,
продаја/замена. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15, 013/252-01-16.
(217239)

ТЕСЛА, нова кућа, 140 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064668-
89-15, 013/252-01-16.
(217239)

КУЋА за инвеститоре, Кни-
ћанинова 33, 180 м2, 5 ари,
45.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064668-89-15,
013/252-01-16. (217239)

КУЋА, 50 м2, 9 ари плаца,
са воћњаком, хитно, дого-
вор. 065/410-97-34.
(217302)

ПЛАЦ 8 ари, 40 х 20 м2,
Новосељански пут б.б.
064/808-72-50, Марко.
(217293)

ПРОДАЈЕМ хектар и 10
ари, Качарево, код Радара.
Тел. 061/235-69-09.
(217278)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, 130 м2,
повољно. 060/028-14-80.
(217267)

ПРОДАЈЕМ плац на Бава-
ништанском путу, 15,5 ари.
060/028-14-80. (217267)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
позвати после 16 сати.
065/380-22-80. (217308)

ТЕСЛА, трособан, IV спрат,

без лифта, ЦГ, сређен, усе-

љив. 331-079. (214743)

ПРОДАЈЕ се стан 84 м2, И.
Курјачког 6-а, 50.000. 314-
353,  062/841-34-05.
(214969)

КОД БОЛНИЦЕ продајем
три мање гарсоњере, све
18.000 евра. 062/361-676.
(214359)

НОВ стан, 65 м2, гаража 14
м2, Ул. Таковска. 063/342-
220, 063/701-19-77.
(215950)

ПРОДАЈЕМ стан 55 м2, у
новој згради, без посред-
ника. 064/222-96-01.
(215776)

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

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

ПРОДАЈЕМ стан, 81 м2, II
спрат, дуплекс, Тесла.
063/323-584. (215748)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ двои-
пособан стан, Стрелиште,
65 м2, VII, ЦГ, власник.
063/761-76-87. (2156118)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан
у центру, 64 м2, VI спрат,
ЦГ, лифт. 063/104-40-54. (

ТРОСОБАН, Котеж 1, 65
м2, новоградња, III спрат,
укњижен, 700 евра/м2.
064/200-00-37. (216420)

ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2,
ТА, тераса, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901. 

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, 25.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, тераса, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.

СОДАРА, одличан двоипо-
собан, 67 м2, V, 33.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901.

КОТЕЖ 2, једнособан, 39
м2, V, 19.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2,
V, 26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901, 013/331-341.

СТРОГИ центар, добра
градња, дворишни, 15 м2,
9.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.

НОВА МИСА, 15.000, 40
м2, 55 м2, договор.
063/377-835. (216106)

НОВ стан, 53 м2, укњижен,
Мајке Југовића 13.
060/661-05-79. (216153)

КОТЕЖ 1, IV спрат, преко
60 м2, трособан, ЦГ,
39.000. Тел. 063/803-14-
86. (216201)

СТАН, 32 м2, на Котежу 1,
на V спрату. 060/070-80-
84. (216716)

ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за ку-
ћу/стан. 063/771-15-68.
(216654)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 62 м2. 064/170-57-
10, 065/824-39-44.
(216538)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Даки-
ћа, двособан стан 62 м2, са
централним грејањем,
лифтом и прелепим погле-
дом на Тамиш. 063/786-
98-86. (216544)

СТРЕЛИШТЕ, II спрат, ЦГ,
52 + 6 м2. Тел. 062/863-44-
99. (216550)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, 43 м2, ВП, ЦГ, тераса,
подрум. 061/224-47-97.
(216546)

РЕНОВИРАНУ гарсоњеру,
Котеж 1, ЦГ, тераса, III
спрат, 27 м2 грејне повр-
шине. 062/817-00-81.
(216882)

СТАН на Стрелишту, 52 м2

+ 4 м2, тераса, VI спрат,
ЦГ. 060/738-55-14.
(216894)

ДВОИПОСОБАН стан, Ко-
теж 2, II спрат, 70,44 м2,
лођа,  гаража, 45.000 евра.
064/127-11-39. (216910)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ дво-
собан стан, Котеж 1, за ма-
њи једнособан. Власник.
063/765-83-10. (216917)

ДВОСОБАН стан, Стрели-
ште, 58 м2, две терасе, II
спрат, ЦГ, власник.
063/429-192. (216910)

ПРОДАЈЕМ стан, Тесла,
трособан, 68 м2, II спрат,
ТА, власник. 063/848-52-
32. (216954)

ШИРИ центар, трособан,
68 м2, I спрат, ТА, терасе,
31.000. 060/760-04-32.
(216975)

ТЕСЛА, двособан, IV, или
замена за мању самостал-
ну кућу. 066/954-33-05.
(2169759

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Са-
мачки, I спрат, 18 м2, ЦГ,
без посредника. 063/858-
89-82. (216985)

ДВОСОБАН стан, Котеж 2,
64 м2, II, ЦГ, 40.000, без
посредника. 063/857-77-
21. (2316989)

ЦЕНТАР, М. Пијаде, гарсо-
њера, приземна, 16 м2,
укњижено,  заједнички
улаз, власник, 7.800 евра.
063/244-721. (216995)

СТРЕЛИШТЕ, стан 60 м2, II
спрат, ЦГ, реновиран.
062/646-066. (217001)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двои-
пособан стан за мањи.
063/750-66-85. (217021)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
53 м2. Тел. 064/290-46-55.
(217151)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, потпу-
но сређен, парно, лифт,
код школе, власник.
066/004-787. (217029)

СОДАРА, двоипособан, 63
м2, четврти спрат, ЦГ, кли-
ма, кабловска. 344-254. (
217048)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, на Стрелишту, 43 м2,
ТА. Тел. 304-788, 069/304-
78-85. (217145)

ЦЕНТАР, дворишни 40 м2,
башта, 20.000 евра, рено-
виран. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Содара,
детаљно реновиран, ПВЦ,
ново купатило, плакари,
кухиња, 25.000. (470), „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (и)

ДВОСОБАН, ТА, Доњи
град, 52 м2, 25.000 евра;
једнособан, 34 м2, 22.000
евра, реновиран. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, ЦГ, Котеж
38 + 4 м2, 24.000, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж 48 + 6 м2, в. призе-
мље, 25.500 евра. 

(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, ТА, V, без посредни-
ка. Тел. 063/867-58-19.
(217084)

ПРОДАЈЕМ стан, нова
градња, 55,16, без посред-
ника. 064/222-960.
(217083)

ЈЕДНОИПОСОБНИ, Тесла,
центар, 43 м2, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (217136)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, двосо-
бан, намештен, 27.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. 
(217136)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
тераса, 30.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (217136)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан
у центру, VI спрат, ЦГ,
лифт, 64 м2. 063/104-40-
54. (217130)

СТАН на продају, хитно,
договор. 062/157-86-27,
064/130-27-34. (217094)

СОДАРА, Доситеја Обра-
довића 56 м2 + тераса, V,
ЦГ, сређен. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(217105)

КОТЕЖ 2, Кикиндска дво-
собан, VII, договор. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(217105)

КОТЕЖ 2, једнособан, 44
м2, ЦГ. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (217105)

КОТЕЖ 1, 75 м2, V, ЦГ,
сређен, 45.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(217105)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (217105)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
тераса, 6 м2, гаража. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(217105)

ПОЧЕТАК Котежа, изузе-
тан трособан, 80 м2, II,
53.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА, леп
двособан, 62 м2, ВП,
29.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ЦЕНТАР, прелеп дворишни
80 м2, трособан, гаража,
део дворишта, 33.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (и)

КОТЕЖ 1, сређен, 50 м2, I,
35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ЦЕНТАР, одличан двоипо-
собан, 61 м2, VII од више
спратова, 41.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (и)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ,
власник, цена 43.500, Вељ-
ка Влаховћа 12, уградна
кухиња у цену. 063/164-61-
52.(217119)

СТРЕЛИШЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (217107)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, VI,
27.000, договор. (071),
„Самиго инвест”, 062/886-
56-09. (217125)

ТЕСЛА, 42 м2, ЦГ, III, вла-
сник, 25.000 евра.
063/358-365. (217254)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
I спрат, 51 м2, 38.500, до-
говор. (071), „Самиго ин-
вест”, 062/886-56-09.
(217125)

СОДАРА, IX спрат, није
последњи, 56 м2 + тераса,
сређен, ПВЦ, 39.000, дого-
вор. (071), „Самиго ин-
вест”, 062/886-56-09.
(217125)

ЦЕНТАР, једноипособан,
44, II, ЦГ, 26.000, Котеж 1,
двособан, 59, II, 31.000
(338),„Јанковић”, 348-025.
(217213)

ТЕСЛА, двособан,  53, I,
26.000;  Горњи град, 64 м2,
14.000, Стрелиште, гарсо-
њера, ЦГ, 13.500.
(338),„Јанковић”, 348-025.
(216630)

СТРЕЛИШТЕ, четворосо-
бан, IV спрат, 90 м2, сре-
ђен, ПВЦ, 55.000, договор.
(071), „Самиго инвест”,
062/886-56-09. (217125)

ТЕСЛА, 44 м2, код пијаце, I
спрат, ТА, реновиран. 231-
95-50, 064/423-31-43.
(217159)

НОВОГРАДЊА, троипосо-
бан стан, 53.000 евра са
ПДВ-ом. 062/443-367.
(217154)

КОТЕЖ 1, 41 м2, једноипо-
собан, 26.500, усељив.
(394), „Гоца”, 062/504-504.
(217173)

КОТЕЖ 2, 61 м2, двособан,
I, леп, хитно, 35.500. (394),
„Гоца”, 062/504-504.
(217173)

КОТЕЖ 2, 57 м2, двособан,
хитно, 29.000. (394), „Го-
ца”, 062/504-504. (217173)

ГАРСОЊЕРА, центар, 18
м2, 12.000. (394), „Гоца”,
062/504-504. (217173)

ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2,
ТА, тераса, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(217867)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, 25.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(217867)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, тераса, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(217867)

КОТЕЖ 2, једнособан, 39
м2, V, 19.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(217867)

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2,
V, 26.500.  (49), „Мустанг”,
062/226-901, 013/331-341.
(217867)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
сређен, ВП, тераса, 26.800.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (217867)

СТРОГИ центар, добра
градња, дворишни, 15 м2,
9.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (217867)

СТРОГИ центар, 50 м2,
двособан, III, ЦГ, 25.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (217867)

СТРЕЛИШТЕ, стан у кући,
38 м2, једнособан, гаража,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (217867)

СТРЕЛИШЕ, једнособан 35
м2, приземље, ТА, 15.000
евра. Тел. 065/237-10-09.
(217292)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-
словни објекат, центар,
200 м2. 063/262-939.
(217296)

ПРОДАЈЕМ станове у цен-
тру 141, 152, 170 м2.
061/531-29-00. (217289)

КОПАОНИК, продајем
апартмане, 36, 60 м2, плац
2 ара, темељ, струја, вода,
канализација. 061/531-29-
00. (217289)

КОТЕЖ 2, I, ЦГ, трособан.
062/100-97-08. (217270)

СОКОБАЊА, продајем/ме-
њам стан 35 м2. 064/212-
52-92. (217271)

КОТЕЖ 2, двособан, IX/X,
58 м2, ЦГ, 29.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(217198)

Петак, 1. април 2016.
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КОТЕЖ 1, гарсоњера, III,
ЦГ, 28 м2, реновирана,
20.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (217198)

СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, ПВЦ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (217198)

ЦЕНТАР, двособан, II, 57
м2, ЦГ, 36.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (217198)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 58
м2, ЦГ, 31.500. (320), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (217198)

ТЕСЛА, двособан, V,  62
м2, ЦГ, ПВЦ, 36.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (217198)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
ВПР, ЕГ, 44 м2, 23.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (217198)

КОТЕЖ 2, 70 м2, трособан,
III спрат, лифт, власник.
069/647-318. (217259)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
тип станко, комплетно сре-
ђен, II спрат. 064/218-15-
72. (217251)

ПРОДАЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (217251

СТАН једноипособан, 44
м2, полунамештен, у Ул.
Марка Кулића 25.
063/693-944, 063/313-844.
(ф)

ГАРСОЊЕРА у Самачком,
III спрат, сређена, власник,
13.000 евра. 065/200-62-
24. (217233)

ТРЕБА погледати интере-
сантан стан на Котежу 1.
Повољна цена. 066/937-00-
13. (217214)

СОДАРА, продајем већи
двособан стан, хитно, по-
вољно. 066/937-00-13.
(217214)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, реновиран, ЦГ,
24.500 евра. 064/180-85-
95.(217235)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2

+ 17 пословног простора,
центар, 35.000. 064/186-
50-87. (217247)

ТЕСЛА, 47 м2, мањи двосо-
бан, III, ТА, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (217201)

ЦЕНТАР, 26 м2, једносо-
бан, V, ТА, 15.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (217201)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, двосо-
бан, ЦГ, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (217201)

КОТЕЖ 2, 60 м2, двособан,
IV, ЦГ, брзо усељив,
31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(217201)

ШИРИ ЦЕНТАР, четворо-
собан, 90 м2, I, ЦГ, 65.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (217201)

МИСА већи двособан, код
Спортског центра, 75 м2 +
двориште, приземље,
28.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (217201)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
VI, ЦГ, 33.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (217201)

СОДАРА, сређен, 74 м2, I,
41.000, 83 м2, I, 41.500.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (4655)

СТАРА ПОШТА, I,  55+ 6
м2, 42.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(4655)

КОТЕЖ 1, 50 м2, I, 32.000,
26 м2, 17.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (4655)

САЛОНСКИ 114 м2,
67.000; 86 м2, 41.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (4655)

СОДАРА, Доситејева, 83
м2, I, троипособан, 58.000,
војне двоипособан, III,
сређен, 49.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (4655)

КАРАЂОРЂЕВА, троипосо-
бан, VI, 63.000; једноипо-
собан, VII, 27.000.(396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (4655)

ТЕСЛА, двособан, I,
32.000; двоипособан, V,
38.000. (396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (4655)

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

ТЕСЛА, 62 м2, двособан,
ПВЦ, 37.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15, 013/252-01-16.
(217239)

ТЕСЛА, 61 м2, трособан,
33.000, IV. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15, 013/252-01-16.
(217239)

ТЕСЛА, 42 м2, једноипосо-
бан, III, 25.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15, 013/252-01-16.
(217239)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 24,5
м2, III, 17.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15, 013/252-01-16.
(217239)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,
IV, договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15, 013/252-01-16.
(217239)

КОТЕЖ 2, четворособан,
92 м2, III, 65.000, прода-
ја/замена. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-9-15,
013/252-01-16. (217239)

СТАН, строги центар, В.
Караџића 6, код Гимнази-
је, 58 м2. 064/651-17-78.
(217313)

МИСА, продајем поткро-
вље, 100 м2, са свим при-
кључцима. Власница.
065/333-55-25.
(217310)ДВОСОБНИ, Ми-
са, I, 36.000; Стрелиште,
VII, 22.000; Котеж, IV,
28.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4655)

ДВОСОБАН, Маргита, ВП,
64, 39.500; Миса, I, 67,
42.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4655)

ДВОРИШНИ, до улице,
прелеп, 37, сређен, само
12.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (4655)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, по-
требне некретнине, понуде
можете видети на сајту
Агенција „Милка М”.
063/744-28-66. (4655)

КУПУЈЕМ једноипособан
стан, без грејања (етажно),
без посредника. 062/361-
880. (217006)

КУПУЈЕМ троипособан или
четворособан стан.
064/385-31-15. (217112)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
празан, Копаоничка 23,
нова Миса. 063/655-353.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, јед-
нособан, ВП, ЦГ, наме-
штен, кабловска. 064/279-
74-80. (СМС)

СТАН, Котеж 1, 60 м2, IV
спрат, лифт, испред Еко-
номске школе. 063/163-52-
05. (215376)

СОДАРА, двособан стан,
56 м2, за издавање.
064/925-98-14. (216422)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
или намештен двособан
стан, 55 м2, Содара, интер-
нет, ЦГ, кабловска.
065/451-29-15, Стефан.
(216272)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
40 м2, екстра локација.
Тел. 063/778-88-15.
(216591)

СТАН Тесла, једноипосо-
бан, 48 м2, празан, цен-
трално грејање, високо
приземље. 060/335-59-73.
(216608)

ИЗДАЈЕМ намештене ста-
нове једнособне, зграда +
дворишни + гарсоњера,
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (216521)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли са централним
грејањем и климом.
061/690-14-25. (216896)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан, нова Миса, гас, клима,
кабловска, интернет, теле-
фон, интерфон. 063/895-
33-92. (216912)

ИЗДАЈЕМ једнособан полу-
намештен стан, зграда без
грејања, Содара. 064/950-
23-40, 013/344-167.
(216905)

ИЗДАЈЕМ намештен двои-
пособан стан на Котежу 1.
063/865-27-89. (2316907)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у заједничком двори-
шту код „Плинаре”, на Те-
сли, 80 евра. 064/595-98-
01. 

КОД БОЛНИЦЕ издајем
намештену гарсоњеру сам-
цу, 70 евра. 065/353-07-57.
(216916)

МЛАЂА пензионерка и син
траже кућу на селу (Стар-
чево, Омољица, Иваново,
Ново Село, 50 – 60 евра.
062/826-07-99. (216933)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на Тесли, без
грејања. 064/614-41-58.
(216930)

ИЗДАЈЕМ трособан и дво-
собан празан дворишни
стан. 064/224-12-60.
(216944)

ИЗДАЈЕМ кућу на дуже
(екстра), сваки договор,
цена повољна. 064/484-53-
09. (216950)

ИЗДАЈЕМ кућу, центар
Мраморка, бесплатно, по-
жељно старија породица,
или пензионери. 061/130-
19-90. (216961)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари
од 54 м2. 063/761-42-91.
(216966)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
30 м2, на Тесли, близу
„Авив парка”. Тел.
064/178-38-92. (216970)

ИЗДАЈЕМ новију кућу, 120,
са окућницом у центру
Старчева. Тел. 353-500.
(216978)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 2, намештен, топла
вода, ЦГ, лифт, IV спрат.
062/401-261. 

ПОЛУНАМЕШТЕН тросо-
бан, Котеж 1, Цг, IV спрат.
063/803-14-86, 064/255-
86-79. (217026)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан (интернет,
телефон), 70 м2, Карађор-
ђева. 064/994-13-16.
(217023)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу,
Милке Марковић 7.
064/396-16-79. (217028)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан на Коте-
жу 1. Тел. 064/370-74-93,
069/222-55-77. (217059)

ДВОСОБАН, мањи наме-
штен, II спрат, ЦГ, строги
центар. 063/124-10-18,
063/392-236. (217065)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
30 м2, на Тесли, близу
„Авив парка”. Тел.
064/178-38-92. (216970)

ИЗДАЈЕМ два комплетно
намештена стана за стано-
вање, у Ул. Светог Саве 88.
Контакт 063/693-298,
063/693-944. (ф)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру, 76 м2, ЦГ. Тел.
064/857-87-28. (217241)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-
мештен стан на Тесли.
064/195-28-31. (217242)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан на Содари, 100 евра.
064/878-02-07. (217426)

ИЗДАЈЕМ собу за самце.
013/373-511. (217102)

ПОВОЉНО издајем наме-
штен мањи стан, ужи цен-
тар. 063/810-92-39.
(217228)

ОД 1. априла издајем дво-
собан намештен стан на
Стрелишту. 060/654-22-22,
013/347-817. (217217)

ИЗДАЈЕМ стан 30 м2. 372-
201, нова Миса. (217224)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Те-
сли, намештену и сређену.
Тел. 064/163-56-08.
(217229)

ЈЕДНОСОБАН комплетно
намештен, близина „беово-
за”, Спортског центра
„Младост”. 013/314-352,
063/514-552. (217183)

СТАН, Жарка Зрењанина
13, намештен, дворишни,
ТА, центар 46 м2. 064/172-
52-51. (217188)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штен стан код Хотела „Та-
миш”, женској особи.
013/400-468. (217175

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан код „Црне мачке”.
065/527-85-22. (217197)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
саоњеру, нова Миса, 80
евра, плус депозит.
063/281-891. (217168)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
на Стрелишту, Вељка Вла-
ховића 25, са ЦГ, 80 евра.
062/382-434. (2171649

НАМЕШТЕНА гарсоњера,
за самца или самицу, депо-
зит обавезан.  064/866-21-
13. (217145)

ИЗДАЈЕМ стан, мања кућа,
посебно. Рибарска 110.
Тел. 063/329-384. (317150)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан. 066/209-400.
(217148)

ИЗДАЈЕМ нов полупразан
стан од 49 м2, на Миси.
062/370-497. (217158)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
комплетно намештен стан
у центру, кућа, ЦГ.
065/344-85-77. 
(217054)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на новој Миси. 060/163-
88-58. 
(217047)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
комфоран празан стан, без
грејања, на Стрелишту.
063/112-04-97. (217088)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту. 064/970-80-68.
(217134)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на дуже време, официри-
ма, брачном пару без деце,
80 евра. 013/365-346.
(217135)

ИЗДАЈЕМ двособан, нена-
мештен стан у строгом
центру, телефон, ТА.
064/224-60-22. (217095)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, ТА, интернет,
ИПТВ, Немањина 8.
063/436-828. (217097)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, стро-
ги центар, ТА, намештена,
100 евра. 063/386-489.
(217106)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, Стрелиште. Тел.
311-071. (217110)

СОБУ издајем самцу, у
центру града, повољно.
Могуће кување. 062/377-
345. (217114)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан у центру
Стрелишта, на трећем
спрату. Тел. 064/124-48-
15. (217207)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, ТА, код Хотела
„Тамиш”. 064/122-48-07.
(217279)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, полунаме-
штен.063/624-642.
(217298)

ИЗДАЈЕМ трособан стан у
новој кући, на дуже.
064/130-36-02. (217299)

СТАН за издавање, двори-
шни, могућност полунаме-
штен или празан., 063/740-
82-19. (217283)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, нова Миса,
повољно. 064/187-91-87,
064/330-90-54. (217253)

ИЗДАЈЕМ стан у Лава Тол-
стоја, може и намештен.
063/336-324. И217256)

ЛОКАЛ за издавање, преко
пута Диспанзера, 15 м2.
064/231-07-33. (216803)

ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2, у
строгом центру Панчева,
Војводе Живојина Мишића
бр. 6. Погодно за канцела-
рисјки простор, агенције,
ординације, школице и др.
023/857-315, 023/857-069. 

ИЗДАЈЕМ празан плац у
Улици Димитрија Туцовића
113, погодан за ауто-плац,
монтажну ауто-перионицу.
Драган. 063/472-460.
(216926)

ИЗДАЈЕМ локал код пија-
це, близина три школе, ста-
билни телефон. 060/351-
03-56. (217013)

ИЗДАЈЕМ нов локал код
Зелене пијаце. 063/617-
421. (и)

ПРОДАЈЕМ локал 21,5 ква-
драт, на Стрелишту, улица
Вељка Петровића бр. 5.
Локал је тренутно под за-
купом. 063/234-419.
(217142)

ИЗДАЈЕМ локал, велики
излог, 40 м2, Његошева,
радионица Карађорђева.
064/994-13-16. (217023)

МАГАЦИН 360 м2, за изда-
вање, Топола. 343-652,
313-100, после 16 сати.
(217015)

ИЗДАЈЕМ канцеларију 25
м2, центар, Р. Путника, 80
евра. 063/341-871.
(217075)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кале од 39 и 81 м2 у центру
Стрелишта. Тел. 064/267-
71-74. (217107)

ИЗДАЈЕМ локал из два ни-

воа 130 м2, (бивша пекара

„Тара”, Војводе Радомира

Путника 29. 063/278-250.

(217120)

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и

25 м2, у дворишту, Војводе

Радомира Путника 29.

063/278-250. (217120)

ИЗДАЈЕМ више канцела-

ријских простора, АМЦ

„Звезда”, Стевана Шупљик-

ца 88. 063/278-250.

(217120)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, Ми-

лоша Обреновића 9, од-

лична локација. Повољно.

065/461-11-46. 

(217305)

ХИТНО продајем киоск у

центру, повољно. 066/377-

351. (217277)

ПРОДАЈЕМ пословну згра-

ду, 480 м2, у центру.

061/531-29-00. (217289)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ



ПРОДАЈЕМ локале у цен-
тру, 16, 18 + 6 м2. 064/143-
52-98. (217289)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 450, 800, 1.650 м2, ви-
сина. 064/143-52-98.
(217289)

ПРОДАЈЕМ пословну згра-
ду, 1.650 м2. 061/531-29-
00. 

ПОТРЕБНА конобарица
ресторану „Стара пивара”.
063/762-22-21. 
(4655)

ПОТРЕБНЕ раднице за ши-
вење на индустријским ма-
шинама. 064/191-64-95.
(216210)

ПОТРЕБНИ продавци на
терену. 062/825-27-25.
(215984)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Анти-
ка”, потребни радници са
искуством. Тел. 061/808-
68-25. (216559)

ПОТРЕБАН радник: рад у
малопродаји прехрамбе-
ним производима. Допре-
мање, пријем и продаја
робе. Критеријум: старост
25 - 45 година, ССС, опште
образовање и култура-ко-
муникативност, возачки
испит Б категорије. Био-
графије са сликом слати на
поштански фах 52, Панче-
во. (216903)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице, за
кухињу и роштиљ. 063/834-
88-10. (21697)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац” потребне раднице,
за кухињу и роштиљ.
063/897-55-04. (216979)

ПОТРЕБНА радница за ши-
вење на ендлерици и ибер-
деку. 065/531-38-58.
(216967)

ГРАЂЕВИНСКОМ предузе-
ћу из Панчева потребни
радници за рад на дужи
временски период. 333-
311. (216629)

ПОТРЕБНЕ искусне и
озбиљне жене које знају да
хеклају и плету за стални
рад. Плаћање одмах.
069/455-28-50, 
066/641-65-00. 
(217162)

ПОТРЕБАН радник за рад
у перионици, искључиво са
искуством. 062/321-270.
(217190)

ПОТРЕБНЕ озбиљне две
девојке, за рад у бифеу на
Зеленој пијаци. 064/419-
38-38, 061/201-29-32.
(217186)

ПОТРЕБНА продавачица.
Јавити се лично. Светог Са-
ве 84-а. (217176)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/369-846. (217165)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник и хигијеничар у пека-
ри. Донети CV на адресу
Иве Курјачког 87, Панчево.
(216997)

ПОТРЕБНА радница за ка-
фе билијар у Панчеву,
Книћанинова 37. 063/227-
77-71. (217051)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на рецепцији, обавезно по-
знавање енглеског.
060/043-52-98. (217128)

КАФЕУ „Империјал” по-
требна девојка за рад, са
искуством. 063/372-221.
(217082)

ПРОИЗВОДЊА уградња
ПВЦ и АЛУ столарије, два
извршиоца. Фарбар стола-
рије, један извршилац.
„Самиго инвест”, ПанчЕво,
Лава Толстоја 6. Тел.
013/312-279, 063/389-972.
(217070)

РЕСТОРАНУ „Fa mily gar -
den”, потребан конобар са
искуством, пријаве на 378-
240, од 9 до 13 сати.
(217314)

„КУПЕУ”, потребна коноба-
рица. 064/247-26-39.
(217195)

ПОТРЕБАН пекар и помоћ-
ни радник на пећи, са ис-
куством. 064/120-09-42.
(217203)

САЛОНУ лепоте „Бојана”
потребна ученица.
064/217-79-88. (217274)

ПОТРЕБАН радник у сер-
вису беле технике „Фриго
Пеђа”. Своје податке и CV
можете послати на mail:
pe dja.fri go@g mail.com
(217282)

ПОТРЕБНА жена за чување
детета. Предност Котеж.
064/403-92-85. Верица. (21

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник и хигијеничар у пека-
ри. Донети CV на адресу,
Иве Курјачког 87, Панчево. 

ЧАСОВИ. Основе електро-
технике, професор са ис-
куством. 062/801-97-58. (2

КОШЕЊЕ траве по двори-
штима, шишање ограде,
орезивање жбуња и воћа-
ка. Тел. 069/130-35-91.
(СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. 

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бој-
лера, шпорета, разводних
табли, индикатора, инста-
лација.  064/310-44-88,
Мића. (214715)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(2156689

МАСЕРКА, релаксциона,
парцијална и антицелулит
масажа. Тел. 062/817-17-
31. (216345)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, дава-
ње терапије, нега и купање
болесника. 063/737-59-60. (
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ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, ра-
димо изолације, демит фа-
саде, кречење. 063/865-80-
49. (219501)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(216551)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, изолација,
ламинат. Веома повољно.
013/372-247, 
060/037-22-47. 
(216542)

МОЛЕРСКИ радови, квали-
тетно, цена договор. Mo le -
ri zam.wor dpress.com .
069/444-23-76, 064/444-
23-76, 060/444-23-76.
(216884)

ЧУВАЛА бих старију особу,
пар сати дневно. 061/155-
72-40. (216923)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња но-
ве инсталације, машинска
одгушења. 062/382-394.
(216918)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове те-
левизора. 064/437-64-33.
(216936)

ПОПРАВКА кровова, оста-
ли грађевински радови, по-
правка намештаја, лежаје-
ва. 064/866-25-76,
066/944-55-90. 
(216942)

КЕРАМИЧАРСКЕ услуге,
повољно и квалитетно. Ми-
рослав, 062/824-11-51.
(216967)

АЛ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, уграђујем, попра-
вљам, гуртне. 064/181-25-
00. (216953)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, обраде око прозора,
плаћање на рате. 063/893-
39-94. (216949)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 21
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(217000)

ПОПРАВКА ПС рачунара,
инсталација, софтвера, чи-
шћење вируса, брзо, квали-
тетно, повољно. 060/351-
03-54. (217013)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, инди-
катори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/132-
85-43. (217009)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-
ње траве, корова, чишће-
ње терена, одношење ства-
ри, ископи. 060/035-47-40.
(217016)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, разби-
јање бетона, бетонирања,
утовари, итд.  
064/122-69-78. 
(217016)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, повољно. 062/827-
92-03, 063/780-07-63.
(217227)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правке, преправке купати-
ла, адаптације, одгушења
одмах. 063/269-173.
(217232)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (217223)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (2172365)

КЕРАМИЧАР, припрема и
поСтављање свих врста ке-
рамичких плочица, повољ-
но. 063/744-08-24.
(217236)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис,
повољно, одмах . 377-930,
064/586-85-39. (217222)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, чи-
сто, квалиетно, повољно.
063/864-67-16, Влада. (217

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,

фуговање и лакирање пар-

кета, као и бродских подо-

ва. 064/341-79-60,

065/543-21-53. 

(217194)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де-

мит фасаде, пензионерима

попуст, повољно. 061/626-

54-06. (217179)

СЕЧЕЊЕ дрвета, поткреси-

вање грана, може замена

за дрво. Моторка долмар

3,5 кс, 150 евра. 064/195-

31-80. (2171719

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информатика,

могућност месечног плаћа-

ња, професор. Центар,

013/353-569, 066/405-336,

061/603-94-94. 

(217182)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, израда ко-
шуљице, уградња ламина-
та, столарије, обрада шпа-
летни. 062/816-33-84.
(217315)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (217170)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, венеци-
јанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. 
(217033)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, фарбање столарије,
фасаде, пензионерима по-
пуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. 
(217046)
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КЕРАМИЧАР Далибор,
комплетна адаптација ке-
рамике, одношење, доно-
шење материјала. 063/191-
69-75. (217049)

ЧИШЋЕЊЕ дворишта, од-

вожење шута малим кипе-

ром, екипа радника.

063/191-69-75. (217049)

КОШЕЊЕ и крчење, сече-

ње дрвећа, вађење пањева,

фрезирање баште.

064/196-17-32. (217051)

КОМБИЈЕМ превозим ро-

бу, ствари, селидбе и све

остало, најповољније.

065/361-13-13. (217063)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шење купатила, адаптаци-

је, сервис, замена, одмах,

повољно. 331-657,

064/495-77-59. (216101)

МОЛЕРАЈ: глетовање, кре-

чење, лепљење тапета,

фарбање столарије, тра-

жим посао. 013/310-741,

064/174-03-23. (217121)

ДУБИНСКО прање наме-

штаја, аутомобила, машин-

ско прање тепиха. Наташа.

361-474, 060/361-47-41.

(217137)

МЕДИЦИНСКИ,  естетски

педикир, релакс, медицин-

ска и антецелулит масажа.

061/308-95-86. (217138)

БРАВАРИЈА, надстрешни-

це, ограде, капије, врата,

роштиљи, ситне поправке,

врло повољно. Тел.

060/140-54-44, Дуле.

(216797)

РУШЕЊЕ зидова, штемова-

ње, отварање нових отво-

ра, бушење зидова, сечење.

063/278-147. (217113)

МОЛЕРСКИ радови, стола-

рија. Павел. 063/809-66-

61. (217117)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар.

013/351-073, 064/157-20-

03.  (217212)

ДОМАЋЕ послове, чување

деце, шетање љубимаца,

трговца, конобарице, фри-

зерке манекенке, нокте.

065/235-29-31. (217110)

СВЕ врсте физичких посло-

ва: утовар, истовар робе,

селидбе, сечење, цепање

дрва, копање, одвоз шута и

старог непотребног наме-

штаја, чишћење подрума,

тавана шупа и сви слични

послови. Дејан, 065/440-

97-00, 061/626-14-50, 341-

571. (217212)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,

израда инсталација, ТА пе-

ћи, бојлера, најјефтиније у

граду. 063/804-57-99.

(217311)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-

шњим искуством, квалитет-

но, педантно, повољно.

064/252-51-75, 062/153-

37-06. (217281)

ОРЕМ, прекопавам, култи-

вирам, чистим баште, ре-

жем лозу. 063/809-35-89.

(217272)

ЧИСТИМО шут, таване, по-

друме, радимо све посло-

ве. 061/321-77-93.

(217260)

ТАПЕТАР који пресвлачи

намештај, са искуством,

тражи посао. 064/120-77-

64. (217276)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим и вели-

ким кипером. 064/664-85-

31, 013/342-338. (СМС)

СЕЛИДБЕ и превоз робе

„Бомбончић” – Борис –

комбијима, камионима,

екипа радника, монтажа,

демонтажа, паковање ства-

ри, кутије за паковање, фо-

лија за заштиту намештаја,

селите се без стреса. Бо-

рис, 013/352-536, 063/253-

028, 064/444-66-74.

(216277) bom bon -

cicb@gmail.com , www.se -

lid be pan ce vo-bo ris.se r.rs .

(216271)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –

Борис,  све релације по Ср-

бији, камионима, екипа

радника, кутије, фолија за

заштиту намештаја, од 0-

24 сата, сваког дана и не-

дељом.  Бесплатан долазак

и процена посла. Плаћање

могуће чековима и преко

рачуна. Борис, 013/352-

536, 063/253-028, 064/444-

66-74. bom bon -

cicb@gmail.com , www.se -

lid be pan ce vo-bo ris.se r.rs .

(216277)

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугогоди-

шњим искуством из Дебе-

љаче, с материјалом или

без њега. Ноле (имам и

паркет), 013/665-220,

063/847-74-38. (214059)

ПЕСАК, шљунак, сејанац,

превоз кипером. 062/195-

33-35. (СМС)

ПРЕВОЗ малим камионом

шљунка, песка, сејанца,

шута, ископ багерима.

064/648-24-50, најповољ-

није у граду. (6455)

КИРБИ, дубинско усисава-

ње, прање тепиха, наме-

штаја, Мики, Тибор. 258-

30-62, 065/329-49-07.

(212500)

ПОВОЉНО! Превоз робе,

селидбе комбијем, цена по

договору. 064/147-14-77,

013/311-514. (р)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-

бе, Панчево - даље, цена

договор. 063/193-22-29,

013/366-843. (215384)

ДЕМИТ фасаде, молерско-

гипсарски радови са ком-

плет сређивањем, 100%,

чисто, гаранција. 065/228-

78-66. 

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-

мионом, радници, повољ-

но. Вук. 013/365-051,

064/176-91-85, 063/278-

117. (215816)

БАЛТОКАД када, обнова

глазуре, пластифицирање,

28 година с вама, гаранци-

ја. www.bal to kad.co.rs.

065/347-55-02, 011/288-

30-18. (215564)

КОМБИ превоз робе и се-

лидбе, грађевински мате-

ријал, шут. Слободан.

064/348-00-08, 062/850-

36-58. (215616)

КАМИОНСКИ превоз,

шљунак, песак, шут. Најпо-

вољније, локал 1.300.

066/355-154, 062/355-154.

(215678)

МАШИНСКО исправљање

и заваривање алу-фелни.

064/244-42-19. (215843)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљу-

шкара за утовар и истовар

робе. 064/648-24-50.

(6455)

СЗР „МАКИ”, паркет, по-

стављање паркета, хобло-

вање, полирање и лакира-

ње. Дугогодишње искуство.

Мајстор из Дебељаче.

063/822-94-82, 063/865-

45-31. (216441)

РАДИМО зидање, бетони-

рање, поправка старих и

нових кровова, разне фа-

саде. 013/664-491,

063/162-53-89. (216723)

СЕЛИДБА, 1.000 динара,

радници, складиштење на-

мештаја, попуст ванград-

ске. 064/482-65-53.

(216831)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

довозимо, услуге виљушка-

ра, утовар шута с одвозом.

064/595-98-01. (216908)

РУШЕЊЕ објеката са одво-

зом шута и машински ис-

копи подрума,темеља, ја-

ма. 064/595-98-01.

(216908)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила

са корпом за рад на виси-

ни. 064/648-24-50. (6455)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон. 064/351-

11-73. (216924)

КОМБИ превоз робе и се-

лидбе, најповољније.

069/260-00-40, Раша.

(216992)

СЕЛИДБЕ, камионски, ком-

би превоз, екипа радника.

063/731-77-67, 064/280-

30-16, 013/236-77-34, Вла-

димир. (217003)

ПРЕВОЗ малим кипером,

шљунак, песак, сејанац, од-

воз шута, утовар. 063/246-

368. (217004)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шење купатила и канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, батери-

ја, вентила и санитарије.

Све за воду, 0-24, долазим

одмах. Пензионерима екс-

тра попуст. 013/348-139,

064/493-44-63, 061/317-

26-33. (217007)

СЕРВИС телевизора, мо-

билних телефона, продаја

половних, електричар, ау-

тоелектричар, лаптоп рачу-

нара. 063/800-01-96.

(216996)

ОДГУШЕЊЕ одвода и ка-

нализације специјалним

машинама, може преко ра-

чуна. „Аcqua”, 062/532-

346. (217169)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, адаптаци-

је, поправке, замене, по-

вољно. 331-657, 063/777-

18-21, 064/495-77-59.

(217058)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, вентила.

Батерије и санитарије. Све

за воду. Пензионерима

екстра попуст, од 0-24 са-

та. Долазим одмах.

013/235-39-21, 064/290-

45-09, 061/348-20-00.

(217064)

ОВЛАШЋЕНИ електросер-

вис, поправља: веш-маши-

не, фрижидере, шпоре-

те,бојлере, електроинста-

лације. 060/180-02-83,

013/251-28-97. (

217286)

ДУБИНСКО прање наме-

штаја, професионалним

керхер машинама. Фотеља

600, тросед 1.200.

064/839-45-03, 064/155-

38-13. (217205)

РОЈАЛ МГ, уградња, по-

правка: ролетне, венеција-

нери, тракасте, римске, па-

нелне, роло, зебра завесе,

хармо-врата, туш-кабине,

комарници, тенде, роло-за-

штитна врата. Горан,

013/351-498, 063/816-20-

98. (217079)

РОЛЕТНЕ, комарници, ве-

нецијанери, ново и попра-

вљам. „Орка”, 064/189-40-

91, 354-777.  (216051)

РОЛО НАЈ вам нуди по-

правку, уградњу ролетни,

венецијанера, тракастих

завеса, роло-комарника,

хармо-врата, туш-кабина,

роло-врата (челичних, за-

штитних), тенди. Ми смо

најквалитетнији, с најве-

ћом гаранцијом. Провери-

те. 013/344-594, 063/894-

21-80. (215445)
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ОДВОЗ шута са утоваром,

рушење мањих објеката

кипером. 064/144-88-44.

(217014)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-

мионом – Војводина, Ср-

бија, са или без радника.

Најповољније. Иван.

063/107-78-66. (217014)

СЕЛИДБЕ робе и ствари

комбијем и камионом,

професионално, екипа

радника, све релације по

Србији, откуп намештаја.

Иван. 063/107-78-66.

(216277)

ПОПРАВКА веш-машина,

судо машина, фрижидера,

замрзивача и остале беле

технике. Монтажа и сервис

клима уређаја. Овлашћени

сервис „Фриго Пеђа”,

063/771-24-16, 013/301-

300. (217282)

СЕЛИДБЕ и превоз робе

камионом и комбијем већ

од 1.500 динара, градска

тура, бесплатна монтажа и

заштита намештаја, одвоз

старих ствари на депонију,

екипа радника. Попуст на

ванградске туре, 0-24 сата,

ми смо ту због вас. Задово-

љан клијент је наш једини-

ци циљ. 064/334-85-64. По-

повић. (217265)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче,  климе, по-

прављамо с гаранцијом.

„Фриготехник”, 361-361,

064/122-68-05. (217215)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца, ризле, ма-

њим (1.500 дин) и већим

камионима (2.000 дин).

Жарка Зрењанина 146-а

(преко пута старе „Утве”).

063/218-894, 013/366-888.

(4655)

KIZ ZA – истовар и утовар

робе виљушкарима на

свим теренима, рушење

старих кућа и других обје-

ката, утовар шута с одво-

зом. (4652)

KIZ ZA –  изнајмљивање ви-

љушкара носивости 10 то-

на. 063/218-894, 013/366-

888. (4655)

KIZ ZA – изнајмљивање

ваљка за равнање и сабија-

ње терена, насипање, на-

бијање вибро плочама.

(4652)

KIZ ZA – ископ великим и

мини багерима подрума,

темеља, канала, канализа-

ционих прикључака, сеп-

тичких јама с одвозом.

Жарка Зрењанина 146-а

(преко пута старе „Утве”).

063/218-894, 

013/366-888. 

(4655)

KIZ ZA – сечење бетона и

асфалта до 20 цм, изнајм-

љивање компресора за раз-

бијање бетона свих величи-

на и дебљина. (4652)

KIZ ZA – камиони с корпа-

ма за рад на висини од 17 -

23 метра, сечење и резање

стабала и грања.  Жарка

Зрењанина 146-а (преко

пута старе „Утве”).

063/218-894, 064/668-97-

86, 013/366-888. 

(4655)

KIZ ZA –  самоходна диза-

лица за рад на висини од

33 метра. 064/668-97-86.

(4652)

KIZ ZA –  издавање рамов-

ских скела са превозом (до

100 м² – 10 евра/дан, дo

200 м² – 20 евра/дан...),

агрегата за струју. Жарка

Зрењанина 146-а (преко

пута старе „Утве”).

063/218-894, 064/668-97-

86, 013/366-888. (4655)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-

тона са одвозом шута или

без. Горан. 064/648-24-47.

(4652)

НЕМАЧКИ пензионер тра-

жи жену ромкињу, до 55

година, ради брака.

061/265-66-72. (216877)

МАЈКА и син чували би

старију особу за кућу или

бесплатно становање.

062/826-07-99. (216933)

МУШКАРАЦ, 55 година,

материјално обезбеђен,

жели да упозна жену или

девојку до 40 година, ради

дружења, излазака, звати

око 21 сат. 013/352-203.

(217005)

МУШКАРАЦ, 49 година,

тражи жену средњих годи-

на, ради везе. 063/741-76-

29. (217187)

ОГЛАШАВАМ неважећом

пензионерску годишњу

карту издату од АТП-а на

име Сабо Бела. (217050)

УСТУПАМ два гробна ме-

ста на Старом гробљу.

064/271-58-12. (217250)

ИЗДАЈЕМ апартман на

Златибору, центар, јефти-

но, фул опрема, паркинг,

кабловска. 063/759-98-77.

(215139)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-

тру Златибора, повољно.

063/709-44-97.(216502)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

Ре пу бли ка Ср би ја

АГЕН ЦИ ЈА ЗА ЛИ ЦЕН ЦИ РА ЊЕ

СТЕ ЧАЈ НИХ УПРАВ НИ КА

Б Е О Г Р А Д

АД ЗА ДО РА ДУ СЕ МЕ НА „СЕ МЕ-ТА МИШ”, ПАН ЧЕ ВО – У СТЕ ЧА ЈУ, Пан че во, Ба ва ни штан ски пут бр. 406, те ле фон: 013/263-82-

09; факс: 013/263-81-72; МБ: 08047634,  ПИБ:101048743; чи ји је сте чај ни управ ник Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни -

ка, Цен тар за сте чај, Те ра зи је бр. 23, Бе о град

О Г Л А Ш А В А
из да ва ње у за куп не по крет не и по крет не имо ви не сте чај ног ду жни ка као је дин стве не це ли не јав ним 

при ку пља њем писaних по ну да

Пред мет из да ва ња у за куп

1.    Ком плет на не по крет на имо ви на, ко ја се са сто ји од 44 објек та на К.П. 17884 К.О. Пан че во упи са на у Лист не по крет но сти број

17868 К.О. Пан че во

2.    По крет на имо ви на: опре ма, алат, ин стру мен ти, при бор и си тан ин вен тар 

Сва на ве де на имо ви на сте чај ног ду жни ка на ла зи се на адре си: Пан че во, Ба ва ни штан ски пут бр. 406  

Објек ти и опре ма омо гу ћа ва ју до ра ду и су ше ње се мен ске ро бе са го ди шњим ка па ци те том до 20.000 то на, као и су ше ње и скла -

ди ште ње мер кан тил не ро бе  ка па ци те та до 60.000 то на

Увид у де таљ ну спе ци фи ка ци ју имо ви не ко ја је  пред мет за ку па се мо же из вр ши ти у до го во ру са по ве ре ни ком сте чај ног управ -

ни ка Ка ран Бра ни ми ром,

mail: karanbranimir@gmail.com, кон такт те ле фон 063/248-380

Пра во на уче шће у по ступ ку из да ва ња у за куп јав ним при ку пља њем по ну да има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја:

1.    Пре у зму код сте чај ног ду жни ка до ку мен та ци ју за уче шће у по ступ ку из да ва ња имо ви не сте чај ног ду жни ка у за куп (обра зац

при ја ве за уче шће, обра зац из ја ве о гу бит ку пра ва на по вра ћај нов ча ног из но са ра ди уче шћа на јав ном при ку пља њу по ну да) нај -

ка сни је до 05. 04. 2016. го ди не;

2.    Упла те нов ча ни из нос ра ди уче шћа на јав ном при ку пља њу по ну да у из но су од: 750.000,00  ди на ра на те ку ћи ра чун сте чај ног

ду жни ка број 105-12212-59, ко ји се во ди код „АИК” БАН КЕ а.д, фи ли ја ла Пан че во, нај ка сни је до 05. 04. 2016. го ди не. Овај из нос

слу жи као де по зит и  исти ће у слу ча ју за кљу че ња уго во ра би ти ис ко ри шћен за пла ћа ње за куп ни не за по след њи ме сец пе ри о да

за ку па;

3.    Пре да ју пот пи са не из ја ве о гу бит ку пра ва на по вра ћај нов ча ног из но са ра ди уче шћа на јав ном при ку пља њу по ну да. Из ја ва

чи ни са став ни део до ку мен та ци је са чи ње не за по тре бе из да ва ња пред ме та за ку па.

За ин те ре со ва ним по ну ђа чи ма омо гу ће но је раз гле да ње пред ме та за ку па до 05. 04. 2016. го ди не, у пе ри о ду од 9 - 14 са ти, уз прет -

ход ни до го вор са по ве ре ни ком сте чај ног управ ни ка.

Уго вор о за ку пу за кљу чу је се на пе ри од од 12 ме се ци.

Осим за куп ни не, за ку пац пре у зи ма оба ве зу да сно си и све тро шко ве ко ји на ста ну по осно ву за ку па и то: оба ве зе за по рез, те ку ће

одр жа ва ње (стру ја, во да, те ле фон, сме ће, гас), оси гу ра ње, фи зич ко тех нич ко обез бе ђе ње, ко му нал не услу ге, тро шко ве утро ше -

них енер ге на та и дру ге тро шко ве ко ји на ста ну по во дом за ку па.

На кон упла те нов ча ног из но са за уче шће на јав ном при ку пља њу по ну да, а нај ка сни је до 05. 04. 2016. го ди не, по тен ци јал ни за -

куп ци ра ди пра во вре ме не еви ден ци је мо ра ју пре да ти по ве ре ни ку Аген ци је за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, ко пи је: по пу -

ње ног обра сца при ја ве за уче шће, до ка за о упла ти нов ча ног из но са за уче шће на јав ном при ку пља њу по ну да, пот пи са не из ја ве о

гу бит ку пра ва на по вра ћај нов ча ног из но са ра ди уче шћа на јав ном при ку пља њу по ну да, из во да из ре ги стра при вред них су бје ка -

та и ОП обра сца (ако се као по тен ци јал ни за ку пац при ја вљу је прав но ли це), овла шће ња за за сту па ње, уко ли ко отва ра њу до ста -

вље них по ну да при су ству је пу но моћ ник или за кон ски за ступ ник (за прав на ли ца).

Нов ча ни из но си за уче шће на јав ном при ку пља њу по ну да по ну ђа чи ма чи ја по ну да не бу де оце ње на као нај по вољ ни ја би ће вра -

ће ни у ро ку од 5 рад них да на од одр жа ва ња јав ног при ку пља ња по ну да.

По ну ђач гу би пра во на по вра ћај нов ча ног из но са за уче шће на јав ном при ку пља њу по ну да ако:

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

b.    од би је да пот пи ше уго вор о за ку пу;

c.     од би је да пре да по треб не ме ре обез бе ђе ња из вр ше ња оба ве за у скла ду са огла сом о из да ва њу у за куп.

Ми ни мал но при хва тљи ва по ну да за из да ва ње у за куп из но си 750.000,00 ди на ра ме сеч но. 

По ну да за из да ва ње у за куп мо ра да гла си ис кљу чи во у ди на ри ма и на ме сеч ни из нос за куп ни не.

Ме сеч не за куп ни не за пла ћа ње до спе ва ју до 5-ог у ме се цу за те ку ћи ме сец. Пр ва за куп ни на до спе ва у ро ку од 8 рад них да на, по

пот пи си ва њу уго во ра. 

Ра ди обез бе ђе ња из вр ше ња оба ве за по овом огла су за ку пац ће пре да ти за ку по дав цу у мо мен ту пот пи си ва ња уго во ра о за ку пу три

блан ко со ло ме ни це, пла ти ве на пр ви по зив за ку по дав ца, уред но ове ре не и пот пи са не од стра не овла шће ног ли ца, са ме нич ним

овла шће њи ма и до ка зи ма о ре ги стра ци ји тих ме ни ца код На род не Бан ке Ср би је. 

На са мом отва ра њу по ну да сте чај ни управ ник ће да ти мо гућ ност по ну ђа чи ма да по бољ ша ју до ста вље не ини ци јал не по ну де, до

(3) три пу та кроз пи са но по бољ ша ње по ну де.

Пред мет за ку па  из овог огла са из да је се у ви ђе ном ста њу и за ку пац се не мо же по зи ва ти на ње го ве фи зич ке не до стат ке. 

Пред мет за ку па се не мо же из да ти у под за куп без пи сме не са гла сно сти За ку по дав ца.

На кон отва ра ња по ну да и спро ве де ног по ступ ка по бољ ша ња ини ци јал них по ну да, до 3 три пу та кроз пи са но по бољ ша ње по ну де,

а пре пот пи си ва ња уго во ра о за ку пу, сте чај ни управ ник ће за тра жи ти са гла сност Од бо ра по ве ри ла ца за за кљу че ње уго во ра о за -

ку пу са нај бо љим по ну ђа чем.

Сте чај ни управ ник за др жа ва пра во да на кон спро ве де ног јав ног при ку пља ња по ну да не за кљу чи уго вор о за ку пу ни са јед ним по -

ну ђа чем. Та ко ђе, сте чај ни управ ник не ма оба ве зу на кна де ште те по би ло ком осно ву а по во дом уче шћа на јав ном при ку пља њу

по ну да.

За тво ре на ко вер та по ну де мо ра да са др жи:

-      Ја сну, не дво сми сле ну и без у слов ну  по ну ду у ди на ри ма за ме сеч ни из нос за куп ни не, са пот пи сом овла шће ног ли ца;   

-      Из вод из ре ги стра при вред них су бје ка та и ОП обра зац, ако се као по тен ци јал ни ку пац при ја вљу је прав но ли це.

-      Овла шће ње за за сту па ње, oдносно пред у зи ма ње кон крет них рад њи у по ступ ку при ку пља ња по ну да за за куп (за пу но моћ ни ке);

-      Пот пи са ну из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај из но са за уче шће на јав ном при ку пља њу по ну да.

-      При ја ву за уче шће на јав ном при ку пља њу по ну да.

-      До каз о упла ти нов ча ног из но са за уче шће на јав ном при ку пља њу по ну да

По ну де се до ста вља ју лич но у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком: „Не отва ра ти – по ну да за за куп не по крет не и по крет не имо ви не

А.Д. ЗА ДО РА ДУ СЕ МЕ НА „СЕ МЕ-ТА МИШ”, ПАН ЧЕ ВО – У СТЕ ЧА ЈУ, Пан че во, Ба ва ни штан ски пут бр. 406”, на адре су: Аген ци -

ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Цен тар за сте чај, Бе о град, Те ра зи је 23, III спрат, кан це ла ри ја 314. 

Крај њи рок за до ста ву по ну да је 08. 04. 2016. го ди не до 12 са ти. 

Јав но отва ра ње по ну да одр жа ће се 08. 04. 2016. го ди не, у 12.15, (15 ми ну та по ис те ку вре ме на за до ста вља ње по ну да) на адре си:

Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Цен тар за сте чај, Бе о град, Те ра зи је 23, III спрат, са ла 301, у при су ству ко ми си је

ко ју обра зу је сте чај ни управ ник. У раз ма тра ње ће се узе ти са мо ис прав не по ну де ко је при стиг ну до на зна че ног вре ме на.

Овла шће но ли це: Ка ран Бра ни мир, mail: karanbranimir@gmail.com,

кон такт те ле фон 063/248-380

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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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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав дра гој  ма ми и ба ки

ДУ ШИ ЦИ ТО МО ВИЋ
1931–2016.

Ћер ка ЉИ ЉА НА (твој Љи љак), унук СА ША 

и уну ка НА ТА ША
(4/216885)

29. мар та 2016. го ди не пре ми ну ла је на ша дра га

СЛО БО ДАН КА БЕ ЛО ШЕ ВИЋ
1935– 2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Су пруг МИ ЛУ ТИН, син РА ТО МИР, сна ја МА РИ НА, ћер ке ДА НА,

ДУ ЊА и ОЉА, уну ци МИ ЛАН, НЕ МА ЊА, ВУ КИЋ и МИ ША, уну ке

ИВА НА, ЈЕ ЛЕ НА, ЕМИ ЛИ ЈА и АЛЕК САН ДРА и зе то ви.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

(141/217301)

По след њи по здрав

СЛО БО ДАН КИ 

БЕ ЛО ШЕ ВИЋ

Да ни не ко ле ге из „Ге о ви зи је” Пан че во
(145/ф-523)

На пу стио нас је по што -
ва ни отац

МИ ЛАН 
СТА НО ЈЕ ВИЋ

1930–2016.
Хва ла ти што си нам ута -
бао ста зе и осве тлио пут
ра да и по ште ња. Хва ла
ти што си нас во лео.

Ожа ло шћен син 
ВЛА ДИ МИР 

с по ро ди цом
(134/2172739

На пу стио нас је во ље ни
отац и су пруг

МИ ЛАН 
СТА НО ЈЕ ВИЋ

1930–2016.
Оста је мо рал на оба ве за
да на ста ви мо да ље тво -
јим пу тем, и оства ри мо
тво је сно ве.

Ожа ло шће ни син 
ВО ЈИ СЛАВ с по ро ди цом

и су пру га ВЕ ЛИН КА
(135/217273)

МИ ЛАН 

ТО ПА ЛО ВИЋ

По след њи по здрав 

од си на ЈО ВА НА 

с по ро ди цом

(26/216951)

По след њи по здрав де ди

МИ ЛА НУ 

ТО ПА ЛО ВИ ЋУ

од уну ка БО РИ СА 

с по ро ди цом

(27/216951)

По след њи по здрав на -

шем дра гом ком ши ји

МИ ЛА НУ 

ТО ПА ЛО ВИ ЋУ

Ста на ри у 

Б. Стан ко ви ћа 5

(28/216951)

24. мар та пре ми нуо је

наш

МИ ЛАН 

ТО ПА ЛО ВИЋ

1929–2016.

Успо ме ну на ње га 

чу ва ће син ДА НИ ЛО,

сна ја ГОР ДА НА и уну ци

ДАР КО и НЕ НАД

(46/217016)

МИ ЛО РАД ОЖЕ ГО ВИЋ
1950–2016.

У је дан осмех ста ли смо сви, у јед ном по -
гле ду тво ја бри га за све.

Тво ја до бро та нам ни кад ни је ре кла не.

Тво је ср це ве ли ко, у пра ско зор ју ста ло је.

Али тво ја бри га и же ља да нас чу ваш умр -
ла ни је, тво ја ће то пли на и љу бав веч но
над на ма да бди је!

Тво ја ДРА ГА, ЛУ КА, МЛА ДЕН 
и МИ ЛИ ЦА и тво ји со ко ло ви СТРА ХИ ЊА

и МИ ЛО РАД

(53/217033)

По след њи по здрав дра гом ку му

МИ ЛО РА ДУ ОЖЕ ГО ВИ ЋУ
1950–2016.

Успо ме ну на твој дра ги лик и до бро ту ко ју си ши рио
око се бе чу ва ће мо у на шим ср ци ма.

Ку мо ви ЂУ КА НО ВИ ЋИ
(54/217034)

МИ ЛО РАД ОЖЕ ГО ВИЋ
1950–2016.

По след њи по здрав дра гом бра ту од бра та 

ВА СЕ с по ро ди цом

(55/217035)

МИ ЛО РАД

ОЖЕ ГО ВИЋ

1950–2016.

По след њи по здрав 

дра гом стри цу 

од бра та ни це МИ ЛЕ НЕ

и ЗО РА НА

(57/217037)

Ве ли ком чо ве ку и до -

бром ком ши ји

БР КИ
од ком ши је ЗДРАВ КА

ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋА

(71/217071)

По след њи по здрав дра -

гом

МИ ЛО РА ДУ

ОЖЕ ГО ВИ ЋУ

Мно го је раз ло га да те

пам ти мо по до бру.

МАР КО, НИ КО ЛИ НА 

и РА ДА

(130/217255)

По след њи по здрав

МИ ЛО РА ДУ

ОЖЕ ГО ВИ ЋУ

од по ро ди це ХА ЏИЋ

(132/217265)

МИ ЛО РАД

ОЖЕ ГО ВИЋ

1950–2016.

По след њи по здрав 

дра гом стри цу 

од бра та ни це ЈЕ ЛЕ НЕ,

ЈО ХА НА 

и MICHAELA ХА ЏИЋ

(56/217036)

По след њи по здрав

МИ ЛО РА ДУ

ОЖЕ ГО ВИ ЋУ

БР КИ
из Омо љи це

28. III 2016.

Во ле те тво ји: ВЕ РА,

ЗВЕ ЗДА НА и МИР ЈА НА

с по ро ди ца ма

(140/217297)

JАВНО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕЛЕНИЛO”

ПАН ЧЕ ВО РАС ПИ СУ ЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ 

ПРО СТО РА - ЛО КА ЛА

–  Ло ка ла бр. 3 у ла ме ли Е4 на Роб ној пи ја ци „Ае -

ро дром”, Ули ца Све то за ра Ше ми ћа б.б,  укуп не по вр -

ши не 9.00 м², по по чет ној це ни од 3.000,00 ди на ра по

ме тру ква драт ном.

–   Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не 10,52

м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња б.б.,  по

по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква драт -

ном.

Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об јав -

љњи ва ња Кон кур са.

Бли жи усло ви кон кур са би ће ис так ну ти на огла -

сним та бла ма Рад не за јед ни це  (Пан че во, Ди ми три ја

Ту цо ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро дром” и Зе ле не пи -

ја це у Пан че ву.

На основу одлуке Управног одбора оглашава се:

ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПОСТОРА
Предмет лицитације: пословни простор у приземљу

објекта Геронтолошки центар Панчево, површине  38 м², за

намену ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧАРСКЕ УСЛУГЕ, с почет-

ном ценом од 207 дин/м².

Лицитација ће се обавити путем затворених (ковертира-

них) понуда.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Преглед пословног простора и предаја понуда ће се вр-

шити 5. 04. 2016. године, између 10 и 12 сати.

Ако понуђене цене буду једнаке, предност има онај ку-

пац који је раније предао понуду. Додатне информације мо-

жете добити на тел. 013/331-050. 

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.

Последњи поздрав

ДАНИЦИ

БОРОТА

Супруг ПЕТАР, син

НИКОЛА и кћерка

МАЦА с породицом

(146/4655)

Последњи поздрав

ПЕРИ ГАГИЋУ

Ујак ПЕРО с породицом

(147/4655)

Последњи поздрав драгом пријатељу и комшији

МИЛОРАДУ ОЖЕГОВИЋУ

од породице РИСТИЋ

(148/4655)
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По след њи по здрав мај ци

ЉИ ЉА НИ ОБ РА ДО ВИЋ

Скром но си жи ве ла, с пу но љу ба ви пре ма сви ма.

Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Си но ви ИВАН и МИ ЛАН, сна ја ВУ КИ ЦА и уну ка ЛЕ НА

(9/216906)

По след њи по здрав на -

шој ком ши ни ци

ЉИ ЉИ

од ње них 

РА ДО МИ РО ВИ ЋА

(21/216934

По след њи по здрав ува же ном при ја те љу

ЈО ЖЕ ФУ БА ЛИН ТУ
1958–2016.

Ан тич ки фи ло зоф Ди о ген је, у сред бе ла да на,

упа ље ним фе ње ром тра жио чо ве ка.

Ве ру јем, да сам ја та квог чо ве ка на шао.

ВА СА
(39/216981)

У су бо ту, 2. апри ла, у 12 са ти, да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра -

гој

БОГ ДА НИ ДАН ГУ БИЋ
Сви ма нам мно го не до ста јеш.

Увек тво ји: СЛАВ КО, ДА НИ ЛО, ЈЕ ЛЕ НА, ТИ ЈА НА, НЕ БОЈ ША, 

СА РА, СО ФИА, ОГ ЊЕН, СИ МОН и ВИ ДАН

(62/217045)

По след њи по здрав свом дра гом бра ту, уја ку  и де ди

ЈО ВИ ЦИ ЗУ БО ВИ ЋУ

од се стре НА ДЕ и се стри чи не ЖЕЉ КЕ с по ро ди цом

(68/217068)

По след њи по здрав оцу

ЈО ВИ ЦИ 

ЗУ БО ВИ ЋУ

од си на АЛЕК САН ДРА

(69/217068)

28. мар та 2016, у 86. го ди ни, пре ми нуо је

РА ДО ВАН ПЕ ТРОВ
ге о ме тар у пен зи ји

1930–2016.

Са хра на је оба вље на 30. мар та 2016, у 13

са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Док је се ћа ња и љу ба ви.

Су пру га НОВ КА, ћер ка ЉИ ЉА НА 

и син СЛАВ КО с по ро ди ца ма

(75/217089)

24. мар та 2016. го ди не пре ста ло је да ку ца ве ли ко ср це на ше се -

стре

ЉИ ЉА НЕ ОБ РА ДО ВИЋ
из Ба нат ског Бре стов ца

По чи вај у ми ру.

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти твој брат СА ВА,

се стре СТО ЈА и РАД МИ ЛА с по ро ди ца ма

(88/217122)

ДА НИ ЦА 

БО РО ТА

Увек ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма и ле пим

успо ме на ма, дра га  на -

ша уј на. 

ГА ГИ ЋИ: НА ДА, 

ДАР КО, ТА ТЈА НА 

и ФИ ЛИП

(111/217200)

По след њи по здрав дра гој уј ни

ДА НИ ЦИ БО РО ТА
од по ро ди це ГА ГИЋ: МИ ЋЕ, СВЕ ТО ЗА РА, ДИ НЕ 

с по ро ди цом и ВЛА ДИ МИ РА

(115/217211)

По след њи по здрав мај ци

БИ СЕР КИ БА БИН
1923–2016.

Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.
Ћер ка ЗО РИ ЦА с по ро ди цом

(77/217096)

28. мар та 2016. пре ми ну ла је мо ја мај ка

БИ СЕР КА БА БИН
1923–2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.
Син ЈО ВАН с по ро ди цом

(78/217096)

Наш во ље ни

ЈО ЖЕФ ЛЕ ЧЕИ ПУ БИ

на пу стио нас је 8. но вем бра 2015.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: БУ ЦА, НА ТА ША, САН ДРА, 

ИВАН, НА ДА и БИ БА

(87/217118)

30. мар та 2016, у 89. го ди ни на пу сти ла нас је на -

ша дра га

ЕВА БЈЕ ЛО ПЕ ТРО ВИЋ
1927–2016.

За у век ћеш  жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ка МИ ЛИ ЦА, уну ка ВЕ СНА,

пра у ну чад ДРА ГА НА и БО ЈАН, као и оста ла

род би на и при ја те љи ма
(137/217290)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

За хва љу је мо се на

пу ној по др шци и ле -

пој са рад њи Ге рон то -

ло шком цен тру Пан -

че во, за ста ра ње о

мо јој ба ки, Еви Бје -

ло пе тро вић.

Ве сна Де ја но вић

(138/217290)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

По след њи по здрав си но ви ци

ЈУ ЛИ ЈИ ЦВЕ ТА НО ВИЋ 

ЋИ РИЋ

Од стри ца ЖИ ВЕ ЋИ РИ ЋА из Омо љи це

с по ро ди цом
(100/217190)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

МИ РО СЛАВ 
ПАН ТЕ ЛИЋ

По след њи по здрав ком -
ши ји Пан ти.

Ста на ри згра де 
у М. Гор ког 58-б

(17/216921)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ПАН ТИ
По ро ди ца ДЕ ЈА НО ВИЋ

(50/217031)

25. мар та 2016. пре ми нуо је наш во ље ни син, су пруг, отац и де да

МИ РО СЛАВ ПАН ТЕ ЛИЋ
1951–2016.

Веч но ће за њим па ти ти: отац СВЕ ТО ЛИК, су пру га ВЕ РО НА, 

ћер ке НА ТА ША и ДРА ГА НА, зе то ви ВЛА ДИ МИР и СЛО БО ДАН 

и уну ци ДУ ШАН, АЛЕК СА и НЕ МА ЊА

(58/217042)

Де ко мој

МИ РО СЛАВ ПАН ТЕ ЛИЋ

Све про бле ме у жи во ту с ла ко ћом си ре ша вао и пре ва зи ла зио.
Опа ку бо лест, ко ја те је ра но одво ји ла од ме не, ни си ус пео да по -
бе диш. Ка ко да ље без тво је по др шке и ослон ца ко је си ми не се бич -
но пру жао. Увек ћеш би ти у мом ср цу и у мо јим ми сли ма.

С љу ба вљу тво ја ба ка

(59/217042)

Нај дра жи наш

МИ РО СЛАВ ПАН ТЕ ЛИЋ
Би ла је част и при ви ле ги ја има ти те бе за оца, та ста и де ку.

За у век ћеш би ти у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ји: ДРА ГА НА, СЛО БО ДАН и твој га зда НЕ МА ЊА

60/217043)

МИ РО СЛАВ ПАН ТЕ ЛИЋ
1951–2016.

Увек си био ту, за нас!

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма!

Ожа ло шће ни: тво ја ћер ка (син) НА ТА ША, уну ци ДУ ШАН 

и АЛЕК СА и зет ВЛА ДА

(61/217044)

По след њи по здрав

МИ РО СЛА ВУ

ПА НТЕ ЛИ ЋУ

ду хо ви том, хра бром, и

из над све га, ве ли ком

чо ве ку.

Сва сти ка ГИ ЗА 

и ТИ ЈА НА с по ро ди цом

(65/217060)

По след њи по здрав на шем во ље ном дру гу и при ја те љу, пра вом

при ја те љу

ПАН ТИ

Хва ла ти за све ле пе тре нут ке и сва дру же ња, за све про те кле го -

ди не, а го ди на је пу но... 

По чи вај у ми ру.

Тво ји при ја те љи: по ро ди це ПЕ ТРО ВИЋ, ПУ ШЕ ЉЕ, РО МА НИЋ,

НИ КО ЛИЋ, БУ ЛА ТО ВИЋ и ТРИ ФУ НО ВИЋ

(98/217190)

МИ РО СЛАВ

ПАН ТЕ ЛИЋ

Ето, су за је по те кла. За -

у век ћеш жи ве ти у на -

ма, тво ја ду ша не ће би -

ти са ма.

Тво ји: КА ТА РИ НА, 

МИ ЛИ ЦА, ЈО ВА НА 

и ЈО ВАН

(122/217238)

МИ РО СЛАВ

ПАН ТЕ ЛИЋ
Ка ква је си ту а ци ја? Ни -

ко ви ше не пи та, а не -

мам ни од го вор.

Је ди ни уј ко, жи ве ћеш и

би ћеш во љен док ди ше -

мо.

Тво ји: МА РИ НА, 

МА РИ ЈА и НЕ НАД

(123/217238)

МИ РО СЛАВ

ПАН ТЕ ЛИЋ

Ни шта ви ше ни је исто,

уза луд су све и ове ре -

чи, ја не мам ви ше бра -

та.

МИР ЈА НА и ДО БРО САВ

ГА ЧА НО ВИЋ

(124/217238)

Во ље ном 

МИ РО СЛА ВУ

ПАН ТЕ ЛИ ЋУ

по след њи по здрав 

од оца СВЕ ТО ЛИ КА

ПАН ТЕ ЛИ ЋА

(125/217238)

МИ РО СЛАВ

ПАН ТЕ ЛИЋ

У на шим ср ци ма, до кле

нам бу ду ку ца ла.

МИ ЛИ ЦА, БИ СЕР КА

и ГО РАН

(126/217238)

По след њи по здрав при -

ја те љу

МИ РО СЛА ВУ

ПАН ТЕ ЛИ ЋУ

од по ро ди це АЏИЋ

(131/217257)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

По след њи по здрав 

МИ РО СЛА ВУ 

ПАН ТЕ ЛИ ЋУ

По ро ди ца ВУ КО ВИЋ
(144/217309)

По след њи по здрав дра гој

ЈУ ЛИ ЈИ ЦВЕ ТА НО ВИЋ ЋИ РИЋ
од ко лек ти ва „Monalojd”.
Оста ћеш увек у на шем се ћа њу.

ЗО КИ, СНЕ ЖА, БО БА, МА ЈА, БА НЕ и ЈАЦА

(34/316962)

По след њи по здрав су пру зи

ЈУ ЛИ ЈИ ЦВЕ ТА НО ВИЋ ЋИ РИЋ

Љу ба ви, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Су пруг ЈО ВАН
(101/217190)

Ту жна ср ца ја вља мо да нас је 26. мар та на пу сти -

ла на ша дра га

ЈУ ЛИ ЈА ЦВЕ ТА НО ВИЋ ЋИ РИЋ
1983–2016.

Ожа ло шће ни: отац ЈО ВАН, брат РА ТО МИР, 

су пруг ЈО ВАН и све кар ИЛИ ЈА
(102/217190)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

По след њи по здрав дра гој тет ки Јо ки

ЈО ВАН КА КАЛ КАН
1928–2016.

МА РИ ЈА са ЛЕ ЛОМ и РА ШОМ

(22/216945

По след њи по здрав

ПЕ РИ ГА ГИ ЋУ
Чу ва ће мо те од за бо ра ва.

МИ ЦА, ДРА ГА НА, ПРЕ ДРАГ и СА ВА МРА О ВИЋ 
с по ро ди ца ма

(67/217067)

По след њи по здрав  бра ту

ПЕ РИ

од ЖЕЉ КА, ГО ЦЕ, ДА НИ ЈЕ ЛЕ 

и НЕ ШЕ ГА ГИЋ

(99/217192)

ИЗ ЈА ВА 

ЗА ХВАЛ НО СТИ

Свим при ја те љи ма, ку мо ви ма, ком ши ја ма, по ро -

ди ца ма Дра же на Мли на ре ви ћа и Ми ће Де ли ћа,

мом це лом ко лек ти ву За во ду за јав но здра вље

Пан че во, као и свим док то ри ма: 

Сла во љу бу Да чи ћу, Ве сни Бла жић Ма ној ло вић,

Ми ла ну Ко ви ја ни ћу, Све то за ру Га ври ло ви ћу,

На ди Ста но је вић и мно гим дру ги ма, на не се бич -

ној по мо ћи у те шким тре ну ци ма по во дом смр ти

на шег Пе ре Га ги ћа.

По ро ди ца: НА ДА, ДАР КО, ТА ТЈА НА и ФИ ЛИП
(104/217199)

По след њи по здрав

ПЕ РИ ГА ГИ ЋУ

од Га ле то вих дру га ра: НЕ МА ЊЕ, НЕБ ЦА, 

МЛА ДЕ НА, ЛА ЛЕ ТА, БАЋ КА, КО БА СА, МАР КА,

ЗО КЕ и ДУ ЛЕ ТА
(105/217200)

ПЕ РО ГА ГИЋ
Уз диг ну те гла ве и ср цем ис пу ње ним по но сом

што сам те имао за оца, по здра вљам те  још овај

пут, мој ћа ле.

Хва ла ти на све му што си ми пру жио  и за све че -

му си ме учио.

Твој син ДАР КО
(106/217200)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо  род -
би ну и при ја те ље да је 25. мар та 2016, у
67. го ди ни пре ми нуо наш дра ги

ПЕ РО ГА ГИЋ
1950–2016.

Са хра на је оба вље на 28. мар та 2016. го ди -
не на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Увек с на ма у на шим ср ци ма и ле пим
успо ме на ма.

Ожа ло шће ни: отац МИ ЋА, син ДАР КО,
су пру га НА ДА, сна ја ТА ТЈА НА, унук 
ФИ ЛИП, бра ћа ЖЕЉ КО и СВЕ ТО ЗАР 

с по ро ди ца ма, та шта МИ ЛИ ЦА, сва сти ка
СЊЕ ЖА НА, па шо СИ НИ ША са си ном
МОМ ЧИ ЛОМ и мно го број на род би на

(107/216200)

ПЕ РО ГА ГИЋ
1950–2016.

Во ље ни мој Пе ро, оста је ми да вје чи то ту гу јем за

то бом, и да мо лим Го спо да да ти по да ри цар ство

не бе ско.

Ни кад за бо ра вљен, вје чи то у мом  ср цу, ан ђе ле

мој.

Су пру га НА ДА
(108/216200)

ПЕ РО ГА ГИЋ
1950–2016.

На шем Пе ри ве ли ко хва ла за све што је учи нио

за нас у на шим те шким да ни ма, 1995-та, Кра ји на.

Имао си ве ли ко ср це....

и мно го га да вао дру гим и ма ло чу вао за се бе.

Тво ји: та шта МИ ЛИ ЦА, сва сти ка СЊЕ ЖА НА,

па ша СИ НИ ША и по себ но твој МОМ ЧИ ЛО 
(109/216200)

ПЕ РО ГА ГИЋ
Ма ло има ре чи па и па пи ра, ка ко бих ја мо гао

опи са ти мо га тет ка Пе ру Ђу ку.

Мој пр ви до ла зак, пр ви ро ђен дан , па пр ви ко ра -

ци, пр ве ре чи и та ко мно го то га, уз пу но љу ба ви

и то пли не па све до да нас.

Мно го сам ту жан, али мој те ча иде ме ђу ан ђе ле,

та мо му је мје сто.

МОМ ЧИ ЛО
(110/217200)

По след њи по здрав на -

шем дра гом

ПЕ РИ ГА ГИ ЋУ

Оти шао си пре ра но и

оста вио ве ли ку пра зни -

ну.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва ће мо успо ме ну

на те бе.

МИ ЛИ ЦА, СМИ ЉА и

БИ ЉА НА с по ро ди цом

(112/2172045)

Дра гом Пе ри по след њи по здрав

ПЕ РО ГА ГИЋ

За у век ће мо те чу ва ти у сво јим ср ци ма.

Отац МИ ЋА, брат СВЕ ТО ЗАР, сна ја БИ СЕР КА, си но ви ца ДИ НА 

с по ро ди цом и си но вац ВЛА ДИ МИР

(113/217204)

Дра гом Пе ри по след њи

по здрав

ПЕ РО ГА ГИЋ

од тет ке ЉИ ЉЕ, се стре

ЦЕ ЦЕ и бра та НЕ НА ДА

(114/217211)

РА ДО СЛА ВА ДЕ МЕ ТЕР
1932–2016.

По след њи по здрав мај ци од ћер ке ЈЕ ЛИ ЦЕ, зе та 
СТЕ ВА НА, уну ке МАР ГА РЕ ТЕ и КА ТА РИ НЕ, зе та 

ПРЕ ДРА ГА и МИ ЛО ША и пра у ну ча ди

(73/217081)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР КА РИ ШИК
1982–2006.

Де сет го ди на се на вр ша ва, а бол и ту га су увек

ту. Ни шта не мо же да за ме ни пра зни ну ко ју си

оста вио у на шим ср ци ма. У ми сли ма си увек с

на ма во љен и не за бо ра вљен.

Тво ји: мај ка НА ДА, брат МИ ЛОШ с по ро ди цом,

ба ба ДРА ГИ ЦА и тет ка ГО ЦА
(92/217157)

Про шло је ту жних че тр де сет да на ка ко ни је с на ма

СЛА ВИ ЦА МО ЈИН
рођ. Ра кић

27. IX 1951 – 19. II 2016.

Мно го нам не до ста јеш!

Ожа ло шће ни: су пруг МИ ЛАН, ћер ка БИ ЉА НА,

син ДУ ШАН, снај ка ЦЕ ЦА, зет ЗО РАН и уну ци

МАР КО, ЕМИ ЛИ ЈА, МА РИ НА и ДУ ЊА
(116/217218)

ПО МЕН и СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИН КО ЈО ВА НО ВИЋ
17. IV 1952 – 1. IV 2011 – 1. IV 2016.

По све ће ност по ро ди ци и љу бав не ви дљи вим ни -

ти ма тка ју сва ко днев но по ро дич ни жи вот, ко јим

смо сви за јед но ишли...

С по што ва њем и љу ба вљу су пру га 

СЛО БО ДАН КА, кћер ЈЕ ЛЕ НА и син ДУ ШАН 

с по ро ди цом
(127/217244)

3. апри ла на вр ша ва ју се

две ту жне го ди не од

смр ти мог  су пру га

ТО МИ СЛА ВА

АН ТО НИ ЋА

Ве ли ка ту га у ср цу, без

те бе.

Су пру га ДЕ СА 

с по ро ди цом

(143/217306)

РА ДЕН КО 

УРО ШЕ ВИЋ
1937–2016.

За вр шио је сво ју бо сан -

ско-ба нат ску „офан зи -

ву” наш не по но вљи ви,

до бри стриц.

По ро ди ца ВУ ЛЕ ТИЋ

(142/217303)
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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

ПЕ ТАР БУ ДАИ

1934–2015.

1. апри ла 2016. на вр ша -

ва се го ди ну да на от ка -

ко ни си с на ма.

Ожа ло шће на су пру га

ТУ ГО МИ Р КА с ћер ком

ЉИ ЉОМ, уну ци ма

и пра у ну ци ма

(64/217056)

У не де љу, 3. апри ла 2016. го ди не, у 11.30, да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на гро бљу Ко теж

ЗА РИ ЈЕ СА ВИЋ

Су пру га ВЕ ЛА и син НО ВИ ЦА с по ро ди цом

(83/217115)

У су бо ту, 2. апри ла 2016, у 11 са ти, на гро бљу Ко -

теж обе ле жи ће мо го ди шњи по мен

ДЕ САН КИ ПЕ ТРО ВИЋ
2015–2016.

Го ди на про ђе, а ти нам све ви ше не до ста јеш. Че -

жња за то бом је све ве ћа, на ша ми ла мај ко, су -

пру го и ба ко.

Тво ји нај ми ли ји
(91/217156)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је се дам на ест го ди на од тра гич не по ги би је на -

ших ко ле га. По мен ће се одр жа ти 4. ар пи ла 2016.

МИР КО            ДУ ШКО            ДЕ ЈАН 

ДМИ ТРО ВИЋ  БО ГО СА ВЉЕВ БОЈ КО ВИЋ

На стра да ли су у НА ТО бом бар до ва њу Ра фи не ри је  Пан -

че во, 4. апри ла 1999. го ди не.

Веч но ће жи ве ти у на шим ср ци ма и на шем се ћа њу.

Ор га ни за ци ја Син ди ка та Ра фи не ри је наф те Пан че во
(93/ф-519)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је се дам на ест го ди на од тра гич не по ги бје на -

ших ко ле га. По мен ће се одр жа ти 4. апри ла 2016, у 9 са -

ти, у Спо мен са ли у Енер га ни, а у 10.30, на Ка то лич ком

гро бљу.

МИР КО            ДУ ШКО            ДЕ ЈАН 

ДМИ ТРО ВИЋ  БО ГО СА ВЉЕВ БОЈ КО ВИЋ

Из гу би ли су жи вот ра де ћи са ве сно на сво јим рад ним ме -

сти ма у ра фи не риј ској Енер га ни, у НА ТО бом бар до ва -

њу, 4. апри ла 1999. го ди не.

Од ко ле га из „Енер га не” Ра фи не ри је наф те Пан че во
(94/ф-519)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је се дам на ест го ди на од тра гич не по ги би је на -

ших ко ле га. По мен ће се одр жа ти  4. апри ла 2016.

МИР КО            ДУ ШКО             ДЕ ЈАН

ДМИ ТРО ВИЋ  БО ГО СА ВЉЕВ   БОЈ КО ВИЋ

Из гу би ли су жи вот ра де ћи са ве сно на сво јим рад ним ме -

сти ма у ра фи не риј ској Енер га ни, у НА ТО бом бар до ва -

њу, 4. апри ла 1999. го ди не

Нафт на ин ду стри ја Ср би је
(2/ф-475)

СЕ ЋА ЊЕ

БЕ ЖУЉ

МИ ЛЕН КО          ШТЕ ФА НИ ЈА
2011.                                    2000.

Ни кад за бо ра вље ни.

Си но ви ЈО ВИ ЦА и ДРА ГАН и ћер ке ЗО РИ ЦА 

и МЛА ДЕН КА с по ро ди ца ма
(117/217220)

Про шло је шест нај ту жни јих ме се ци от ка ко ви -

ше ни си сам ном

РА ДЕН КО ЦЕ ТИЋ

… ка да све ћа до го ри и ка да ср це за бо ли, са мо ти

ми мо жеш по мо ћи...

Тво ја ВЕ СНА
(119/217236

РА ДЕН КО ЦЕ ТИЋ

Шест ме се ци смо у ду бо ком бо лу, са се ћа њем на

срећ не го ди не ко је смо про ве ли за јед но.

С љу ба вљу мај ка МИР КА, се стра РА ДА, 

зет МИ КИ, се стри ћи ЖИ КА и НЕ МА ЊА
(120/217236

РА ДЕН КО 

ЦЕ ТИЋ

С љу ба вљу ко ју смрт не

пре ки да и ту гом ко ју

вре ме не ле чи, чу ва ће -

мо те од за бо ра ва.

Твој син ДА МИР, сна ја

ЈЕ ЛЕ НА и уну ке ДУ ЊА

и НЕ ДА

(121/217236)

У су бо ту, 2. апри ла, у 10 са ти, на Ка то лич ком
гро бљу у Пан че ву одр жа ће мо че тр де се то днев ни
по мен на шем во ље ном су пру гу, оцу и бра ту

СЛО БО ДА НУ ЋИР КО ВИ ЋУ 
ЋИ РИ

1959–2016.
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 ји нај ми ли ји: су пру га ЈА СМИ НА, 
ћер ка АН ДРИ ЈА НА и брат ЗО РАН

(136/217280)

5. апри ла 2016. го ди не,

про шле су че ти ри го ди -

не, ту жне и бол не от ка -

да ни си с на ма, наш

дра ги, ПЕ ЂА

ПЕ ЂА 

ФУ ШТИЋ

С љу ба вљу те спо ми ње -

мо, од за бо ра ва у ср цу

чу ва мо.

Тво ји нај ми ли ји

(103/217197)

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.

Че тр де се то днев ни по мен

РА ДО ВАН 
ТО ДО СИ ЈЕ ВИЋ

Син ПРЕ ДРАГ, сна ја
ДРА ГА НА и уну ка 

АНА СТА СИ ЈА
(139/21729)
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4. апри ла на вр ша ва ју се три го ди не от ка ко нас је

на пу стио наш син и брат

ЉУ БО МИР МЕР ЏА НО СКИ
1982–2013.

Три го ди не бо ла, и да ни  те жи од нај те жих. Вре -
ме ни је лек, већ пат ња и ту га, али ти жи виш у на -
шим ср ци ма, кроз на ша се ћа ња, веч но во љен и
ни кад не за бо ра вљен.

Тво ја мај ка ЗО РИ ЦА, отац РИ СТА 
и брат АЛЕК САН ДАР

(5/216889)

У су бо ту, 2. апри ла

2016. го ди не да ва ће мо

го ди шњи по мен на шем

ВЕ ЛИЧ КУ 
СТО ЈА НОВ СКОМ

Ожа ло шће ни: син 
РА ДИ ВО ЈЕ, сна ја 

ИЛИ НА, уну ка САН ДРА
и унук АЛЕК САН ДАР 

с по ро ди цом

(47/217023)

ЉУ БО МИР

МЕР ЏА НО СКИ

Љу бо, про шле су три го -

ди не ту жне, от кад ни си

с на ма.

Љу бо, ми ко ји те во ли -

мо зна мо ко ли ко бо ли

жи ве ти без те бе.

Увек ће мо те во ле ти.

Се стра ОЛИ ВЕ РА, зет

ПЕ ТАР и се стри ћи 

БО БА и ДА КИ

(49/217003)

Про шло је ту жних го ди ну да на от ка да ни -

си с на ма

БИ ЉА НА РА ДЕ КА
рођ. Гло го вац

БА ТО, СЕ КА и МА ЈА

(51/217032)

Се ћа ње на на шу

СО КУ

од ко ле га из Исто риј ског ар хи ва у Пан че ву
(52/ф-518)

Ми ла мо ја се стро

БИ ЉА НА РА ДЕ КА

Про ђе го ди на, а бол и ту га за То бом ни кад не ће

про ћи!

ГИ ЛА, ВА СО, ЈЕ ЛЕ НА, МА РЕ и МА РИ НА
(40/216984)

Пет на ест го ди на је про шло от кад ни си с на ма,

ал’ си у на ма

ВУ КО СА ВА МАР ЧЕ ТИЋ
3. IV 2001 – 3. IV 2016.

Вре ме не мо же из бри са ти бол, љу бав и се ћа ње

на те бе. Док је нас жи ве ћеш у на ма.

Тво ји нај ми ли ји
(76/217903)

ЈО ВАН ВИ ДА НО ВИЋ
1. IV 2008 – 1. IV 2016.

Мно го нам је те шко бе те бе.

Не сре ћа нам те је узе ла и учи ни ла да жи ви мо с

гор ким бо лом и ту гом. Зна мо да си не где на не -

бу, ан ђео наш, и да нас чу ваш, као и ми те бе у

на шим ср ци ма.

Су пру га МА ЦА, ћер ка ТА МА РА и син МИ ЛЕ
(79/217095

1. апри ла на вр ша ва се се дам го ди на от ка да ни је

с на ма на ша во ље на

КА ТИ ЦА ЋИ РИЋ
2009–2016.

Увек и за у век у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг БОГ ДАН, ћер ке 

БИ ЉА НА и ЗЛА ТА и син ЂУ РИ ЦА с по ро ди ца ма
(80/217101)

Ни је мр тав онај ко ји је

умро, већ онај ко ји је

за бо ра вљен, што  ти ни -

ка да не ћеш би ти

ЈО ВАН 

ВИ ДА НО ВИЋ

Твој син МИ О ДРАГ, 

су пру га МА РИ ЈА 

и ћер ка ТА МА РА

(81/217103)

Го ди шњи по мен

НА ДЕ ЖДА ЛЕ КА

СЛА ВИ ЦА с де цом

(82/217109)

У  су бо ту, 2. апри ла 2016. го ди не, у 11 са ти, обе ле жи ће мо го ди ну

да на от ка ко ни је с на ма на ша

БИ ЉА НА РА ДЕ КА
рођ. Гло го вац

7. IV 2015 – 7. IV 2016.

Нај дра жа на ша, тво ју љу бав, до бро ту и по жр тво ва ње увек ће мо

но си ти у на шим ср ци ма.

Су пруг МИ ЛО РАД, ћер ка МА РИ НА и син ДА НЕ

(84/217116

Про шла је нај ту жни ја го ди на от ка ко нас је на пу сти ла на ша

БИ ЉА НА РА ДЕ КА

Нај дра жа мо ја мај ка, не по сто је ре чи ко ји ма бих мо гла опи са ти

овај осе ћај пра зни не от ка да те не ма. По сто ји љу бав ко ју смрт не

пре ки да и ту га ко ју вре ме не ле чи.

Тво ја ћер ка МА РИ НА, зет СЛА ЂАН и уну ци ВУ КА ШИН и МА ША

(85/217116)

Про шла је го ди на от ка ко нас је на пу сти ла на ша мај ка, све кр ва и

ба ка

БИ ЉА НА РА ДЕ КА

Ни ка да не ће мо за бо ра ви ти те бе и све што си чи ни ла за нас.

Тво ји: ДА НЕ, ДА ЦА и ЈО ВАН

(86/217116)

У сре ду, 6. апри ла 2016,

да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем

дра гом бра ту и си ну

ДУ ША НУ  

ЛА ЗИ ЋУ

Отац РА ДО ВАН и брат

ЗО РАН

(128/217252)

У сре ду, 6. апри ла 2016.

да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем

дра гом бра ту

ДУ ША НУ 

ЛА ЗИ ЋУ

Не у те шна се стра 

ЉИ ЉА НА и зет 

МИ ЛОШ с по ро ди цом

(129/217252)

БРА НИ СЛАВ
ИЛИЋ

30. III 1998 – 30. III 2016.
За се ћа ње и не за бо рав.

КА ТИ ЦА и ЖЕЉ КА 
с по ро ди цом

(97/217184)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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3. мар та 2016. го ди не на вр ша ва се шест го ди на од смр ти мо је дра -

ге су пру ге и три де сет че ти ри го ди не од тра гич не смр ти мо је ћер ке

је ди ни це

КАР БУ НАР

ОЛ ГИ ЦЕ                    БРАН КЕ
1958–1982.                                        1939–2010.

Оста је љу бав ко ју смрт не пре ки да, ту га ко ју вре ме не ле чи, с по -
но сом вас по ми њем, у ср цу но сим. С не из мер ном љу ба вљу и по -
што ва њем чу вам успо ме ну на ваш дра ги лик.

Отац и су пруг МИ ЛАН

(16/216919)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ЛА ЗА РОВ

ДОМ НИ КА            ЛА ЗАР
4. IV 2008 – 2016.         22. VI 2012 – 2016.

С по но сом и љу ба вљу  чу ва мо успо ме не на Вас.

Кће р ке КОР НЕ ЛИ ЈА и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма
(24/216947)

СЕ ЋА ЊЕ

БЛА ЖЕК

ВА ЛЕ РИ ЈА           ВЛА ДИ СЛАВ

2. IV 2008 – 2016.              29. V 1985 – 2016.

Увек с ва ма у ми сли ма и ср цу.

Кће р ке МИ ЛИ ЦА и БРА НИ СЛА ВА
(25/216947)

8. апри ла 2016. на вр ша -

ва се шест ме се ци от ка -

ко ни си с на ма

ДРА ГИ ША 
ПА ВЛОВ ГИ ЛЕ

1968–2015.
Увек ћеш нам не до ста -
ја ти.

Тво ји МИ ЛИ ЦА 
и АЛЕК САН ДАР

(29/216954)

У су бо ту, 2. апри ла 2016, у 12 са ти, да ва ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен 

СЛО БО ДА НУ РА КО ЧЕ ВИ ЋУ

Оста ћеш веч но у на шем се ћа њу.

Тво ји нај ми ли ји
(31/216958)

Тро го ди шњи по мен

АР ПАД 

КО ВАЧ

Оста ћеш  веч но у на -

шем се ћа њу.

Тво ја по ро ди ца

(32/216959)

29. мар та 2016. го ди не

на вр ша ва се шест го ди на

од смр ти на шег дра гог

МИ О ДРА ГА
ПА ВЛО ВИ ЋА

ПА ЈЕ
И да ље је ве ли ка пра -
зни на у на шим ср ци ма.
Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(33/216960)

МИ ЛАН 

РИ СТИЋ

МИ ША 

КРАК

Се ћа ња не бле де, бол не

про ла зи.

Оку пи ће мо се 2. апри -

ла, у 11 са ти, на вој ло -

вач ком гро бљу да одр -

жи мо де ве то го ди шњи

по мен.

Тво ји нај ми ли ји

(35/216963)

У су бо ту, 2. апри ла 2016. го ди не, у 11.30, на Ста ром пра во славнм

гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо го ди шњи по мен на шем

ЛИ ВИ ЈУ СУ КО ВА ЧУ ТИ БИ ЈУ
1947–2015.

Ве чи то ожа ло шћен ње гов брат ЛА ДИ СЛАВ с по ро ди цом

(38/216980)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУР ЂЕВ КА 

ДЕ ДА У ЦИЋ

учи те љи ца

31. III 1996 – 31. III 2016.

Увек у ми сли ма, за у век

у се ћа њу.

Тво ји нај ми ли ји

(42/217002)

ПЕР ВАН 

МИ ТОВ
2010–2016.

Та та, про шло је шест го -

ди на а тво ја са о се ћа ња

и по др шка мно го ми не -

до ста ју.

Во ли те тво ја кћер ка

СНЕ ЖА и су пру га

МИЛ КА

(43/217011)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да
ће мо у сре ду, 6. апри ла 2016, у 11 са ти, на
Но вом гро бљу да ва ти че тр де се то днев ни
по мен на шем дра гом 

МИ ЛО ВА НУ ЈОК СИ МО ВИ ЋУ
1978–2016.

Оти шао си из не на да и оста вио нас у не ве ри ци.

Че ка мо да се од не куд по ја виш и про бу -
диш нас из ру жног сна. Али те не ма... Бол
ће мо жда про ме ни ти об лик, али ни ка да
не ће пре ста ти.

Чу ва ће мо те у на шим ср ци ма, ми сли ма,
отрг ну ти од за бо ра ва.

За у век не у те шни тво ји нај ми ли ји
(44/2170169

5. апри ла на вр ша ва се

че тр де сет ту жних да на

от кад ни је с на ма на ша

во ље на

ИЛИН КА 

СТО ЈА КО ВИЋ

Вре ме про ла зи, оста је

ту га и пра зни на.

Ње ни нај ми ли ји

(45/217018)

Про шла је го ди на од

смр ти на шег дра гог

РА ДО ВА НА 

КР ЧА ДИН ЦА

Жи виш у на шим ср ци -

ма, ми сли ма и се ћа њи -

ма.

Тво ја по ро ди ца

(66/217066)

У су бо ту, 2. апри ла

2016, мо ли тве но ће мо

обе ле жи ти го ди шњи цу

ЈО ВИ ЦИ 

ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ

Во ље ни ни кад не уми -

ру.

Тво ји нај ми ли ји

(70/217071)

СЕ ЋА ЊЕ

1. апри ла на вр ши ће се

пет го ди на от кад ни је с

на ма наш дра ги

ПЕ РА 

КУ РЕ ЉУ ШИЋ
С по но сом и љу ба вљу чу -

ва мо успо ме не на ње га.

Ње го ви нај ми ли ји

(72/217077)

Се ћа ње на во ље ну ку -

ми цу

МА РИ ЈА НУ 

КЕ ПИЋ

1. IV 1999 – 1. IV 2016.

Се ћа ње на те бе оста је

за у век.

Ку мо ви ВИК ТОР 

и СА ША

(89/217124)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КА 

КАР БУ НАР

рођ. Ра до ван чев

1939–2010.

С љу ба вљу и ту гом чу ва -

ће мо веч ну успо ме ну на

те бе.

Се стра МИ РА 

с по ро ди цом

(90/217129)

ПО МЕН и СЕ ЋА ЊЕ

НИ ШЕ ВИЋ

ДА НИ ЦА                БЛА ГО ЈЕ
че тр де сет да на                     два де сет го ди на

Дра ги и пле ме ни ти ро ди те љи, на ша љу бав ја ча је

од вре ме на и за бо ра ва.

ЉИ ЉА НА и ДРА ГАН с по ро ди ца ма
(48/217026)

ПЕ ТАР ПЕ ТРО ВИЋ
31. мар та 2016. на вр шава се че тр де сет ту жних да на от -

ка ко си нас на пу стио, али у ср ци ма оста ћеш за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(96/217180)

31. мар та 2016. на вр ши ло се се дам на ест го ди на

од тра гич не по ги би је, жр тве НА ТО агре си је

ЉУ БО МИ РА ТО МИ ЋА
пу ков ни ка ВЈ

Све што је људ ско и пле ме ни то има ла је тво ја ду -

ша. С по но сом Те спо ми ње мо, а с ту гом жи ви мо

се дам на ест го ди на.

Тво ји: ЦА НА, ТА ЊА и МИ ЋА
(118/217231)

Про шле су две го ди не от кад ви ше ни је с на ма наш

ЈО ВАН СУ БИН
Бес крај но на ма не до ста јеш.

Тво ји: ЈА ГО ДА, ЂОР ЂЕ и ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди ца ма

(95/217169)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

3. апри ла на вр ша ва се
де сет го ди на  ка ко ни си
с на ма, али у ср цу си
оста ла

САВ КА 
ИВА НОВ СКА

Су пруг ИВАН, син 
ЉУ БИ ША, ћер ка 

СУ ЗА НА, брат АЦА и
уну ци МАР КО, 

МАР ЈАН, СТЕ ФАН 
и оста ла род би на и

при ја те љи
(1/216878)

3. апри ла 2016. обе ле -

жи ће мо го ди шњи по -

мен на шој

СЛАВ КИ 

НЕ СТО РО ВИЋ

Тво ја до бро та оста ће

за у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: БА ГЕ, СЛА ВИ ЦА,

ДА НЕ и НЕ ЛЕ

(3/216880)

ИВАН 

ВУР ДЕ ЉА

29. III 2005 – 29. III 2016.

С по но сом чу ва ју 

успо ме ну на ње га: 

су пру га МИР ЈА НА 

и де ца МИ ЛЕ НА, 

ЈЕ ЛЕ НА и НИ КО ЛА

(6/216891)

АН ДРЕ ЈА 
ЖА ЛАЦ

6. IV 2012 – 6. IV 2016.
Про шло су ту жне че ти -
ри го ди не, а ти ћеш за у -
век би ти у на шим ср ци -
ма, и у на шим ми сли ма.

Су пру га КР СМА НИ ЈА,
ћер ка ВЕ СНА, зет 
ПРЕ ДРАГ и уну ци 
НИ КО ЛА и ИВАН

(7/216900)

3. апри ла 2016. обе ле -

жи ће мо  че тр де се то -

днев ни по мен

СТА НИ МИ РУ

ТО МИ ЋУ

Тво ји нај ми ли ји

(8/216901)

3. апри ла на вр ша ва се

ту жна го ди на от ка да

ни си с на ма

ЉУ БИ ЦА 

ЗЛАТ КО ВИЋ

Мно го нам не до ста јеш. 

Син РАС КО, ћер ке 

ЗО РИ ЦА и РУ ЖИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(10/216909)

Про шло је че тр де сет ту -

жних да на от кад ни је с

на ма наш во ље ни

ЛА ЗАР 

ЧЕ НЕЈ СКИ

Ожа ло шће на су пру га

РАД МИ ЛА, син СР ЂАН

и син ВЛА ДИ МИР 

с по ро ди цом

(11/216911)

1. апри ла на вр ша ва се се дам на ест го ди на от ка ко

нас је на пу сти ла на ша

МА РИ ЈА НА КЕ ПИЋ
1988–1999.

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 нам не до ста јеш.
Веч но си у на шим ср ци ма.
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ма ма ЛЕН КА и та та СТЕ ВА
(12/216918)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА НА 

КЕ ПИЋ

Вре ме не мо же из бри са -

ти љу бав и за бо рав на

те бе.

Тво ја ба ба РА ДА

(13/216918)

За у век у на шем ср цу

МА РИ ЈА НА

Стриц МИ ЛАН, ни на

ВЕ РА, се стра 

РАД МИ ЛА, зет 

ДА НИ ЈЕЛ и се стри чи на

МИ ЛА НА

(14/216918)

ПО МЕН

ЈО ВАН КА 

БО ЖИ НОВ СКИ

ВАН ЧЕ

31. III 2008 – 31. III 2016.

Ње на де ца: ДУ ШИ ЦА,

ДУ ШКО и ЗО РИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(15/216915)

ПО МЕН

30. мар та 2016. Дра га ну се на вр ши ло де сет го ди -

на, а Еви пет ме се ци от ка ко ни су с на ма 

ДРА ГАН                  ЕВА
МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ    ЛА СЛО ФИ

30. III 2006. 30. X 2015.
Го ди не и ме се ци про ла зе, а  нај леп ше успо ме не
но си мо у ср ци ма.

Ва ши нај ми ли ји
(18/216740)

Про шло је де сет го ди на от кад ни је с на ма

наш во ље ни

ЛУ ЧИ ЈАН МА РИ НА

Оста ју са мо ми сли и дра га се ћа ња.

Тво ји нај ми ли ји

(19/216928)

МА КИ

6. IV 2012 – 6. IV 2016.

Вре ме про ла зи, а ти нам

не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(20/216931)

Про шло је пет на ест го -

ди на од смр ти на шег

дра гог

ДУ ША НА 

КНЕ ЖЕ ВИ ЋА

Успо ме ну на ње га 

чу ва ју ње го ви 

нај ми ли ји

(23/216946)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВУЉ

НИ КО ЛА                   СЛАВ НА
1994–2016.                             2003–2016.

По чи вај те у ми ру.
Ћер ка ЈА СМИ НА и зет ВО ЈИ СЛАВ

(30/216956)

ПО МЕН

АЛЕК САН ДАР ШКО РО
1967–2003.

Про шло је три на ест го ди на од смр ти на шег дра -

гог си на и бра та. Вре ме га ни је одво ји ло од нас,

оста је с на ма за у век, у на шим ср ци ма, ми сли ма

и се ћа њу.

По ро ди ца ШКО РО
(36/216952)

30. мар та на вр ша ва ју се

две го ди не, ка да је тво ја

ду ша оти шла у не ки  но -

ви, бо љи свет

ВИ ДА 

СТАН КО ВИЋ

1953–2014.

Би ли смо и би ће мо увек

у ми сли ма с то бом, ве -

за ни љу ба вљу ко ја не

бле ди и не не ста је.

Су пруг ЂОР ЂЕ, син

ИГОР, сна ја БЈАН КА 

и унук НЕ НАД

(37/216974)

3. апри ла 2016, у 11 сати, на гробљу Котеж, да ва ће мо

че тр де се то днев ни по мен на шем дра гом

РА ДО ВА НУ ТО ДО СИ ЈЕ ВИ ЋУ
Су пру га РА ДА, ћер ке ДА НИ ЦА и ЗО РИ ЦА 

и син МИ ЛИ ВО ЈЕ
(41/216999)

У не де љу, 3. апри ла 2016,  на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка да ни је с на ма на ша 

БРАН КИ ЦА 

СИ МИЋ

По ро ди ца
(74/217085)

СТЕ ВАН МИ ЛО ШЕ ВИЋ
3. IV 1996 – 3. IV 2016.

Вре ме про ла зи, али бол и ту га ни ка да.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ОЛ ГА и син ЗДРАВ КО

(63/217055)

2. апри ла 2016. одр жа ће се ше сто ме сеч ни по мен от кад

нас је на пу стио наш

ДРА ГАН ГА ЧИЋ

Обе ле жи ће мо тај дан, се ћа ју ћи га се с љу ба вљу, по што -

ва њем и за хвал но шћу, за све што је учи нио за нас.

Ње го ви је ди ни: син СА ВА и су пру га ТА ЊА као 

и нај бли ски ји при ја те љи и ода ни рад ни ци „Гра фо са”
(133/ф-521)



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Нај бит ни је је да се до бро осе -
ћа те и да сте се ко ли ко-то ли ко
опо ра ви ли од про шле тур бу лент -
не сед ми це. Парт нер вас у све му
по др жа ва. Кра ћи пут ис ко ри сти -
те за од мор.

Би ће те ма ло успо ре ни ове сед -
ми це и ду го ће те раз ми шља ти о
то ме шта и ка ко да ље, али по зив
пред крај сед ми це по мо ћи ће
вам да до не се те ис прав ну од лу -
ку. По се ти те зу ба ра.

Ка да вам кре не, он да је баш
кре ну ло. До бри кон так ти и по -
слов ни уго во ри обе ле жи ће ову
сед ми цу. Не про пу штај те су сре те
са стран ци ма, из гле ди за за ра ду
су ве ли ки.

До бро је то што во ли те да зна те
на че му сте и у по слу и при ват но,
али по не кад не тре ба од мах се ћи
на по ла. Бу ди те стр пљи ви ји, бу -
ду ћи да вам се сме ши до бра по -
слов на по ну да.

Бла га уко че ност вра та је по сле -
ди ца ва ше пре на пе то сти. Већ сте
се и са ми умо ри ли од же ље да
не што про ме ни те, а кон стант но
тап ка те у ме сту. На пра ви те кон -
кре тан ко рак.

Не про пу сти те по зив за од ла -
зак на кра ћи из лет с дру штвом,
јер мо же те упо зна ти љу бав свог
жи во та. Раз ми шља те о про ме ни
по сла, али стр пи те се, ве тро ви
баш и ни су по вољ ни.

По не кад вам се чи ни да је цео
свет про тив вас, ако ни је с ва ма.
Не схва тај те до бро на мер не кри -
ти ке као атак на соп стве ну лич -
ност. По ве ди те ра чу на о крв ном
при ти ску.

Ва ша ам би ци ја има са мо је дан
циљ: си гур ност. Тру ди те се да
пре ва зи ђе те тре нут не про бле ме.
Не на да но вам сти же фи нан сиј -
ска по моћ од ста рог при ја те ља.

Пре ви ше сте нер во зни и то мо -
же иза зва ти сто мач не про бле ме.
По не кад и ни је та ко до бро пла -
ни ра ти ду го роч но, јер док сте за -
у зе ти ти ме, мо же те про пу сти ти
сјај ну по слов ну по ну ду.

Во ди те ра чу на о то ме шта је де -
те и пи је те јер вам је сто мак осе -
тљив. Поч ни те да па ку је те ко фе -
ре, пред сто ји вам из не над ни ду -
жи по слов ни пут. Не ве руј те у
све што чу је те.

Ма ње је ди те, ви ше се кре ћи те и
спа вај те, па ће умор не ста ти.
Оку пи ра ни сте иде јом о пре се -
ље њу или про ме ни ме ста бо рав -
ка. Ипак, са че кај те по вољ ни ји
тре ну так.

Пе дант ни сте, али и пре ви ше
сит ни ча ви. Бу ди те уме ре ни у
зах те ви ма и же ља ма, да не би сте
оста ли и без оно га што има те.
Опа да ње ко се мо же би ти по сле -
ди ца узи ма ња ле ко ва.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – си но ве

14. мар та: Ан дре ја и Ре љу  – Сне жа на и Де јан Ни ко лић.

До би ли ћер ку

19. фе бру а ра: Сан дру – Би ља на Гли гор и Де јан Кру дуљ, Је ле ну – Ма ри ја

и Де јан То ма шев; 3. мар та: Ла ну – Ива на Лу чић и Ми ло мир Ста мен ко вић;

8. мар та: Ли виу – Зу за на и Ђу ла Мо ха чи; 10. мар та: Те о до ру – Та тја на

Џе ла то вић и Дра ган Јо вић, Теу – Та ња и Мар ко Вук ми ро вић, Милицу –

Бранкица и Драган Игња; 13. мар та: Ми ла ну – Мир ја на и Ми лан Ра ђен.

До би ли си на

24. фе бру а ра: Мар ка – Ка та ри на Мар ко вић и Ми о драг Ре ко вић; 27. фе -

бру а ра: Сте фа на – Алек сан дра и Пе тар Мај сто ро вић; 2. мар та: Сте фа на

– Ана Лу кић Со ко ла и Јан ко Лу кић Со ко ла; 8. мар та: Или ју – Ива на и Јо -

ви ца Ја но шев; 9. мар та: Алек су – Ане та Трај ков ски и Алек сан дар Лу жа јић;

11. мар та: Ду ша на – Је ле на Спа сић Ба та ло и Вла ди мир Ба та ло; 14. мар -

та: Са му е ла – Те ре за Му а ђер. 

ВЕН ЧА НИ

19. мар та: Ан ђе ла Јо ва но вић и Мар ко Ја ни ћи је вић; 24. мар та: Ива на Вр -

до љак и Бо јан Ви ло тић, Ро за ли ја Киш и Јо шка Шајн.

УМР ЛИ

16. мар та: Сте ван По вол ни (1950); 17. мар та: На де жда Ју јић (1944), Жар -

ко Ли три чин (1958); 18. мар та: Је ле на Јо ва нов (1958), Ми ле на Ру жан

(1931), Стан ко Са на дер (1929), То ми слав Јон чић (1931); 19. мар та: Си ма

Ха лу гин (1921), Ана Ми ха лус (1932), Сто јан Сто ја но вић (1947); 20. мар та:

Јо ван Па пић (1960), Па вле Ва си ли је (1947), Вик то ри ја Ми хај лов (1929), Ан -

ка Ми ја то вић (1947), Ра да Кр стин (1955), Сло бо дан ка Стан ков (1944), Ра -

до сла ва Де ме тер (1932); 21. мар та: Ер жа Хр је шик (1929); 22. мар та: Ви -

да Ци врић (1932); 23. мар та: Ми ра Бун чић (1942), Бо жи дар Ми кља

(1932); 24. мар та: Ми лан То па ло вић (1929). 

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

Пр во упи су је те пе то слов не ре чи кроз

осен че на по ља, а по том сед мо слов не ре чи

кроз цео лик. Пра вил ним ре ше њем у сре -

ди шњој ус прав ној ко ло ни до би ја те име и

пре зи ме на ше глу ми це, сли кар ке и пи сца

(на сли ци).

ВО ДО РАВ НО: 1. при лог са зна че њем: у

прав цу, ка – осо ба ко ја се ба ви спре ма њем,

2. под руч је, пре део, ба сен – вр ста син те тич -

ке тка ни не, 3. од ре зан де бео ко мад др ве та,

бал ван – хар мо ни чан, ускла ђен, 4. по смрт ни

оглас, по смрт ни ца – спорт ско дру штво из

Су бо ти це, 5. оп штин ско под руч је (мн.) –

при пад ник јед ног азиј ског на ро да, 6. фран -

цу ски фуд бал ски клуб – так ми ча ри у јед ном

бо ри лач ком спор ту.

1

2

3

4

5

6

УЧАУРЕНА ИСПУЊАЉКА

ГЛУМИЦА ИЗ
ПАНЧЕВА

Сателит
Јупитера

Камермани
Предлог уз

датив

Општински
комитет
(скр.)

Дебело
бродско

уже

Биљка
љутог
корена

Лист који
излази у

Приштини

Птица
грабљивица

Симбол
натријума

Ископавање
Нејавно,
скривено

Лична
заменица

Улаз у
двориште

Планинац

Костур
Предграђе
Љубљане

Бекрија

Јапанска
тенисерка
(Јошико)

Велики
балкон

Увити у
ролну

Ознака за
тону

Ас, адут

ИГРАЛА У
УЖИЦУ И
ЗАЈЕЧАРУ

Силовит
напад

Степен на
коме се
нешто
налази

Први
вокал

Без броја
(скр.)

Врста
крушака

Ризик (стр.)

ГЛУМИЦА
СА СЛИКЕ

Лична
заменица

Позоришна
благајна

Рачун (скр.)

Лука на

Ламаншу

Паор, зем-
љорадник

Други вокал

Узвик

Ознака за
темпо

Симбол
сумпора

Ознака за
Немачку

Савезна

држава у

САД

Место у
Бачкој РЕ ШЕ ЊА – Уча у ре на ис пу њаљ ка:с(пре ма)ч, т(ре вир)а, с(кла да)н,

С(пар та)к, Т(ата ри)н, б(ок сер)и (ко нач но ре ше ње: Ева Рас). Ана грам -

ни па ро ви: на ср тач –Сан трач, Ма ра ке ш–ма шка ре, ор ност–стор но.

Скан ди нав ка: ис коп, рен, он, ка пи ја, Иг, ло ла, смо та ти, т, ка ра ман ке,

Ана Брет шнај дер, ти, би ле тар ни ца, Авр, се љак, ој, с, Ко нек ти кат, Ада.

ФУД БА ЛЕР НА ПА ДАЧ

ГРАД И КАР НЕ ВАЛ

У еки пи с Ка ра бур ме

на па дач је не кад био,

го ло ви ма вр сни стре лац

клуб и се бе про сла вио.

АНАГРАМНИ ПАРОВИ

У гра ду Ма ро ка

сву да дуж ули ца

па рад но се кре ћу

ма ски ра на ли ца.

ВО ЉА ДА НЕ ГРЕ ШИ

Спрем ност је по треб на

кад се књи же став ке,

он да се не гре ши,

па не ма ис прав ке.



По во дом нај ра до сни јег хри -
шћан ског пра зни ка по гре го -
ри јан ском ка лен да ру у Ива но -
ву је при ре ђе но не ко ли ко ин -
те ре сант них до га ђа ја.

Нај пре је у че твр так, 17.
мар та, го сто ва ло ма ђар ско пу -
ту ју ће по зо ри ште „Ви ран то”,
ко је је тре нут но на тур не ји по
Ба на ту. При ча је от при ли ке
ова ква: дво ји ца ани ма то ра сво -
јим „ви ран то мо би лом” иду од
ме ста до ме ста и де цу уче ин -
те ре сант ним ства ри ма. Док им

је дан по ка зу је ко ра ке за на род -
не игре, дру ги их у сим па тич -
ној камп-при ко ли ци под у ча ва
пра вље њу за ни мљи вих фи гу -
ри ца од пла сте ли на. У том кре -
а тив ном дру же њу уче ство ва ло
је око два де сет пе то ро ива но -
вач ких ма ли ша на.

На Ве ли ки пе так, 18. мар та,
фуд ба ле ри „Стре ле” игра ли су
с бе о град ским клу бом „Мла ди
про ле тер”, а меч је за вр шен
„при ја тељ ским” ре зул та том
(1:1).

Истог да на још јед ном је де -
мон стри ра на тра ди ци о нал на
игра по пи ке. На фуд бал ском
игра ли шту се оку пи ло три де -
се так ме шта на, ко ји су ви ше од
че ти ри са та од ме ра ва ли дав но
за бо ра вље не ве шти не. Све то
по но вље но је и у по не де љак.

Ма ли ша ни су по но во до шли
на сво је у су бо ту, 19. мар та, ка -
да су ор га ни зо ва на за ни мљи ва
над ме та ња. У уз бу дљи вом так -
ми че њу у ту ца њу ус кр шњим
ја ји ма че тво ро го ди шња Лу ци -

ја Гу ран је у фи на лу по бе ди ла
го ди ну да на мла ђег Пе тра Ка -
ла пи ша, док је нај леп ше осли -
ка но ја је до нео два на е сто го ди -
шњи Фи лип Ва сил чин, а дру ги
је био че тво ро го ди шњи Ми лан
Тер зић.
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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.

Ле пи
Муж јак ла бра до ра про нађен
је пре не ко ли ко да на на Но -
во се љан ском пу ту, али на жа -
лост без ми кро чи па, та ко да
за по сле ни у слу жби „Зо о хи -
ги је не" ни су мо гли да утвр де
ко је вла сник.
Уко ли ко не ко пре по зна овог
ле по та на, мо же по зва ти град -

ско при хва ти ли ште на број те ле фо на 352-148, а ако се ни ко
не ја ви у за кон ском ро ку, пас ће би ти удо мљен код не ко га ко
ће би ти од го вор ни ји пре ма ње му.

Га ра
Ова ла бра дор ка је про нађена по -
чет ком фе бру а ра у Бре стов цу, али
је у град ском при хва ти ли шту до
са да ни ко ни је тра жио.

Га ра је до бра пре ма љу ди ма и
пре ма дру гим пси ма, а по пут
дру гих ла бра до ра увек је ор на за
игру.

У међувре ме ну је сте ри ли са на и
чи по ва на, па је спрем на за не ког ко
ће бо ље во ди ти ра чу на о њој.

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.

У СЕ ЛУ СА КУ ЛЕ ОДР ЖА НИ „ОВ ЧАР СКИ ДА НИ”

ФЕ ШТА У БА НАТ СКОЈ ПРЕ СТО НИ ЦИ СТО ЧАР СТВА
Ста нов ни ци Са ку ла ко ји се ба -
ве уз го јем ова ца пре два де сет
го ди на по че ли су да се са мо -
ор га ни зу ју ка ко би на пра ви ли
ма ни фе ста ци ју до стој ну ре но -
меа јед ног од нај сто чар ски јих
се ла у Ба на ту и ши ре.

Од са мог по чет ка из ла га не
су ов це, а до пре де сет го ди на
и кра ве; ку ли на ри су при пре -
ма ли чо бан ски па при каш, же -
не из ла га ле ет но-ру ко тво ри не,
али је од у век глав на атрак ци ја
би ла тр ка ма га ра ца или ка ко
они „су здр жа ни ји” во ле да ка -
жу – тр ка на ма гар ци ма.

А бу ду ћи да су у пи та њу ве -
о ма ћу дљи ве жи вуљ ке, с њи ма
ни кад ни је на чи сто на ко ју ће
стра ну.

И ето при ли ке да се чо век
слат ко на сме је...

Ово го ди шњи „Ов чар ски да ни”
отво ре ни су у пе так, 25. мар та,
из ло жбом сли ка и по ет ском
ве че ри, али је глав на фе шта
ви ђе на на ред ног да на, у су бо -
ту, 26. мар та, ка да је си лан
свет с ра зних стра на на ва лио
да ви ди ва шар ка кав се да нас
рет ко где до га ђа.

По ред де се ти на те зги с ра -
зно ли ким ђин ђу ва ма и шти -
мун га ко ји су ства ра ли ло кал -
ни му зи кан ти, хи ља де по се ти -
ла ца мо гло је од ра ног ју тра да
ужи ва у из ло жби ов но ва, так -
ми че њу у при пре ма њу чо бан -
ског па при ка ша, из ло жби ру -
ко тво ри на, а не што ка сни је
усле дио је бо гат кул тур но-
-умет нич ки про грам.

Ов чар ство по но во у мо ди?!
Са ку ле ва же за пре сто ни цу ов -
чар ства у Вој во ди ни. На па -
шња ци ма ко ји окру жу ју ово ти -
пич но ба нат ско се ло, на па са се
око хи ља ду и по по ме ну тих до -
ма ћих жи во ти ња, прем да их је
не та ко дав но би ло ду пло ви ше.

Иа ко је у пи та њу ве о ма на -
по ран по сао, мно го свој стве -
ни ји не ким пре ђа шњим ге не -

да ле ко ода тле сво ју сто ку су
при ка за ли и Пан чев ци Све то -
зар и Зо ран из Мар ги те, ко ји
на обли жњем са ла шу чу ва ју
бли зу две ста ци га ја, ме ђу ко -
ји ма и два де се так при ме ра ка
вр сте бер га мо.

На по слет ку је, по од лу ци
жи ри ја, у кон ку рен ци ји ци га ја
нај бо љу ко лек ци ју ова ца имао
Адам Не да из Уз ди на; ме ђу ов -
но ви ма се из дво јио онај ко јег
је од га јио Ср ђан Вој нов из
Илан џе, за дви ску (мла ду ов -
цу) на гра ђен је Ни ко ла Тр бен -
чин из До ло ва, а нај бо љу јаг -
њад из ло жио је Сте ли јан Ро шу
из Тор ка.

Код бе лих ра са нај бо љу ко -
лек ци ју ова ца про из вео је Све -
то зар Мур га шки из Че не ја,
нај бо љег ов на Ми лош Шу гић
из Ки кин де, а бо ље од оста лих
би ле су дви ске Жи ва на Мар -
ко ва из Жи ти шта и јаг њад Ср -
бе Ста но је ва.

Не ту ци те јад не ма ге!
Па жњу мно го број них го сти ју
при ву кло је и над ме та ње у
спра вља њу тра ди ци о нал ног
спе ци ја ли те та – чо бан ског па -
при ка ша. Ка ко је ре као про -
шло го ди шњи по бед ник Јо жеф
Мол нар из Му жље, глав на ча -
ро ли ја је у љу ба ви. Да би овај
спе ци ја ли тет био до бро спре -
мљен, бит на је до бра ва тра, а
тре ба га ку ва ти на ста рин ски
на чин и из бе га ва ти упо тре бу
за чи на.

Ипак, шла гер да на сва ка ко
је, као и увек, би ла тр ка ма га -
ра ца. Ве ћи на ових сим па тич -
них жи вуљ ки, њих де се так, до -
ве де на је из га здин ства „Кр че -
дин ска ада”, где има пре ко сто
је дин ки. Уче сни ци су би ли по -
де ље ни у три ста ро сне ка те го -
ри је ја ха ча од нај мла ђих до
ве те ра на, у ко јој је, ре ци мо,
по бе дио Ми лан Вој нов ја шу ћи
ма га ри цу Ми цу.

Ов де ре зул тат ни ка ко ни је
био у пр вом пла ну, бу ду ћи да
се ра ди о ур не бе сној за ба ви.
Ма ло ко је мо гао да од сме ха
из бег не гр че ве у сто ма ку, ка да
је ве ћи на ма га ра ца кре ну ла на
по гре шне стра не; дру ги би се
твр до гла во уко па ли, тре ћи по -
пут ди вљег би ка оба ра ли сво је
џо ке је, док су че твр ти ња ка ли
на сав глас и до лу ди ла до во -
ди ли вла сни ке. Је дан од њих
ни је мо гао да одо ли а да, у на -
па ду бе са и оча ја, свом љу бим -
цу не за пре ти са: „Ко њу је дан!”

Ме ђу тим, ова „ко мен ди ја”
има и дру гу, за око ни ма ло при -
јем чи ву ди мен зи ју – по је дин ци
су не ми ло срд но ши ба ли не -
срећ не ма ге, што су њи хо ве
бол не гри ма се ја сно от кри ва ле.

Ја ха ње не ка ко и да им опро -
сти мо, али да ли је баш нео п -
ход но та ко бру тал но ту ћи ова
бе за зле на би ћа? Да ствар бу де
го ра, то на си ље се до га ђа ло
пред мно го број ним ма ли ша -
ни ма.

ра ци ја ма, све ви ше мла дих
љу ди, има ју ћи у ви ду ка ко је
те шко на ћи по сао, по го то во у
ру рал ним сре ди на ма, схва та
да од овог по сла мо же при -
стој но да се жи ви.

Је дан од њих је и Ср ба Ста -
но јев (46), ко ји тре нут но га ји
око осам де сет ова ца, око ко јих
му по ма же и син.

– Док ми је отац био жив,
има ли смо их пет пу та ви ше, а
тај број смо ума њи ли и због
оте жа ног пла сма на. И док је
ја гањ це нај лак ше про да ти, до
пре не ко ли ко го ди на ву ну смо
ба ца ли. На сре ћу, не дав но се
по ја вио ин те ре сент и за њу –
ре као је мла ди ов чар.

Ста но јев је и је дан од ор га -
ни за то ра „Ов чар ских да на”,
као и ње гов су гра ђа нин Вој кан
Пр вуљ (35), ко ји је окре нут
кра вар ству, а на ње го вој фар -
ми има око ше зде сет му за ра.

– Овим по слом ба ви ли су се
и мо ји пре ци, па је ред да и ја
на ста вим тра ди ци ју. Не из во -
ди мо сто ку на ис па шу, јер не -
ма ква ли тет них па шња ка, па
сви озбиљ ни ји уз га ји ва чи има -

мо Са ку ле би ло за сту пље но с
де сет бок со ва.

Три де сет пе то го ди шњи Јан
из Ко ва чи це на „Ов чар ске да -
не” до ла зи већ не ко ли ко го ди -
на, а овом при ли ком при ка зао
је ја гањ це и ши ље жад ра се „ил
де франс”, ко ја ва жи за нај ме -
сна ти ју и до бро се ко ти ра код
ку па ца. Пе ра из Ор ло ва та има
бли зу осам де сет го ди на и исто
то ли ко ба нат ских ци га ја. Он је
сам свој чо ба нин; све мо же
сам, иа ко му у то ме при по мог -
ну син и унук. Не жа ли се ка ко
му иде, јер успе да про да ја -
гањ це, сир, мле ко, ву ну... Не -

ју фар ме са уве за ним си сте ми -
ма. С об зи ром на то да се тру -
ди мо да мле ко бу де екс тра -
кла се, из Са ку ла сва ко днев но
оде ви ше од три хи ља де ли та -
ра. От ку пљи вач за сад то ре -
дов но пла ћа, а це не су за до во -
ља ва ју ће – на вео је Пр вуљ.

Ци га је или бе ле?
У че тр де се так бок со ва би ле су
сме ште не цр не ов це – ци га је,
као и бе ле: бер га мо, вир тем -
берг, „ил де франс”... Из ло жи -
ли су их уз га ји ва чи из То ма -
шев ца, Бо то ша, До ло ва, Пан -
че ва и дру гих ме ста, док је са -

ПО ВО ДОМ НАЈ РА ДО СНИ ЈЕГ ПРА ЗНИ КА

Кре а тив ни Ус крс у Ива но ву
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Брон за на ме да ља за
Не бој шу Спа сков ског

Од ли чан на ступ 
Ди на мо вих де би та на та

Нај бо љи ка ра ти сти у на шој зе -
мљи оку пи ли су се про шлог
ви кен да у Па ра ћи ну, где је
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
кон ку рен ци ји се ни ор ки и се -
ни о ра. За так ми ча ре Ка ра те
клу ба Ди на мо ово нај зна чај -
ни је до ма ће так ми че ње оста ће
упам ће но као јед но од нај у -
спе шни јих у по след њих не ко -
ли ко го ди на. Чла но ви на шег
клу ба су осво ји ли три ме да ље
– два зла та и брон зу, па су са -
мо по твр ди ли да спа да ју ме ђу
нај бо ље ка ра те ко лек ти ве у
на шој зе мљи.

На шам пи о на ту у Па ра ћи ну
ви ђе но је мно го ле пих и ин те -
ре сант них ме че ва, а па жњу пу -
бли ке по себ но су при вла чи ле
бор бе у ко ји ма су сна ге од ме ра -
ва ли ре пре зен та тив ци Ср би је.
Ви ше од оста лих ис та кли су се
рас по ло же ни так ми ча ри Ди на -
ма, па су њи хо ви ре зул та ти и
пла сма ни због то га и нај бо љи.

Кон ку рен ци ја је би ла ве о ма
ја ка, а мно ги бор ци су се свој ски
тру ди ли да с тро на „ски ну” про -
шло го ди шње шам пи о не. То им
овог пу та ни је по шло за ру ком,

Жен ска па у ер лиф тинг еки па
Фит нес сту ди ја Фи је ста из на -
шег гра да на сту пи ла је као део
срп ске ре пре зен та ци је на Бал -
кан ском пр вен ству ко је је одр -
жа но 26. и 27. мар та у Са ра је -
ву, у дво ра ни „Во го шћа”. На ше
су гра ђан ке су по сти гле сјај  не
ре зул та те.

Сла ђа на Ми тро вић је, по ред
осво је не ти ту ле шам пи о на, по -
ста ви ла и но ви бал кан ски ре -
корд у ди сци пли ни де длифт у
сво јој ка те го ри ји. Поред тога

она је била и апсолутно најјача
жена како у пауер лиф тинг три-
атлону, тако и у својој конкурен-
цији па је освојила пет златних
одличја и велики пе хар. Да ни је -
ла Си ми чић се оки  ти ла сре бр -
ним ме да ља ма у де длиф ту и
бенч-пре су, а На та ша Ан древ -
ски је за ра ди ла брон за но од лич -
је у ди сци пли ни па у ер лиф тинг.

У екип ном над ме та њу жен -
ска ре пре зен та ци ја Ср би је ос-
во ји ла је нај сјај ни је од лич је.

Сва ка част!

СЕ НИ ОР СКО КА РА ТЕ ПР ВЕН СТВО НА ШЕ ЗЕ МЉЕ

БО БА И НИ КО ЛА НАЈ БО ЉИ У СР БИ ЈИ

као и тре не ри Не над Со ко ло -
вић и Љу би ша Ми лен ко вић,
пре за до вољ ни су до бром фор -
мом и од лич ним ре зул та ти ма
сво јих так ми ча ра и искре но
ве ру ју да ће у овој про лећ ној
се зо ни би ти још мно го при ли -
ка за ра дост.

Већ на ред ног ви кен да нај -
бо љи се ни о ри, ју ни о ри и ка де -
ти Ди на ма на сту пи ће на тра -
ди ци о нал ном ме ђу на род ном
тур ни ру „Злат ни по јас”, ко ји
се одр жа ва у Чач ку.

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

СНА ЖНЕ ДА МЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ

јер је од лич ни Ни ко ла Јо ва но -
вић осво јио сво ју че твр ту се ни -
ор ску ти ту лу у ка те го ри ји до 75
кг. Од ли чан је био и Сло бо дан
Би те вић. По пу лар ни Бо ба је за -
ра дио но ву ти ту лу шам пи о на у
ка те го ри ји пре ко 84 кг. Удар ни
тан дем Ди на ма и се ни ор ске ре -
пре зен та ци је Ср би је сво јим ри -
ва ли ма ни је дао ни ма ло шан си
за евен ту ал но из не на ђе ње.

Сја јан је био и Не бој ша Спа -
сков ски, ко ји се над ме тао у
ка те го ри ји до 67 кг. Он се ла -

вов ски бо рио у сва ком ду е лу и
још јед ном је по твр дио да је
ста сао у од лич ног се ни ор ског
бор ца, а осво јио је брон за ну
ме да љу.

Иа ко се од лич но бо рио, Сте -
фан Лу гић је по ра жен већ у пр -
вом ко лу, а за па же не де би тант -
ске на сту пе у се ни ор ској кон -
ку рен ци ји има ли су и Ма ри на
Гла вич и Ог њен Јер ков, ко ји су,
ипак, оста ли без тро фе ја.

Шеф струч ног шта ба КК-а
Ди на мо Пре драг Сто ја ди нов,

У Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту у не де љу, 27. мар та, у ор -
га ни за ци ји БК-а Ди на мо, одр -
жа на су два тур ни ра из ка лен -
да ра Бад мин тон са ве за Ср би -
је, на ко ји ма се оку пи ло пре ко
60 уче сни ка из де сет клу бо ва.

– Же лео бих да за хва лим свим
клу бо ви ма и так ми ча ри ма ко ји
су уче ство ва ли на овим так ми че -
њи ма, али и чла но ви ма и при ја -
те љи ма клу ба ко ји су по мо гли у
ор га ни за ци ји тур ни ра, Бад мин -
тон са ве зу Ср би је и спон зо ри ма
са ве за. По себ ну за хвал ност ду гу -
је мо ЈКП-у „Мла дост” и Спорт -
ском са ве зу, без ко јих одр жа ва -
ње овог тур ни ра не би би ло мо гу -
ће – ре као је Го ран Је ле си је вић,
пред сед ник БК-а Ди на мо.

Од лич не ре зул та те су оства -
ри ли и на ши су гра ђа ни, ка ко
они ко ји на сту па ју за Ди на мо,
та ко и чла но ви БК-а Пан че во.

Ди на мов ке Ана Га ври лов и
Со фи ја Ка ра но вић осво ји ле
су брон за ну ме да љу, а то су
по сти гла и бра ћа Ни ко ла и
Ми хај ло Бор ка, чла но ви БК-
а Пан че во. На та ли ја Бо ха ре -
вић и Са ња Пе рић (БК Пан -
че во) оки ти ле су се сре бром,
а брон за на од лич ја су за слу -
жи ли и Ни ко ла Бор ка и На -
та ли ја Бо ха ре вић (БК Пан -
че во) у ме шо ви тим па ро ви -
ма, као и дубл ко ји су чи ни -
ли Бог дан Ста ни шић (Вр -
шац) и Ана Ми ло ше вић (БК
Ди на мо).

ЗА НИ МЉИ ВА НАД МЕ ТА ЊА У НА ШЕМ ГРА ДУ

БАД МИН ТОН ОСВА ЈА...

Мла ди ва тер по ли сти Мла до -
сти, де ча ци ро ђе ни 2003. го -
ди не, оства ри ли су ве ли ки
успех про шлог ви кен да осво -
јив ши пе хар на ме њен по бед -
ни ку Ку па Ср би је.

Де ча ци ко је пред во ди тре -
нер Сло бо дан Стан чул у пр -
вом ме чу су са вла да ли Пар ти -
зан с 9:5, по том су са 17:5 по -
бе ди ли Бе о град, а у тре ћем ко -
лу су над ви си ли и Таш – 10:7.

– Овој та лен то ва ној ге не ра -
ци ји тек пред сто ји те жак рад,

ка ко би клуб у бу дућ но сти мо -
гао да из гра ди се ни ор ски тим
из сво је шко ле. На сре ћу, ВК
Мла дост има још мно го та -
лен то ва них де ча ка, а ако се
из гра ди „ба лон” на отво ре ном
ба зе ну, има ће мо бо ље усло ве
за рад, што ће нам омо гу ћи ти
да још ква ли тет ни је ра ди мо –
ре као је Сло бо дан Стан чул.

У ВК-у Мла дост су одав но
од лу чи ли – же ља свих је да та -
лен то ва ни клин ци оста ју у
Пан че ву.

КУП СРБИЈЕ У ВАТЕРПОЛУ

НОВИ ТРОФЕЈ У ВИТРИНАМА МЛАДОСТИ

ВЕЛИКИ ТУРНИР У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЏУДО КЛУБА ДИНАМО

ИПОНИ СА ОСМЕХОМ
Девети међународни џудо-
турнир под називом „Трофеј
града Панчева”, који органи-
зује Џудо клуб Динамо, одр-
жан је прошлог викенда у Ха-
ли спортова на Стрелишту.
Учествовало је 435 младих бо-
раца из 36 клубова из Србије,
Хрватске и Румуније.

Динамо се представио са 65
својих чланова, који су освоји-
ли тридесет једну медаљу, а у
екипном делу је заузео четврто
место, иза беочинског Цемен-
та, Славије из Новог Сада и
Новог Београда. За тим дома-
ћина су наступили: Алекса Ђу-
ровић, Филип Француз, Влади-
мир Богдановски, Жарко Ом-
чикус, Матеја Зубовић, Михај-
ло Слијепчевић, Милош Стоја-
новић, Урош Ћућа, Петар Не-
надовић и Данијел Маравић.

Највредније трофеје у поје-
диначном надметању освојили
су: Никола Раданов, Милица
Секуловић, Андреа Стојади-
нов, Анђела Радуловић, Фи-
лип Ринковец, Анђела Ранђе-

ловић и Никола Достић. Сре-
брна одличја су заслужили:
Матеја Стојановски, Алекса
Лехни, Андреј Ринковец, Ма-
рија Стојановски, Алекса Ђу-
ровић, Милица и Милена Се-
куловић, Филип Француз и
Милош Крсмановић, а брон-
зана: Никола Долинга, Марија
Стојановски, Никола Мирко-
вић, Јована Раховић, Матеја
Зубовић, Тијана Стојанов, Ан-
дријана Кртенић, Јелена Сто-
јановски, Данијел Маравић,
Петар Мљач, Марко Капета-
новић, Марија и Марина Га-
вриловић и Илија Крстић.

Турнир је свечано отворио
Александар Фаркаш, члан
Градског већа задужен за
спорт, а ову лепу манифестаци-
ју и овог пута су помогли број-
ни пријатељи ЏК-а Динамо,
као и родитељи малишана, без
чије подршке ово такмичење
не би трајало већ девет година.

Чланови ЏК-а Динамо би-
ли су одлични и на турниру

„Клиса 2016” у Новом Саду.
Десеточлану екипу из нашег
града предводила је Неда
Остојић, а у улози делилаца
правде били су Петар Или-
јин и Миленко Крајновић.

Златне медаље су освојили:
Јелена Стојановски, Андрија-
на Кртенић, Филип Француз и
Урош Ћућа. Сребром се оки-
тио Владимир Богдановски, а
бронзе су заслужили: Матија и
Марија Стојановски, Никола
Мирковић, Тијана Стојанов и
Неда Остојић. 

РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ

Петоро џудиста Динама је по
позиву националних селек-
тора било у међународном
тренинг-кампу за кадете, ју-
ниоре и сениоре који је одр-
жан у Кикинди.

Учествовали су: Андреа
Стојадинов, Анђела Ранђе-
ловић, Вук Кошић, Филип
Ринковец и Сара Славковић.

ЗЛАТНИ – МИЛОШ, ЛАЗАР И ВЛАДИМИР

Запажене резултате на турниру у нашем граду остварили су
и чланови ЏК-а Панчево.

Златне медаље су освојили Милош Мандарић, Лазар Ал-
бијанић и Владимир Тодоровић. Сребром су се окитили Алек-
сандар и Ана Лупулов и Јована Милошев, а бронзе су
зарадили Вук Вељковић, Лазар Ваневски и Катарина Путић.

Прошлог викенда је стартова-
ла првенствена трка за бодове
у Суперлиги наше земље у
америчком фудбалу. У првом
колу панчевачки Пантери су
остварили убедљиву победу у
Нишу, где су домаће Импера-
торе савладали с 33:6.

Панчевци су сигурном
игром у одбрани и ефикасним
нападом већ од самог почетка
утакмице успели да наметну
свој ритам. Амерички квотер-
бек Кевин Хачинсон, који
предводи Пантере, одлично је
разигравао своје саиграче, а на
крају је уписао и три тачдауна
– један пасом и два трчањем.
Одлична одбрана Пантера, ко-
ја је сачињена од великог бро-
ја младих играча, попустила је
тек у финишу утакмице, када
је дозволила домаћину да по-
стигне почасне поене.

Прилику да заиграју на по-
моћном терену стадиона „Ча-
ир” имали су сви играчи Пан-
тера, па је тако резервни кво-
тербек Стефан Спасић иско-
ристио своју шансу на најбољи

могући начин, бацивши тач-
даун дуг 20 јарди. Поред Ха-
чинсона и Спасића, поене за
панчевачки тим постигли су
Славољуб Дуковски, Мајкл
Кембел и Братислав Бошњак.

– Увек је важно остварити
победу против екипа које су
вам директни конкуренти, без
обзира на то да ли се ради о
борби за плеј-оф или за опста-
нак у лиги. Ове године имамо
велики број младих играча ко-
ји показују свој таленат из да-
на у дан. Одбрана је била на
висини задатка, а у нападу смо
имали неколико пропуста, али
ћемо у наредном периоду по-
радити на тим грешкама. У
Нишу смо победили лакше не-
го што смо очекивали, а прави
изазови нам тек предстоје –
рекао је офанзивни координа-
тор Пантера Александар Па-
новски.

У другом колу Суперлиге
Панчевци ће угостити Дивље
вепрове из Крагујевца. Та
утакмица ће бити на програму
9. априла.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ИМПЕРАТОРИ СЛАБИ ЗА ПАНТЕРЕ



По сле осам уза стоп них по бе -
да у шам пи о на ту Су пер Б ли ге
Ру ко мет ни клуб Ди на мо, ли -
дер пр вен ства и глав ни кан ди -
дат за пла сман у срп ску ели ту,
пре тр пео је по раз про шлог ви -
кен да. У пет на е стом ко лу пан -
че вач ки „жу то-цр ни” су из гу -
би ли у Цр вен ки од исто и ме -
ног до ма ћи на са 22:21 (9:10).

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Иван Пет ко вић су на то
го сто ва ње оти шли осла бље ни,
без по вре ђе ног ка пи те на
Бран ка Ра да но ви ћа, али то им
ни је сме та ло да већ на по чет -
ку утак ми це ство ре опи пљи ву
пред ност од че ти ри го ла (5:1).
Ипак, ка ко је вре ме од ми ца ло,
Цр вен ча ни су игра ли све бо -
ље, па је и раз ли ка у го ло ви ма
по че ла да се „то пи”. По сле пр -

вих три де сет ми ну та игре на
се ма фо ру је пи са ло 9:10.

За хва љу ју ћи Ми ља ну Бу -
њев че ви ћу и Ср ђа ну Ко мла но -
ву Пан чев ци су ус пе ли да се
вра те у меч и да из јед на че, али
у са мој за вр шни ци ни су има ли
до вољ но кон цен тра ци је.

По ред по ме ну тог Бу њев че -
ви ћа (шест го ло ва), ис та кли су
се и Ра до ји чић и Сто ја но вић,
ко ји су би ли пре ци зни по че -
ти ри пу та, док је Ср ђан Ко -
мла нов три пу та са вла дао про -
тив нич ког гол ма на.

И по ред по ра за, Ди на мо је и
да ље на ли дер ском ме сту у Су -
пер Б ли ги. Пан чев ци има ју
24 бо да, че ти ри ви ше од дру -
го пла си ра ног Ша мо та.

Ру ко ме та ши це ЖРК Пан че -
ва су про шлог ви кен да го сто -

ва ле у на шем глав ном гра ду,
где су од ме ри ле сна гу с тре -
нут но нај бо љом еки пом у овом
ран гу так ми че ња. До ма ћи Ју -
ни ор је оправ дао уло гу фа во -
ри та па је сла вио убе дљи ву али
за слу же ну по бе ду од 33:22. 

Част ру ко мет ног Пан че ва
про шлог ви кен да су спа сли Ја -
бу ча ни. У че тр на е стом ко лу
Пр ве ли ге гру па „Се вер” мом ци
тре не ра Жи ки це Ми ло са вље -
ви ћа са вла да ли су, у уз бу дљи -
вој утак ми ци, фа во ри та из Но -
вог Бе че ја: Ја бу ка –Је дин ство
28:25 (11:14).

Пред пу ном дво ра ном у Ја -
бу ци до ма ћи су до бро „отво ри -
ли” меч, же ле ли су да по пра ве
ути сак по сле два про лећ на по -
ра за и у пр вих два де се так ми -
ну та кон тро ли са ли су ре зул тат,

а он да је усле ди ла се ри ја Је -
дин ства, па су го сти на од мор
оти шли с три го ла пред но сти.

Ка да су по чет ком дру гог де -
ла го сти по ве ли са 16:11, чи ни -
ло се да ће бо до ви оти ћи у Но -
ви Бе чеј. Ме ђу тим, до ма ћи ру -
ко ме та ши су се та да пре ну ли,
пред во ђе ни сво јим нај бо љим
игра чем Ми ро сла вом Јо ва нов -
ским, и но ше ни по др шком
вер них на ви ја ча пре о кре ну ли
су ре зул тат у сво ју ко рист. 

По ред по ме ну тог Јо ва нов -
ског, ко ји је по сти гао че ти ри
го ла, али и успе шно про и гра -
вао сво је дру га ре, ис та кли су
се и: Ми ро слав Ра кић (се дам),
Да вид Пе шић, Дра ган Ми лен -
ко вић и Иван Пе шко (по че ти -
ри), Да ни јел Бр зев ски (три) и
Јо ван Кр стев ски (два го ла).

СПОРТ
Петак, 1. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈЕДИНСТВО
субота, 20 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – СРЕМ 2
недеља, 16.45, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ПОЖАРЕВАЦ
субота, 15 сати
мушкарци

Панчево: ДИНАМО – М. ГОРА
субота, 17.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Жабаљ: ЖСК–ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – С. ПАЗОВА
недеља, 20 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Сурдук: ДЕЧ–ДИНАМО
Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН
недеља, 16 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У)
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–ВОЈВОДИНА
Панчево: ДИНАМО 1945 – БАК
Војловица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ
Б. Н. Село: СЛОГА –Ц. ЗВЕЗДА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Опово: ОМЛАДИНАЦ – „МИКА АНТИЋ”
Глогоњ: ГЛОГОЊ – С. ТАМИШ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО
Ковин: КОЛОНИЈА–СТРЕЛА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ 2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ 64:84

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ФУТОГ 66:70

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО– ПИНК 82:53
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА 83:67
Шид: ПАРТИЗАН–БНС 67:51

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Београд: ЈУНИОР–ПАНЧЕВО 33:22
мушкарци
Црвенка: ЦРВЕНКА–ДИНАМО 22:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО 28:25

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТСЦ 0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА 0:1
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ – МЛАДОСТ (В) 2:2
Црепаја: ВОЈВОДИНА – ДИНАМО 1945 1:1
Старчево: БОРАЦ – МЛАДОСТ (О) 2:3
Гај: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО 2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
С. тамиш: С. ТАМИШ – УНИРЕА 3:1
Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ГЛОГОЊ 0:4

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА 3:1
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ 4:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1. Дx5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стар чев ци по бе ди ли
у Сме де ре ву

У су бо ту па да од лу ка?

Од бој ка шка Пр ва ли га по ста је
све за ни мљи ви ја. Фи ниш пр -
вен стве не тр ке ни кад ни је био
не из ве сни ји, јер се во ди же сто ка
бор ба за пр во ме сто, али и за
дру го, ко је во ди у ба раж за пла -
сман у Су пер ли гу. Од бој ка ши
стар че вач ког Бор ца су је дан од
кан ди да та за врх, за јед но с Је -
дин ством из Ста ре Па зо ве,
Спар та ком из Су бо ти це и Мла -
дим рад ни ком из По жа рев ца.
Ра чу ни ца је ја сна – ако же ле у
ви ши ранг, Да вор Ми ло ше вић и
ње го ви са и гра чи мо ра ју по бе ди -
ти у свим утак ми ца ма до кра ја.
Оста ла су још два ко ла. Али и
два ве о ма не у год на ри ва ла...

Про шлог ви кен да је на про -
гра му би ло 20. ко ло. Бо рац је
го сто вао у Сме де ре ву, где је
од ме рио сна гу са за хук та лим

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ФАН ТА СТИ ЧАН ПРЕ О КРЕТ БОР ЦАНИ КО ЛА ШАМ ПИ ОН
Пр вен ство Ср би је у те квон ду
одр жа но је про шле не де ље у
Бе о гра ду. У ве о ма ја кој кон ку -
рен ци ји сјај не ре зул та те су
оства ри ли и на ши су гра ђа ни.

Нај за па же ни ји је био Ни ко ла
Вуч ко вић, ко ји је осво јио злат -
ну ме да љу и по твр дио ста тус
ре пре зен та тив ца Ср би је за уче -
шће на Европ ском пр вен ству.

Сјај ни су би ли и ка де ти. Јо -
ва на Јо ва но вић је осво ји ла сре -
бро, док су се Ми ли ца Не дел -
ков ски, Лу ка Ба бић, Ни ко ла
Ре са но вић и Ла ра Бо кун оки -
ти ли брон за ним од лич ји ма.

ТИТУЛЕ ЗА 
МА РИ ЈУ И ДЕ ЈАНА

На скуп шти ни Стре љач ког са -
ве за Ср би је у Но вом Са ду про -
гла ше на је и ли ста нај у спе -
шни јих так ми ча ра у Вој во ди -

ни у 2015. го ди ни, на ко јој за -
па же на ме ста за у зи ма ју и чла -
но ви СД-а „Пан че во 1813”.

Ма ри ја Алек сић је нај бо ља
пи о нир ка, а Де јан Пе шић је
нај у спе шни ји се ни ор. Иси до ра
Сто ја но вић је дру га ју ни ор ка, а
тре ћа у кон ку рен ци ји мла ђих
ју ни ор ки, док је Ти ја на Ко ла -
рик тре ћа се ни ор ка.

Де јан и Ти ја на су сво јим ре -
зул та ти ма по твр ди ли ранг стре -
ла ца ме ђу на род ног раз ре да.

„АКА ДЕМ ЦИ” НИ ЖУ
УСПЕ ХЕ

Чла но ви ЏК-а „Ака де ми ја Јо -
чић” из Стар че ва на свим кон -
трол ним тур ни ри ма по твр ђу ју
свој ква ли тет и рас ко шни та -
ле нат.

На не дав но одр жа ном тур ни -
ру у Зре ња ни ну Ду ња Јо чић је
осво ји ла злат ну ме да љу, а брон -
за ма су се оки ти ли Ма те ја Илић,

Ни ко ли на Ни ко лић и Ања Ма -
тић. На Пр вен ству Ср би је за ју -
ни о ре Алек сан дар Му ста фић је
за у зео сед мо ме сто.

На ред ног ви кен да на про гра -
му ће би ти Пр вен ство Вој во ди -
не за ста ри је пи о ни ре у Ка њи -
жи. Стар че вач ки „ака дем ци” ће
на сту пи ти у пу ном са ста ву и
оче ку ју до бре ре зул та те.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

по бри нуо се бе о град ски Же ле -
зни чар, ко ји је на свом те ре ну
по бе дио ве ли ког фа во ри та –
еки пу Мла дог рад ни ка. Та ко
су По жа ре вља ни сво је шан се
за пла сман у ели ту све ли на
ми ни мум, а до не дав но су би ли
већ ви ђе ни су пер ли га ши.

До кра ја пр вен стве не тр ке
тре ба оче ки ва ти још мно го уз -
бу ђе ња. На ред ног ви кен да на
про гра му ће би ти прет по след -
ње ко ло, ко је мно го то га мо же
„раз ре ши ти”. Бо рац у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту до че -
ку је ли де ра, Је дин ство из Ста -
ре Па зо ве, ко је има са мо јед ну
по бе ду ви ше. Би ће то утак ми ца
над утак ми ца ма, меч ко ји љу -
би те љи спор та у на шем гра ду
одав но че ка ју. Го сти по бе дом
ре ша ва ју шам пи о нат, Бор цу
три јумф до но си праг ели те...

Овај ду ел би ће на про гра му
у су бо ту, 2. апри ла, од 20 са ти.
То је меч ко ји не би тре ба ло
про пу сти ти. „Пр шта ће” на све
стра не, то је си гур но.

исто и ме ном до ма ћи ном, ко ји
је пре овог ду е ла обо рио мно ге
фа во ри те на пле ћа. Би ла је то
утак ми ца за од бој ка шке сла -
до ку сце, али и за оне љу би те -
ље спор та с де бе лим жив ци ма.
До ма ћин је во дио са 2:0 у се -
то ви ма, имао је и меч-лоп ту,
али... Сме де ре во –Бо рац 2:3,
по се то ви ма: 25:20, 25:20,
16:25, 29:31 и 9:15.

Био је то ве ли чан ствен три -
јумф мо ма ка ко је пред во ди

Дра го љуб Сто ја но вић. Од бој ка -
ши Бор ца су би ли пра ви бор ци,
ни су се пре да ва ли ни ка да је
из гле да ло да је меч из гу бљен,
ка да се чи ни ло да је још јед на
се зо на оти шла уне по врат. По -
бе ди ла је ве ћа во ља, ја ча же ља.
По бе дио је бо љи тим!

Сви мом ци за слу жу ју по хва -
ле за бор бе ност и упор ност, јер
су из гу бље ни ду ел пре тво ри ли
у сјај ну по бе ду. Да све бу де још
ин те ре сант ни је у овом ран гу,

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЧАСТ СПА СЛИ ЈА БУ ЧА НИ

Странe припремио

Александар
Живковић

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ТСЦ ЗА У СТА ВИО „ДИ ЗЕЛ КУ”
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 Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на”. Пан че вач ки Же -
ле зни чар је на свом те ре ну
уго стио ТСЦ, од ко јег је из гу -
био с 0:1. По сле гу бит ка бо до -
ва у Сен ти био је то дру ги уза -
стоп ни „ми ни ма лац” ко ји је
рас ту жио на ви ја че по пу лар не
„ди зел ке”.

Око 300 гле да ла ца на СЦ-у
„Мла дост” ви де ло је јед ну
бор бе ну, пра ву пр вен стве ну
утак ми цу, у ко јој су при ли ке

за по го дак има ла оба ти ма, а
ви ше сре ће и кон цен тра ци је
има ли су го сту ју ћи фуд ба ле -
ри, ко ји ма је то јед ном по шло
за ру ком.

Гол од лу ке је по стиг нут у 68.
ми ну ту, ка да су го сти по сле
кор не ра са вла да ли гол ма на
Ка та ни ћа. Же ле зни чар је на -
ста вио да на па да, по ку ша вао
да стиг не бар до јед ног бо да,
али ни је ус пео. Нај бо љу при -
ли ку је имао у по след њим тре -
ну ци ма утак ми це, али је лоп -
та, по сле Чи ки ће вог удар ца
гла вом, за вр ши ла на преч ки...

У дер би ју 18. ко ла Пр ве ју -
жно ба нат ске ли ге Мла дост
из Омо љи це је у Стар че ву по -
бе ди ла Бо рац с 3:2.

Го сти су ви ше не го за слу же -
но сти гли до но вих бо до ва, јер
су над и гра ли Стар чев це у
свим еле мен ти ма. Го ло ве за
Мла дост по сти гли су Ги го вић,
Жив ко вић и Са ва но вић. Бо -
рац је не што агил ни је за и грао
тек по сле убе дљи вог вођ ства
Омољ ча на, па је ус пео да
убла жи по раз. Стрел ци за
Стар чев це би ли су Ар се ни је -
вић (из пе на ла) и Пе тро вић.

СЈАЈ НИ „ЖЕ ЉИ НИ” КЛИН ЦИ
Мла ди фуд ба ле ри Же ле зни ча -
ра из на шег гра да одав но су
скре ну ли па жњу на се бе сјај -
ним ре зул та ти ма у ли га ма у ко -
ји ма се так ми че. До бар рад је
по чео да до но си ре зул тат, а са -
рад ња два ју клу бо ва, Мон ди ја -
ла и Же ле зни ча ра, још јед ном
се по ка за ла као пра ви по тез.

Пи о нир ска еки па по пу лар -
не „ди зел ке” је у Ква ли тет ној
ли ги Ба на та осво ји ла дру го
ме сто, иза Ки кин де, па је ус -
пе ла да се пла си ра у плеј-оф
за по пу ну Пи о нир ске ли ге Ср -
би је. Де ча ци ко је пред во де
тре не ри Си ни ша Ра ду ло вић и
Звон ко Ла за ров још јед ном су
по ка за ли да су ме ђу ква ли тет -
ни ји ма у ју жном Ба на ту, па су
се из бо ри ли за над ме та ње с
ти мо ви ма као што су Вој во ди -
на и „Пе тар Пу а ча” из Но вог
Са да, Рад нич ки из Сом бо ра,

Ки кин да и су бо тич ки Спар -
так. Ква ли тет су по ка за ли и у
Ба нат ској ли ги, где су за про -
тив ни ке има ли Про ле тер
2006, Вр шац, Ди на мо 1945...

Од лич ни су би ли и „Же љи -
ни” ка де ти, ко је пред во ди тре -
нер Да ни јел Ми лу ти но вић.
Они су за у зе ли тре ће ме сто у
Ква ли тет ној ли ги Ба на та.

– Из у зет но сам за до во љан
што наш град има то ли ко

фуд бал ских та ле на та. Очи -
глед но је да се од лич но ра ди и
у Ди на му 1945 и у Же ле зни -
ча ру. То мо же до не ти са мо бо -
љи так нај ва жни јој спо ред ној
ства ри на све ту у на шем гра ду.
Са рад ња ФК-а Мон ди јал и на -
шег клу ба по ка за ла се као
успе шна, у шко ли фуд ба ла
има пре ко 120 кли на ца, а пи о -
нир ска и ка дет ска се лек ци ја
су ме ђу ква ли тет ни ји ма у ју -

жном Ба на ту. Про је кат ко ји је
НИС про шле го ди не одо брио
на шем клу бу дао је ре зул тат,
јер без те по мо ћи на ши ма ли -
ша ни не би мо гли да се так ми -
че. Та ко ђе, има ли смо зна чај -
ну по др шку по кра јин ског, али
и град ског се кре та ри ја та за
спорт – ре као је Зо ран На ун -
ко вић, ал фа и оме га ФК-а Же -
ле зни чар.

По себ но је ин те ре сант но
то што сви ма ли ша ни у овом
спорт ском ко лек ти ву тре ни -
ра ју бес плат но, а ка кви су
мај сто ри, љу би те љи фуд ба ла
у на шем гра ду мо ћи ће да ви -
де већ у су бо ту, 2. апри ла. На
СЦ-у „Мла дост”, од 10 са ти,
пи о ни ри Же ле зни ча ра игра -
ју пр ву утак ми цу плеј-офа за
по пу ну Пи о нир ске ли ге Ср -
би је, про тив ФК-а „Пе тар
Пу а ча”.
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Вла ди мир 
Бо шко вић, 
про фе сор фи зич ког:

– У су бо ту ћу дан 
про ве сти рад но, 
а уве че ћу иза ћи 
с при ја те љи ма у град.
Пла ни рам да не де љу
про ве дем од ма ра ју ћи
се код ку ће.

Ема Ми ла но вић,
уче ни ца:

– Нај ве ро ват ни је ћу 
за ви кенд оти ћи у 
Но ви Сад код та те, 
а пла ни рам сва ка ко да
се ви дим с дру га ри ма и
ис ко ри стим ле по вре ме
на по љу.

Је ле на Да ска ло ски, 
сту дент ки ња:

– У су бо ту ћу с 
дру га ри ца ма оти ћи 
у „Ку пе”, на кон церт
„Ба ла ше вић три бјут
бен да”, а у не де љу 
ћу ићи на фит нес-дан .
Оста так вре ме на 
ћу про ве сти уче ћи.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µД. Исаков ?Д. Младеновић

Бо жић VS. Ус крс

Има не чег га ну тљи вог у бил бор ду ко јим се Пан чев ци ма, од ко јих

су не ки тек про сла ви ли Ус крс, а не ки ће га до че ка ти у ма ју, че -

сти та ју но во го ди шњи и бо жић ни пра зни ци. Уме сто „зе чи це” на

пла ка ту је „ба ба мра зи ца”, уме сто фар ба них ја ја – јел ка и укра -

си, уме сто мар тов ског про ле ћа – де цем бар ска зи ма...

    Ал’ не ма ри, ово је Пан че во. Нек су нам срећ ни но во го ди шњи

и бо жић ни пра зни ци!

Го ла исти на

Нај го ре су ре кла ме ко је го во ре исти ну.

    За ми сли те јед ну та кву ко ја би вас оба ве сти ла да вам зу би не -

ће по ста ти као би се ри иа ко их пе ре те од ре ђе ном па стом за зу бе.

Или да вам ко са, уко ли ко се не ис фе ни ра те, на кон пра ња ма ка -

квим шам по ном ни ка да не ће би ти као из фри зер ског са ло на.

Или пак да вам блен дер за во ће и по вр ће не ће вра ти ти же сто ко

на ру ше но здра вље.

    За ми сли те сад бил борд у цен тру Пан че ва ко ји ре кла ми ра ни шта.

    Ви ди те да је го ла исти на нај го ра.

По де ра не јак не и мо де ли

Био би мо жда и до бар фа зон да се не ка про дав ни ца по лов не ро -

бе из лан ца та ко зва них се конд хен до ва ре кла ми ра по де ра ним

пла ка ти ма.

    Ка да су пак у пи та њу бу ти ци но вих „тек стил них и ко жних јак -

ни”, чи ни се да се огла ши ва чу ипак ви ше ис пла ти да фи нан си ра

укла ња ње оно га што је од пла ка та оста ло не го да ре кла ми ра по -

це па не јак не на по ки да ним мо де ли ма.

пред став ник), Дар ко Ко стић
(фи зи о те ра пе ут) и Ми лу тин
Убо вић (еко ном).

Так ми че ње у Су пер ли ги
стар ту је 7. ма ја.

У Пр вој срп ској ли ги од и -
гра но је 22. ко ло, у окви ру
ко јег је Крис-крос на свом
те ре ну из гу био од Фу то га са
66:70.

– Ово је би ла ујед на че на
утак ми ца, у ко јој смо пла ти -
ли да нак не ис ку ству. Игра ли
смо „на јед ну лоп ту” про тив
нај бо љег ти ма у ли ги. По сле

по чет не пред но сти го сти ју
ус пе ли смо да се адап ти ра -
мо, да уђе мо у егал за вр шни -
цу, али ни смо ус пе ли да
на чи ни мо из не на ђе ње. Ово
је ве ли ка шко ла за наш мла -
ди тим – ре као је Вук Ста ни -
ми ро вић, тре нер Крис-кро са.

Ко шар ка ши Ди на ма су у
прет по след њем ко лу Дру ге
срп ске ли ге ла ко са вла да ли
„фе ње ра ша” – Пинк из Ши ма -
но ва ца, са 82:53, по че твр ти на -
ма: 23:13; 22:15; 23:9 и 14:16.

A. Живковић

Др жав ни се кре тар за спорт у
Ми ни стар ству омла ди не и
спор та Вла де Ре пу бли ке Ср би -
је и члан Срп ске на пред не
стран ке Пре драг Пе ру ни чић
при су ство вао је ру ко мет ном
тур ни ру у са ли Ме ди цин ске
шко ле „Сте ви ца Јо ва но вић”, где
су се са ста ли нај мла ђи ру ко ме -
та ши Ди на ма, До ло ва и Ја бу ке.
Он је том при ли ком мла дим
игра чи ма уру чио нај о ми ље ни -
ји по клон – но ве лоп те.

Не ка да шњи ре пре зен та ти -
вац на ше зе мље раз го ва рао
је с град ским чел ни ци ма о
Стра те ги ји раз во ја спор та у
Пан че ву, али и о при ме ни
За ко на о спор ту, ко ји је сту -
пио на сна гу у фе бру а ру.

Пе ру ни чић је ис та као да је
за до во љан раз во јем овог
спор та у Пан че ву и око ли ни,
а по себ но чи ње ни цом да је и
жен ски ру ко мет у на шем
гра ду по чео да се уз ди же. Он
је до дао да је нај ва жни је да
се де ца ба ве спор том и ис та -
као да се у прет ход не три го -
ди не, кроз раз не про јек те и
ак ци је, око 154.700 де це
укљу чи ло у спорт ске ак тив -
но сти.

За до вољ ство ни је крио ни
гра до на чел ник Са ша Па -
влов, ко ји је на гла сио да је
по се том др жав ног се кре та ра
са мо по твр ђе но да је Пан че -
во град спор та.

A. Ж
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„клон фе ри” су по ку ша ва ли на
све на чи не да из бег ну по раз,
да ва ли су све од се бе, али овог
пу та су про тив се бе има ли
мно го ја чег ри ва ла.

Глав на уло га у овом ме чу
при па ла је цен тру Та ми ша
Ра до сла ву Пе ко ви ћу, ко ји је
по сти гао 27 по е на, а имао је
и че ти ри успе шна ско ка.
Иван Сми ља нић је био пре -
ци зан 21 пут, Ни ко ла Ву јо -
вић је по сти гао 12, а Не ма ња
Ма ној ло вић 10 по е на... Без
об зи ра на број да тих ко ше ва,
по хва ле су за слу жи ли и: Ду -
шан Ху кић, Алек сан дар Ил -
кић, Ми љан Мар ко вић,
Ни ко ла Си мић, Ду шан Ми -
ло ше вић, Фи лип Ду мић и
Са ша Ра до вић, као и струч -
ни штаб Та ми ша ко ји са чи -
ња ва ју: Бо јан Јо ви чић (пр ви
тре нер), Иван Ра до ва но вић
(пр ви по моћ ни тре нер), Зо -
ран То пић (дру ги по моћ ни
тре нер), Ср ђан Ша по њић
(кон ди ци о ни тре нер), Ми -
лош Бла го је вић (слу жбе ни

Но ви под виг 
пан че вач ких 
ко шар ка ша

Бит ка за ти ту лу 
по чи ње 7. ма ја

Спорт ско Пан че во сла ви!
Дру гу го ди ну за ре дом Ко -
шар ка шки клуб Та миш
игра ће с нај бо љим срп -
ским ти мо ви ма. Гро зни ца
је већ по че ла да тре се оне
„нај за ра же ни је” на ран џа -
стом лоп том... На Стре ли -
шту ће го сто ва ти тре нут но
је дан од нај бо љих европ ских
ти мо ва – Цр ве на зве зда, али
и ФМП и Ме та лац...

Да би до шли у си ту а ци ју
да се бо ре за ти ту лу шам пи -
о на Ср би је, мом ци ко је
пред во ди Бо јан Јо ви чић мо -
ра ли су у по след њем ко лу
КЛС-а да са вла да ју не у год ни
ОКК Бе о град, ко ме је по бе да
би ла им пе ра тив ка ко би по -
ку шао да из бо ри оп ста нак.
Игра ло се у „Шу ми ца ма”
још у че твр так, 24. мар та, а
меч је пре но си ла и „Аре на”.

Иа ко је би ло вр ло те шко
оста ти сми рен у тих 40 ми ну -
та, у ко је се „ули ла” це ла се -
зо на, Ду шан Ху кић и ње го ви
са и гра чи још јед ном су по ка -
за ли да су нај бо љи ка да је
нај по треб ни је, да су спорт ски
хе ро ји на ше га гра да. Та миш
је по бе дио са 84:64 и та ко се
свр стао ме ђу осам нај бо љих
клу бо ва у на шој зе мљи.

Пан чев ци су игра ли мо ти -
ви са но и ан га жо ва но од са мог
по чет ка. Тим су пред во ди ли
Иван Сми ља нић и Ра до слав
Пе ко вић, али сви мом ци за -
слу жу ју по хва ле. До ма ћи
игра чи су ус пе ли да се вра те
у меч, али он да је на сце ну
сту пио Не ма ња Ма ној ло вић,
ко ји је по сле од мо ра ре ше тао
кош ри ва ла. Бе о град ски


