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апарт ма на из над све ча не са ле, а кра -
јем сеп тем бра би бу ду ћи „Ца рев двор”
до био и дру гу све ча ну са лу, ону ко ја
гле да на Град ску упра ву, и још де се -
так со ба из над ње. Чи та во зда ње са да -
шње „Сло бо де” по овом пла ну би ло би
ре но ви ра но за не што ви ше од го ди ну
да на. Ре че но је да ће ин ве сти тор
стрикт но по што ва ти све усло ве ко је
бу де по ста вио За вод за за шти ту спо -
ме ни ка кул ту ре, јер се ра ди о згра ди
од исто риј ског зна ча ја за Пан че во ко -
ја је под за шти том др жа ве.

Кра ље вач ка фир ма 
„Мер лин по инт” 
ожи вља ва хо те ли јер ство

По че ла ре кон струк ци ја од
по ла ми ли о на евра

Хо тел „Сло бо да” ће по сле ду го го ди -
шњег про па да ња по но во ожи ве ти,
јер су чел ни ци ло кал не вла сти ус пе -
ли да на ђу ин ве сти то ра за тај обје -
кат. На кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у Град ској упра ви у по не -
де љак, 7. мар та, пред ста вље на је
фир ма „Мер лин по инт” из Кра ље ва,
ко ја ће АИК бан ци нај пре пла ћа ти
за куп тог објек та, а на ме ра ва да га
ка сни је и от ку пи. Истог да на су по -
че ли и обим ни ра до ви на ре кон -
струк ци ји де ло ва хо те ла. Тај по сао
ће те ћи по фа за ма, а с об зи ром на
ста ње уну тра шњо сти „Сло бо де” ко је
су но ви на ри мо гли да ви де, пред
гра ђе ви на ри ма и за на тли ја ма је зах -
те ван и оби ман по сао.

Са ша Мар ко вић, за ступ ник „Мер -
лин по ин та”, об ја снио је ка ко се то
пред у зе ће уоп ште на шло у Пан че ву.

– До шли смо за хва љу ју ћи ан га жо -
ва њу не ких љу ди из Град ске упра ве.
Ви де ли смо да ту има про сто ра да се
ра ди и за ра ди, и кре ну ли смо у ре а -
ли за ци ју про јек та, а за хва љу ју ћи гра -
до на чел ни ку и љу ди ма из АИК бан ке
вр ло бр зо смо се до го во ри ли. За хвал -
ни смо гра до на чел ни ку, ве ру је мо у
успех и на дам се да ће то све би ти
фан та стич но. „Мер лин по инт” је за -
ку пац и бу ду ћи вла сник, али ће опе -
ра тив но хо те лом упра вља ти пред у зе ће
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су, а они нај бо љи ће мо ћи пре ко ле -
та да ра де у на шим објек ти ма у Цр -
ној Го ри и у Грч кој и да та ко за ра де
– ре као је Мар ко вић.

Гра до на чел ник Са ша Па влов из -
ра зио је ве ли ко за до вољ ство што су
на по ри за ожи вља ва ње јед не од бра -
ун филд ин ве сти ци ја уро ди ли пло -
дом и до дао ка ко се на да да ће то би -
ти са мо по че так ула га ња у Пан че ву.

– „Сло бо да” је обје кат од ве ли ког
исто риј ског зна ча ја и на до бром је
ме сту, па је за то ва жно да упра во у
цен тру гра да до би је мо ре пре зен та -
ти ван хо тел ка кав Пан че во одав но
за слу жу је. На ма је по себ но ва жно то
што ће „Мер лин по инт” са ра ђи ва ти
са обра зов ним сек то ром. Тре нут но
се во ди још не ко ли ко слич них пре -
го во ра са ин ве сти то ри ма и вр ло ми
је дра го да су сви они упу ће ни на са -
рад њу са сред њим струч ним шко ла -
ма. На ред них да на ће мо про ба ти да
на ђе мо до бру ме ру ло кал них суб вен -
ци ја за све ин ве сти то ре ко ји до ђу у
Пан че во – ре као је Па влов.

Он је из ја вио ка ко се на да да ће
„Мер лин по инт” раз мо три ти мо гућ -
ност пре у зи ма ња и хо те ла „Та миш”,
али се Мар ко вић ни је из ја шња вао о
то ме. То је ло гич но, јер је и тај обје -
кат у вр ло ло шем ста њу, а у ње га би
ве ро ват но тре ба ло уло жи ти мно го
ви ше нов ца.

Д. Ву ка ши но вић
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пра вље не од по чет ка. Пред став ник
„Мер лин по ин та” је на вео ка ко ће
на кон ре кон струк ци је би ти из гра -
ђен но ви део хо те ла у ње го вом дво -
ри шту, где ће би ти до дат не со бе,
спа цен тар и дру ги са др жа ји.

Он је ре као да од ло кал не са мо у -
пра ве оче ку је од ре ђе не суб вен ци је и
ис та као да ће од ове ин ве сти ци је сви
има ти ко ри сти.

– Ми смо до шли да за ра ди мо, сто -
ти нак Пан че ва ца са еви ден ци је На -
ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње ће

„СЛО БО ДА” НА ШЛА ЗА КУП ЦА

ОД РУ И НЕ ДО „ЦА РЕ ВОГ ДВО РА” 
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ЦА РЕВ ДВОР

Мар ко вић је об ја снио ка ко је но во
име „Сло бо де” до шло отуд што је
Ср би ја у до ба Ду ша на Сил ног би -
ла ца ре ви на, а и Пан че во се та ко -
ђе на ла зи на тлу јед не бив ше
ца ре ви не. 

КО ЈЕ ЗА КУ ПАЦ?

На пре зен та ци ји ни је би ло ре чи о то ме ко је вла сник пред у зе ћа „Мер лин
по инт”. Мар ко вић је са мо ре као да оно др жи у за ку пу апарт ма не на грч -
кој оба ли и не ко ли ко хо те ла у Цр ној Го ри, али ни је ре као ко јих.

На сај ту Аген ци је за при вред не ре ги стре пи ше ка ко је та фир ма вла сни -
штво Пре дра га Пе шо ви ћа, мла ди ћа од 22 го ди не, те да је осно ва на 15.
ок то бра 2014. го ди не.

„Ца рев двор”, што ће би ти и но во име
хо те ла – ре као је Мар ко вић.

Он је по хва лио Град ску упра ву и
Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе ви -
нар ство и стам бе но-ко му нал не по -
сло ве због то га што је са гла сност за
по че так ре кон струк ци је објек та из -
да та за са мо два да на. Ра до ви су већ
кре ну ли, а пла ни ра но је да ко шта ју
пре ко по ла ми ли о на евра и да бу ду
из ве де ни у не ко ли ко фа за.

Нај пре ће би ти уре ђе на са ла за све -
ча но сти са ба штом и ба ром, што би
тре ба ло да бу де го то во то ком ма ја. До
кра ја ју на је пла ни ра но да бу де ре но -
ви ра но и адап ти ра но де сет со ба и два

Мар ко вић је на гла сио да ће ди -
на ми ку ра до ва дик ти ра ти усло ви у
са мом објек ту, као и да је он у вр ло
ло шем ста њу, јер је за пу штен, и све
ин ста ла ци је ће мо ра ти да бу ду на -

до би ти по сао, Град ће има ти при ход
од по ре за, а сви парт не ри у по слу би -
ће одав де. Са Еко ном ском шко лом
ће мо пот пи са ти уго вор о са рад њи, па
ће уче ни ци у хо те лу оба вља ти прак -



Али шта би с но вим фа ца ма?! Као
у раз ви је ним де мо кра ти ја ма, у ко ји -
ма се од мах на кон сва ких (по себ но
из гу бље них) из бо ра по ја вљу ју „све -
жи” не ком про ми то ва ни игра чи. Тре -
ба нам, ма кар, не што по пут „Мо ста”
и „Жи вог зи да” у Хр ват ској или „По -
зи тив не Цр не Го ре”.

Мно ги ап сти нен ти, „бе ли ли сти ћи”
и дру ги раз о ча ра ни то при жељ ку ју
као ка пи ки ше на кон „ви ше ве ков не”
су ше, јер су им „јед ни те исти” по о -
дав но до зло гр ди ли.

Је ди ни ко ји се мо же на зва ти ап со -
лут но не ви ђе ним на ов да шњој по ли -
тич кој сце ни је Ра ду ло вић са сво јим
по кре том „До ста је би ло”. Али иа ко
је на пра вио пра ву сен за ци ју на ин -
тер не ту, пи та ње је ко ли ке су ње го ве
ствар не мо гућ но сти, бу ду ћи да му се
не да ју из глед не шан се за „пре ска ка -
ње” цен зу са (осим ако се евен ту ал но
не уор та чи с на пра сним ле ви ча ром
Бор ком).

Слич но је и на ло кал ном ни воу. Све
са ме уи гра не ше ме – на пред ња ци, со -
ци ја ли сти, де мо кра те, ли га ши...

Као је ди на ег зо тич ни ја ва ри јан та
на зи ре се мо гућ ност да но во фор ми -
ра ни По крет Стар че во у про ши ре ни -
јем са ста ву на сту пи и на град ским
из бо ри ма.

Би ће ин те ре сант но ви де ти ка ко ће
се то за вр ши ти, ако се зна да је ма ло
та квих не(над)стра нач ких по ду хва та
да ва ло ре зул тат.

По след њи успе шан ис ход тог ти па
збио се 2008. го ди не, ка да су „на -
ран џа сти” ушли у Скуп шти ну гра да,
не ко вре ме про ве ли у опо зи ци ји и
убр зо се „уда ли”, од но сно уто пи ли,
нај пре у Ли гу, а по том у са да „по кој -
ни” УРС...

Ј. Ф.

Предизборна култура
Ло кал ни, по кра јин ски и ре пу блич ки из бо ри би ће одр жа ни 24.
апри ла – об зна нио је др жав ни врх. Пу цањ је од јек нуо, али ју риш из
ни ског стар та ни је ви ђен; код нас пред из бор на кам па ња тра је 365
да на у го ди ни. Ипак, дат је знак да се у ко му ни ка ци ју с гра ђа ни ма
мо же кре ну ти нај о тво ре ни је, у ви ду кла сич не, не скри ве не ре кла ме,
пре ко свих мо гу ћих ме ди ја.

„Пан че вац”, као лист ко ји са мо стал но за ра ђу је на тр жи шту већ
два де сет го ди на, ово је до че као спре ман. У истом тре нут ку је на
пре ко два де сет адре са ак тив них пан че вач ких по ли тич ких стра на ка
по слат имејл у ко ме се на ла зе по ну да за огла ша ва ње у скла ду са За -
ко ном о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма, али и пра ви ла од ко јих
уре ђи вач ки тим на шег не дељ ни ка ни у чи јем слу ча ју не ће од сту па -
ти ни по ко ју це ну.

Си гур ни смо да је сви ма ко ји се ба ве по ли ти ком у Пан че ву ја сно
да „Пан че вац” има ве о ма ва жну уло гу у кре и ра њу јав ног мње ња у
гра ду. Наш ти раж је око 12.000 при ме ра ка, што зна чи да тек сто ви
из ових но ви на сва ке не де ље до пи ру до пе де се так хи ља да гра ђа на.
Ни шта не кри је мо од на ших чи та тељ ки и чи та ла ца, па ће мо вам
овом при ли ком пре не ти део по ру ка ко је смо пу сти ли кан ди да ти ма
за осва ја ње ва шег по ве ре ња.

С об зи ром на на го ми ла на ис ку ства из прет ход них из бор них ци -
клу са, ка да је би ло и оних по ли ти ча ра ко ји су се, уме сто на се бе, љу -
ти ли на но ви на ре, бит но је да ак те ри из бо ра схва те да по сто је пра -
ви ла но ви нар ске про фе си је ми мо ко јих не мо же мо и не же ли мо да
иде мо. При од лу чи ва њу о то ме да ли ће се текст о не кој ак ци ји или
из ве штај с кон фе рен ци је за но ви на ре по ја ви ти у на шем ли сту, во ди -
ће мо ра чу на о сле де ћем:

1. не ће мо об ја вљи ва ти ни шта што и нај ма ње под се ћа на го вор мр -
жње, чак и ка да са мо у тра го ви ма у ма те ри ја лу ко ји нам је до ста -
вљен, или до ко јег смо до шли на не ки дру ги на чин, по сто ји не ки об -
лик на ци о нал не, вер ске, пол не... не тр пе љи во сти;

2. као вер бал но оруж је у по ли тич кој бор би при клад но за об зна њи -
ва ње по жељ ни су ар гу мен ти, чи ње ни це и обра зло же ни ста во ви;

3. пред ност ће има ти по зи тив не кам па ње, оне ко је под ра зу ме ва ју
ис ти ца ње по себ но сти соп стве не по ли ти ке, а не у кус и вре ђа ње пред -
став ни ка дру гих оп ци ја не ће на и ћи на бла го на кло ност уре ђи вач ког
ти ма „Пан чев ца”, па ће се са мим тим те шко и на ћи у но ви на ма.

Ра ди што пот пу ни јег ин фор ми са ња гра ђа на од 11. мар та че твр та
и пе та стра на „Пан чев ца” би ће у нај ве ћој ме ри по све ће не из бо ри ма.
Као што сви зна ју, про стор у но ви на ма ни је бес ко на чан, па оче ку је -
мо да ће они ко ји ће ко ри сти ти сво је па сив но би рач ко пра во има ти
раз у ме ва ња за то што ће из ја ве по ли ти ча ра и но ви нар ски из ве шта -
ји с кон фе рен ци ја за но ви на ре би ти скра ћи ва ни до су штин ских по -
ру ка. По ен та је у то ме што же ли мо да мак си мал но отво ри мо рас по -
ло жи ви про стор за све так ма це на ло кал ној, по кра јин ској и срп ској
по ли тич кој сце ни.

Њи ма је об ја шње но да не ће мо об ја вљи ва ти при мед бе на при ло ге
оста лих пан че вач ких ме ди ја, те да је оста вље на мо гућ ност за ре ак -
ци је на тек сто ве об ја вље не у „Пан чев цу”, али ис кљу чи во до бро ар гу -
мен то ва не.

Оче ку је мо да Пан чев ке и Пан чев ци ши ром отво ре очи, да са ми
до но се за кључ ке, али и да се при се те прет ход них над ме та ња овог
ти па и обе ћа ња ко ја су та да да ва на. Оно што је нај ва жни је, је сте да
ис ко ри сте сво је ак тив но би рач ко пра во у скла ду са сво јом од лу ком.
Ако не пре у зму део од го вор но сти и не гла са ју, не ће мо ћи јед ног да -
на да кри ве дру ге уко ли ко им се не до па да ју њи хов град или др жа -
ва у ко јој жи ве.

На кра ју ће мо до би ти је ди но што је у ве зи са из бо ри ма си гур но:
пред став ни ке у ло кал ној, по кра јин ској и ре пу блич кој скуп шти ни
ка кве смо са ми би ра ли и сто га за слу жи ли.

ском дру штву. Управ ни ку ле ско вач -
ког по зо ри шта је пак у том огле да лу
нај ви ше за сме та ло не ка кво вре ђа ње
др жа ве у увод ној пе сми. И све се то,
на рав но, до га ђа у ис тој тој др жа ви, у
ко јој сва ка дру га же на пре жи ви не ки
об лик по ро дич ног на си ља.

На сре ћу, по ред бо то ва ко ји су ову
вест от пра ти ли глу пим и не по ве за -
ним ко мен та ри ма ти па „за све вам је
крив Ву чић”, у на шем дру штву по -
сто ји мно го ви ше оних ко ји ми сле
сво јом гла вом и још увек се бо ре за
сло бо ду из ра жа ва ња, пра ва же на и
дру ге вред но сти.

Д. М.

А но ве фа це?!
На кон што је пред сед ник свих Ср ба
(прем да, оних на пред ни јих – ма ло
ви ше!) дао знак за по че так из бор не
тр ке, стран ка пре ми је ра Ву чи ћа је у
ре корд ном ро ку пре да ла ли сту с пот -
пи си ма по др шке; на ред не но ћи исто
су учи ни ле и де мо кра те, а по том су у
про сто ри је РИК-а сти гли и со ци ја -
ли сти. Уско ро ће то, ве ро ват но, учи -
ни ти и ра ди ка ли, „Бо рис, Че да енд
Ча нак ју нај тед ком па ни”, ДСС &
Две ри…

Не ра чу на ју ћи дру гу по ло ви ну по -
след њег па ра, све са ми ста ри знан ци
из де ве де се тих (у ста ром или но вом
ру ху). Ту су, да кле, и вој во да Ше -
шељ, ње го ви ду го го ди шњи пу ле ни а
да на шњи пр ви љу ди др жа ве и Вла де,
по ме ну ти Не над Ч., бив ши „жу та ћи”
Та дић и Јо ва но вић... Ак ти ван је чак
и њи хов пра пра у чи тељ де мо кра ти је!
Чу ве ни Ми ћун не са мо да је жив и
жи ва хан већ је ме ђу пр ви ма на Пај -
ти ће вој ли сти.

О ми зо ги ни ји
и/у умет но сти

Вест о от ка зи ва њу пред ста ве „Цр ве -
на: са мо у би ство на ци је” у ре жи ји
Во ји сла ва Ар си ћа, а по том ње но вра -
ћа ње (под при ти ском јав но сти) на
ре пер то ар На род ног по зо ри шта у
Ле сков цу, по ја ви ла се у пра вом тре -
нут ку – за Дан же на. Реч је о из ра зи -
то ан га жо ва ном ко ма ду, ко ји ја сно и
бес по штед но го во ри о ми зо ги ни ји
као узро ку де мо граф ске ка та стро фе.
Као што је би ло ре чи у „Пан чев цу”,
текст „Цр ве не” је на стао ко ла жи ра -
њем те за из књи ге „Ма пи ра ње ми зо -
ги ни је у Ср би ји: дис кур си и прак се”,
исе ча ка из днев не и не дељ не штам -
пе о на си љу над же на ма, ком би но ва -
њем го во ра пред сед ни ка Ср би је То -
ми сла ва Ни ко ли ћа с пе сма ма Го це
Тр жан итд. Они ко ји су ту пред ста ву
од гле да ли (у де цем бру је игра на у
Пан че ву), о њој го во ре као о ве ли ком
огле да лу окре ну том ка чи та вом срп -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Рђаво, рђаво!

Католичка црква на Гимназијском тргу, ових дана. 

Снимила Данијела Исаков

• Књига је најбољи човеков пријатељ кога већина никад не упозна.

• Народ стеже каиш због распојасаних.

• Ми немамо непријатеља у свету. Уздамо се у се и у своје кљусе.

• Да неке наше политичарке нису напумпале усне, демократске 
промене не би биле ни козметичке.

• Отишао је у пакао. Он кад оде, и Бог га заборави.

• Органи безбедности га прате и заклињу се да неће скренути 
с његовог пута.

• Кад вас прода пријатељ, знате да је цена била мизерна, 
као и он сам.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ДОБИЛИ СУ МАНДАТ НА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ. 

КОД НАС ЈЕ СВАКА ВЛАСТ ОГРАНИЧЕНА.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 11. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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У ка фе-клу бу „Ку пе” у
по не де љак, 14. мар та, од
19 са ти, би ће одр жа на
про мо ци ја књи ге „Ка ко
пре жи ве ти де мо кра ти ју?”

адво ка та Че до ми ра Не -
бри ги ћа. Раз го вор са ау -
то ром во ди ће но ви нар
Не над Жив ко вић.

С. П.

ца је у јед ном тре нут ку про па -
ла кроз тро шан па тос и не -
згод но па ла, нај ве ро ват ни је
на гла ву, с ви си не од око три
ме тра.

Ка да је сти гла еки па Хит не
по мо ћи, она ни је да ва ла зна ке
жи во та, ни је мо гао да јој се
осе ти пулс, зе ни це су јој би ле
ра ши ре не и ни је ди са ла.

Због то га је од мах за по че та
ре а ни ма ци ја. Чла но ви еки пе

Хит не по мо ћи ко ја је ин тер ве -
ни са ла да ли су све од се бе и
по ку ша ли све што је би ло у
њи хо вој мо ћи да би спа сли де -
вој чи цу, али на жа лост ни су
ус пе ли у то ме.

Ста ни сла ва Буб ње вић Цр ве -
ни, порт па рол ка Ви шег јав ног
ту жи ла штва у Пан че ву, из ја -
ви ла је ме ди ји ма да је то ту -
жи ла штво за тра жи ло да се из -
вр ши об дук ци ја. До да ла је да

АКТУЕЛНО
Петак, 11. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Новине у Закону
о спорту

Олакшавајућа
околност за родитеље

У по не де љак, 7. мар та, у ма лој
са ли Град ске упра ве одр жа на
је кон фе рен ци ја за но ви на ре
на ко јој су пред ста вље не не ке
од но ви на у За ко ну о спор ту,
ко ји је сту пио на сна гу 16. фе -
бру а ра.

Пред став ни ци ма ме диј ских
ку ћа у на шем гра ду обра ти ли
су се члан Град ског ве ћа за ду -
жен за спорт Алек сан дар Фар -
каш, пред сед ник Спорт ског
са ве за Пан че ва Дар ко Јо ви чић
и др Зо ран Ђур ђев. Оно што је
нај ва жни је, је сте по да так да
де ца од шест до че тр на ест го -
ди на ко ја тре ни ра ју не ки
спорт ви ше не ће мо ра ти са ма
да пла ћа ју оба ве зне ле кар ске
пре гле де, јер су они од са да
бес плат ни, од но сно би ће фи -
нан си ра ни нов цем из Фон да
здрав стве ног оси гу ра ња.

–  По но вом за ко ну, пре гле ди
за де цу од шест до че тр на ест
го ди на би ће бес плат ни, а Град
ће и убу ду ће по кри ва ти тро -
шко ве клу бо ва за ле кар ске пре -
гле де сво јих чла но ва ко ји не
спа да ју у по ме ну ту ка те го ри ју –
ре као је Алек сан дар Фар каш.

За до вољ ство но ви на ма ко је
до но си За кон о спор ту ни је

ЛЕ ПА ВЕСТ ЗА СПОРТ СКЕ КЛУ БО ВЕ 

БЕС ПЛАТ НИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА ДЕ ЦУ

крио ни Дар ко Јо ви чић, пр ви
чо век Спорт ског све за Пан че ва.

–  Ја мо гу у име свих клу бо -
ва и ор га ни за ци ја ко је су чла -
но ви Спорт ског са ве за да из ра -
зим ве ли ко за до вољ ство овим
де лом За ко на о спор ту за то
што ће то олак ша ти функ ци о -
ни са ње клу бо ва, а та ко ђе ће
по мо ћи ро ди те љи ма, по себ но
ро ди те љи ма ко ји су у те жој
ма те ри јал ној си ту а ци ји, јер ће
с ма ње од ри ца ња сво јој де ци
омо гу ћи ти да се ба ве спор том
–  ис та као је Јо ви чић.

При сут ни су апе ло ва ли на
тре не ре и спорт ске рад ни ке да
бла го вре ме но на пра ве спи ско -
ве спор ти ста и за ка жу ле кар -
ске пре гле де, ка ко се не би
ства ра ла не по треб на гу жва у
дис пан зе ру.

–  За де цу по ме ну тог уз ра ста
бес плат не су и ла бо ра то риј ске
ана ли зе, с тим да упу те за њих
до би ја ју од иза бра них ле ка ра.
Да би се про це ду ра убр за ла и
олак ша ла, пред став ни ци клу -
бо ва ће са спи ском де це ко ја
има ју пра во на бес пла тан пре -

Удру же ње спор ти ста „Срп ска
Спар та” из на шег гра да на ста -
вља ху ма ни тар но де ло ва ње.
Ак ци је се ни жу као на тра ци, а
са мо јед на у ни зу би ла је не -
дав на по се та ром ском на се љу
Ма ли Лон дон. Чла но ви по ме -
ну тог удру же ња, с пред сед ни -
ком Зо ра ном Ра ја чи ћем на че -
лу, из дво ји ли су сред ства за
по моћ Зо ра ну Ни ко ли ћу ко ји
већ де сет го ди на бо лу је од
ква дри пле ги је.

Наш се дам на е сто го ди шњи
су гра ђа нин због те шке бо ле -
сти го ди на ма не мо же да уста -
не из кре ве та, а да не је про во -
дио на ста ром пољ ском кре ве -
ту. За хва љу ју ћи агил ним љу -
ди ма из „Срп ске Спар те”, Ра -

до са ву Шо шки ћу и фир ми
„Ди но-пласт”, ко ји су по мо гли

у ку по ви ни но вог кре ве та, бо -
ле сном де ча ку Зо ра ну Ни ко -

ли ћу ће ко ли ко-то ли ко би ти
лак ше.

– Тру ди мо се да по мог не мо
они ма ко ји ма је по моћ нај по -
треб ни ја, оно ли ко ко ли ко мо -
же мо. Са да смо бар ма ло олак -
ша ли жи вот па ра ли зо ва ном де -
ча ку. Ре кли су нам да је Зо ра ну
у овом тре нут ку нај по треб ни ји
кре вет, па смо уз по моћ при ја -
те ља и до на то ра то обез бе ди ли
– ре као је Ма мер Де мир, не ка -
да шњи бок сер „Ди на ма” и члан
„Срп ске Спар те”.

Број ним по ро ди ца ма у Ма -
лом Лон до ну по треб на је по -
моћ. Треба веровати да гест
„Срп ске Спар те” која је на чи -
ни ла пр ви ко рак, неће остати
усамљен. А. Ж.

ЈОШ ЈЕ ДАН ХУ МА НИ ГЕСТ „СРП СКЕ СПАР ТЕ”

Кре вет за бо ле сног де ча ка

У из да њу из да вач ке ку ће
„Koebl” из Мин хе на, у еди -
ци ји „Ди ва”, кра јем го ди не
су об ја вље не две ком по зи -
ци је на шег су гра ђа ни на
Ог ње на По по ви ћа: „Her
Song” и „Banat Dance”, а
про шле не де ље још две:
„Views” и „Coming Home”.

– Одав но се ба вим ком -
по зи тор ским ра дом, по го -
то ву за са став „Ог њен и
при ја те љи”. Сре ди ном про -
шле го ди не сам се од ва жио
и по чео да сво је иде је бе ле -
жим на нот ни па пир. Ве о ма
би тан фак тор у том мо мен -
ту би ли су мо ји сту ден ти,
ко ји су ме до дат но мо ти ви -
са ли сво јим на ва љи ва њем
да убр зам про цес и за вр ша -
вам сво је ком по зи ци је ка ко
би они мо гли да их сви ра ју
– ре као је По по вић.

Сним ци ње го вих две ју
ком по зи ци ја су се у јед ном

тре нут ку на шли на „Ју тју -
бу” и убр зо је са свим нео че -
ки ва но сти гла по ну да на ве -
де не мин хен ске из да вач ке
ку ће, а са рад ња ће би ти на -
ста вље на и у пред сто је ћем
пе ри о ду.

Д. М.

ЗА НИ МЉИ ВО ДРУ ЖЕ ЊЕ УЧЕ НИ КА ОШ

„СВЕ ТИ СА ВА”

Ори јен ти ринг 
у при ро ди

Уче ни ци Основ не шко ле
„Све ти Са ва” и ове го ди не су
по ха ђа ли шко лу ори јен ти -
рин га у при ро ди. Еду ка тив -
на екс кур зи ја је одр жа на од
26. фе бру а ра до 4. мар та на
Див чи ба ра ма.

Та пан че вач ка шко ла већ
тре ћу го ди ну за ре дом ор га -
ни зу је шко лу ори јен ти рин га
у при ро ди. Иде ју за ово еду -
ка тив но дру же ње у де ло је
спро вео про фе сор ге о гра фи -
је Мир ко Су бин, ко ји је ујед -
но и ове го ди не био во ђа и
кре а тор ак ци је. Пут Див чи -
ба ра је кра јем фе бру а ра кре -
ну ло три де се так уче ни ка уз -
ра ста од ше стог до осмог
раз ре да. Би ли су сме ште ни у
пан че вач ком од ма ра ли шту,

где су има ли и те о риј ски и
онај не фор мал ни део про -
гра ма.

Ипак, нај за ни мљи ви је је
би ло на про план ци ма и у
шу ма ма, где су клин ци и
клин це зе нај пре, уз по моћ
то по граф ских кар ти и ком -
па са, по ку ша ли да се ори јен -
ти шу у при ро ди. Још за ни -
мљи ви је је би ло ка да су то
ра ди ли уз по моћ при ро де –
ма хо ви не на др ве ћу, го до ва,
по ло жа ја сун ца... Шко лар ци
су об и шли и не ке пла нин ске
вр хо ве, по пут Кра ље вог сто -
ла, ко ји је са сво ја 1.104 ме -
тра нај ви ши врх ко ји су
„осво ји ли”, а по пе ли су се и
на Цр ни врх и Го лу бац.

Н. Р.

Про па ла кроз ру пу 
у па то су и па ла с 
ви си не од три ме тра

„Учи ни ли смо све да
је спа се мо, али ни је
би ло мо гу ће”, ре кли
су у Хит ној по мо ћи

У не сре ћи ко ја се до го ди ла 8.
мар та у ка сним по по днев ним
ча со ви ма по ги ну ла је А. В. из
на шег гра да, дан пре свог де -
се тог ро ђен да на.

Пре ма не зва нич ним ин фор -
ма ци ја ма, до не сре ће је до шло
то ком ње не игре на та ва ну
ста рог и на пу ште ног објек та
ко ји се на ла зи по ред не ка да -
шњег мли на у Ули ци Ди ми -
три ја Ту цо ви ћа. На вод но, не -
по сред но пре ње ног па да с
њом је био њен брат, ко ји ју је
у јед ном тре нут ку оста вио са -
му и оти шао да ску пља др ва.
Из ја вио је да је од јед ном чуо
јак тре сак, на кон че га је утр -
чао уну тра и ви део се стри но
бе жи вот но те ло. Да ли је то
тач но, по ка за ће ис тра га.

Пре ма за сад још не по твр ђе -
ним ин фор ма ци ја ма, де вој чи -

ТРА ГЕ ДИ ЈА У УЛИ ЦИ ДИ МИ ТРИ ЈА ТУ ЦО ВИ ЋА

Де вој чи ца по ги ну ла док се игра ла!

глед оти ћи до дис пан зе ра, а
пе ди ја три ће ис пи са ти упу те
за ла бо ра то ри ју. Пред став ник
клу ба ће на дан са мог пре гле -
да по де ли ти упу те де ци, а сва -
ко де те ће, ка да бу де до шло на
пре глед, или на ор га ни зо ва но
ва ђе ње кр ви, код нас у Од се ку
спорт ске ме ди ци не да ти ла бо -
ран ту упут –  об ја снио је др Зо -
ран Ђур ђев, ле кар спорт ске
ме ди ци не.

Ле пе ве сти за пан че вач ки
спорт...

А. Живковић

Зоран Ђурђев, Александар Фаркаш и Дарко Јовичић

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Ка ко пре жи ве ти 
де мо кра ти ју?

У ИЗ ДА ЊУ МИН ХЕН СКЕ ИЗ ДА ВАЧ КЕ КУ ЋЕ

Ком по зи ци је Ог ње на
По по ви ћа

ће тек по за вр шет ку пред ис -
тра жног по ступ ка мо ћи да се
утвр де и би ће ја сне све окол -
но сти овог тра гич ног до га ђа ја.

Ова тра ге ди ја је на мет ну ла
пи та ње без бед но сти у ста рим
и на пу ште ним објек ти ма. Не -
ка да шњи млин и два објек та
по ред ње га су одав но пра зни,
нео гра ђе ни, за пу ште ни и не -
за кљу ча ни, та ко да сва ко мо же
да уђе уну тра. Због то га су иде -
ал на сце но гра фи ја за сни ма ње
хо рор фил мо ва.

Ка ко смо са зна ли од над ле -
жних у Гра ђе вин ској ин спек -
ци ји, за ко ном је про пи са но да
су за без бед ност и у та квим
објек ти ма од го вор ни њи хо ви
вла сни ци и да су ду жни да их
одр жа ва ју. Ме ђу тим, за слу чај
да то не ра де и да кр ше ту оба -
ве зу, ни су пред ви ђе не ни ка кве
санк ци је!?

Ка да је реч о тра ге ди ји ко ја
се де си ла у Ули ци Ди ми три ја
Ту цо ви ћа, про блем је и то што
се не зна ко је вла сник на пу -
ште ног мли на и обје ка та по -
ред ње га. Иа ко се на фа са ди
ви ди та бла фир ме „Ра тар”, она
је на вод но про да ла сва три
објек та при ват ном ли цу.

М. Гли го рић

У организацији јеврејских
општина Панчево и Земун
у Историјском архиву у на-
шем граду 9. марта је отво-
рена изложба о страдању
земунских Јевреја током
Другог светског рата, под
називом „Нестали у Холо-
каусту – свака слика прича
једну причу”.

На изложби су предста-
вљене књиге, фотографије и
документа која сведоче о
најстрашнијем периоду је-
врејске историје. Аутор по-
ставке је Ненад Фогел, члан
Јеврејске општине Земун, а
изложба ће бити отворена до
25. марта.

„Овом изложбом и ката-
логом с кратким историја-
том јеврејске заједнице у Зе-
муну желимо да отргнемо
од заборава наше рођаке и
пријатеље који су убијени
зато што су били друге вере

и нације. Желимо и да се су-
протставимо нарастању ан-
тисемитизма широм Евро-
пе, као и да обележимо 70
година од завршетка Другог
светског рата. Данас, на про-
сторима бивше Југославије
па и у Србији, присутна је
недопустива тенденција да
се страдали у рату изједначе
и да се осуђени ратни зло-
чинци рехабилитују”, пише
између осталог у каталогу за
изложбу.

Током Холокауста су уби-
јена 574 Јевреја из Земуна.
Након нацистичке окупације
Југославије прво су им одузе-
та грађанска права, а онда су
остали без имовине. Немач-
ки војници су их после тога
приморавали на тежак фи-
зички рад. На крају су одве-
дени у логоре смрти, одакле
се нису вратили.

М. Г.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА О СТРАДАЊУ 

ЗЕМУНСКИХ ЈЕВРЕЈА

Убијани само због 
порекла и вере



РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ПОЛИТИЗАЦИЈА

’ДЕЧЈЕ РАДОСТИ’”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4651

Наша установа 
је аполитична
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РАС ПИ СА НИ ЛО КАЛ НИ ИЗ БО РИ

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

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

Ло кал ни из бо ри су рас пи са ни у по не де љак, 7. мар -
та, а би ће одр жа ни 24. апри ла. Вла да ју ћа стран ка
је у то ку не де ље већ пре да ла ли сту, док су де мо -

кра те пред ста ви ле сво је кан ди да те, а Со ци јал де мо -
крат ска стран ка је са оп шти ла ко су ње ни ко а ли ци -
о ни парт не ри.

Демократска странка је на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 8. марта,
саопштила да ће кандидат-
киња за републички парла-
мент бити Весна Мартино-
вић, док ће кандидат за гра-
доначелника и носилац ли-
сте за локалне изборе бити
др Душан Стојић.

– Када будем изабран за
градоначелника, Панчево
ће водити стручни и обра-
зовани људи с резултатима
иза себе. Није нам потребан
кадар из других градова, јер
имамо довољно паметних и
часних људи који неће
упропастити предузећа и
отићи из ове лепе вароши –
рекао је Душан Стојић.

Он је казао да ће приори-
тет ДС-а бити боље упра-
вљање и уштеде у раду јав-
них предузећа, а не уштеде
на пензионерима, просвет-

ним и здравственим радни-
цима. Нагласио је да ће се
залагати за смањење цене
боравка деце у предшкол-

ским установама и да ће
увести бесплатне уџбенике
и ужину за ђаке.

Овом приликом демо-
крате су истакле да прику-
пљају потписе подршке ли-
сти, сваког дана од 12 до 20
сати. С. П.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у по не де -
љак, 7. мар та, чла но ви 
Со ци јал де мо крат ске стран -
ке са оп шти ли су да ће на
ло кал ним из бо ри ма на сту -
пи ти са Зе ле ни ма Ср би је.
Но си лац ли сте и кан ди дат
за гра до на чел ни ка би ће
Ср ђан Ми ко вић, пред сед -
ник ГО СДС-а.

– Чи ње ни ца је да мно ги
од нас има ју ис ку ства у во -
ђе њу по сло ва ло кал не са мо -
у пра ве и сма тра мо да они
мо гу мно го бо ље да се оба -
вља ју. Та ко ђе, по но во на гла -
ша ва мо да је не до пу сти во
оно што се до го ди ло са Апо -
те ком, то јест што је угро же -
на при мар на здрав стве на
за шти та гра ђа на – из ја вио је
Ми ко вић.

Овом при ли ком је ре че -
но и да ће СДС за кан ди да -
те за по кра јин ску скуп шти -
ну пред ло жи ти Си ни шу Ко -
ји ћа из Ба нат ског Но вог
Се ла и др Ива на До тли ћа
из Ко ви на.

У су бо ту то ком да на СДС
ће при ку пља ти пот пи се по др -
шке у сво јим про сто ри ја ма.

С. П.

Срп ска на пред на стран ка је у
уто рак, 8. мар та, у ма лој са ли
Град ске упра ве пр ва пре да ла
ли сту, чи ји је но си лац Са ша
Па влов, а Из бор на ко ми си ја

ју је на кон про ве ре до ку мен -
та ци је про гла си ла ва же ћом.

Жељ ко Су шец, пред сед ник
Град ског од бо ра СНС-а, у из -
ја ви за „Пан че вац” ка зао је да

је прет ход ног да на, у по не де -
љак, 7. мар та, за са мо не ко -
ли ко са ти при ку пље но ско ро
3.500 пот пи са гра ђа на. Ко а -
ли ци ја „Алек сан дар Ву чић –

Ср би ја ко ја по бе ђу је” за у зе ће
пр во ме сто на ли сти на ло -
кал ним из бо ри ма ко ји ће би -
ти одр жа ни 24. апри ла.

С. П.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

Ли ста проглашена важећом

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Представљени кандидати
СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Зе ле ни Ср би је 
на сту па ју с на ма

Поводом извештаја с кон-
ференције за новинаре ГО
Нове странке објављеног у
вашем листу имамо да изја-
вимо следеће:

Демантујемо став поме-
нуте странке изнет на кон-
ференцији за новинаре
уприличеној на улици ис-
пред управне зграде ПУ
„Дечја радост” Панчево, да
се у овој установи организу-
ју било каква дружења и
окупљања по било ком
основу страначког и поли-
тичког деловања. Изнете су
апсолутне неистине које по-
вређују углед наше установе
и њених запослених.

Ширећи неистините ин-
формације, поменута стран-
ка је очигледно почела пред-
изборну кампању. Овим пу-
тем апелујемо на све поли-

тичке странке у нашем граду
да не користе ПУ „Дечја ра-
дост” за своју кампању јер је
наша установа аполитична и
неће подлећи никаквим
притисцима.

Установа се бави искљу-
чиво оним због чега ју је
Град Панчево и основао –
васпитањем и образовањем
деце предшколског узраста.

Такође, поручујемо да с
наше стране нити је било
нити ће бити подршке ни-
једној странци у граду. Све
странке треба посебан акце-
нат да ставе на задовољава-
ње потреба деце, њихових
родитеља и запослених, не
бавећи се притом личним
политичким амбицијама.

Руководство ПУ 

„Дечја радост” Панчево

Градски одбор Левице Ср-
бије истакао је на конфе-
ренцији за новинаре одр-
жаној у уторак, 8. марта,
да је Панчеву неопходан
превентивни центар за ма-
лигна обољења, с обзиром
на то да је стопа тих боле-
сти висока.

Слободан Бугарин, пред-
седник ГО тог покрета, ре-
као је да је на последњој
седници Скупштине града
предложио покретање ини-
цијативе за укидање новча-
них надокнада надзорних
одбора јавних и комунал-
них предузећа и усмерава-
ње новца Дому здравља,
како би се предузели први
кораци за оснивање нове
јединице при тој установи
под називом „Превентив-
ни центар за малигна обо-
љења”.

– Знамо да је у послед-
ње време присутна екс-
панзија малигних обоље-
ња. Превентивни центар
би вршио бесплатне спе-
цијалистичке прегледе су-
грађана, што би требало

да донесе добре резултате,
јер је проценат излечења
болести у раном стадијуму
веома висок. Нажалост,
Скупштина није прихва-
тила ову иницијативу – из-
јавио је Бугарин.

Он је позвао све суграђа-
не који сматрају да је та-
кав центар потребан Пан-
чеву, да потпишу покрета-
ње ове иницијативе.

Говорећи о самом про-
граму покрета, Алексан-
дар Јовановић, председ-
ник омладине Левице,
овом приликом је рекао:

– Ми се боримо за сред-
њи слој, који се налази на
маргинама друштва. Сугра-
ђани су у нашем покрету
препознали нову енергију и
снагу. Желимо око себе да
окупимо младе људе који
би се првенствено залагали
за левичарску идеју.

Наредног дана, у среду, 9.
марта, званично су отворе-
не просторије Левице Срби-
је, које се налазе у Улици
Жарка Зрењанина 26.

С. П.

ЛЕВИЦА СРБИЈЕ

Неопходан 
Превентивни центар

„Жен ска сна га Две ри” је
на кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 9.
мар та, на гла си ла да се за -
ла же за то да сва ка при -
пад ни ца леп шег по ла бу де
оства ре на у скла ду са соп -
стве ним же ља ма и мо гућ -
но сти ма.

Ан ђе ла Вла јић, чла ни ца
Две ри, ре кла је ка ко ће тај
по крет раз ви ја ти по себ не
про гра ме за обра зо ва ње
же на, а да ће оне ко је су у
рад ном од но су за шти ти ти
од гу бит ка по сла због од -
лу ке да ра ђа ју, као и да ће
их од бра ни ти од сва ке вр -
сте на си ља.

Го во ре ћи о угро же но сти
здра вља гра ђа на, Бо ја на

Вла јић, чла ни ца По кре та,
из ја ви ла је:

– За ла га ће мо се за све
ме ре пре вен ци је бо ле сти
ста нов ни ка, али ка да су же -
не у пи та њу, по све ти ће мо
се то ме да се трај но ус по -
ста ве пра ви ла ре дов них
бес плат них си сте мат ских
пре гле да, јер ра но от кри ва -
ње ра ка дој ке и гр ли ћа ма -
те ри це у нај ве ћем бро ју
слу ча је ва зна чи и из ле че ње.

Овом при ли ком је Би -
ља на Чу бри ло, та ко ђе чла -
ни ца Две ри, на гла си ла да
је „Жен ска сна га” озбиљ на
и ре ше на у на ме ри да се
из бо ри за бо љи жи вот при -
пад ни ца не жни јег по ла.

С. П.

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

O по ло жају же на
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Социјалистичка партија
Србије одржала је трибину
под називом „Левица у Ср-
бији од Карађорђа до 21.
века” у пуној малој сали
Градске управе у недељу,
6. марта, а гост је био Пре-
драг Марковић, потпред-
седник те странке.

Говорећи о историји, са-
дашњости и будућности
левице у Србији, Марко-
вић је рекао:

– Ми готово да немамо
десничарске традиције, а
данас је СПС једина леви-
чарска партија. Било би
идеално када бисмо могли
да вратимо једнаке шансе
које су постојале у социјали-
зму, да би људи могли до-
стојанствено да живе од свог
рада, да се школују, да има-
ју добру здравствену зашти-
ту и да напредују у животу.

Он је нагласио и да су
социјална правда, стабил-
ност и сигурност суштин-
ске вредности левице и да
је она у Србији најприрод-
нији избор, а да је поли-

тичка репресија оно што
јој многи замерају.

Поводом обележавања
Међународног дана жена,
у уторак, 8. марта, Савет
омладине СПС-а је у Град-
ском парку суграђанкама
поклањао руже.

– Желимо да истакнемо
како ово ипак не треба да
буде једини дан у години
када мислимо о положају
и праву жена. У Србији је
доста тога урађено како би
се њихов статус побољшао,
међутим и даље има много
ствари које би требало
променити, а пре свега
мислим на сузбијање по-
родичног насиља и насиља
над женама – изјавио је
Нестор Јосивљевић, пред-
седник поменутог савета.

Он је додао да је велики
број жена у СПС-у и да ће
панчевачки ГО испунити
законом обавезну квоту, па
ће једну трећину кандида-
та за градску скупштину
чинити жене.

С. П.

Недавно је Панчеву, у Улици
Светог Саве 23/а, отворена но-
ва канцеларија Српског по-
крета Двери. Тим поводом
Градски одбор ове политичке
организације у нашем граду
посетио је Бошко Обрадовић,
председник Српског покрета
Двери.

Реците нам нешто о вашем
покрету.

– Двери постоје већ 17 годи-
на, док je Српски покрет Двери
као политичка организацијa
од октобра 2015. уписана у
регистар политичких стра-
нака. Изашли смо 2012. на
све нивое избора, од локалних
до председничких, и оства-
рили изузетан резултат за
први излазак на изборе. Да
није било крађе гласова од
режима Тадић–Дачић, уз
одобравање Николића и Ву-
чића, Двери би још тада биле
у Скупштини. Од 2012. има-
мо одборнике у 10 градова и
општина, од којих је најјача
одборничка група у СО Ча-
чак, са 15 одсто освојених
гласова. Ми смо, пре свега,
породични људи и нови љу-
ди: нисмо били на власти,
немамо афере и купљене ди-
пломе, нисмо отишли из зе-
мље, засновали смо породи-
це и покренули послове овде
у отаџбини коју волимо и ко-
је не желимо да се одрекне-
мо.

За шта се залаже ваш по-
крет?

– Залажемо се за:
1. Домаћу привреду, да

профит остане у Србији, за
развој малих и средњих пред-
узећа и подстицај домаће
производње и услуга.

2. Село и пољопривреду,
против ГМО на српским њи-
вама и рафовима.

3. Да земља остане наша –
против распродаје Србије
странцима. Да не останемо
без плодних ораница, „Теле-
кома”, ЕПС-а, ПКБ-а, извора

пијаће воде, бања, рудника…
4. Прекид преговора са ЕУ,

враћамо Србији слободу и ја-
чамо односе са БРИКС-ом,
ОДКБ-ом и Русијом; пони-
штићемо све штетне споразу-
ме са НАТО-ом и борићемо се

за изједначавање статуса при-
падника Руске хуманитарне
мисије у Србији са тренутним
статусом војника НАТО али-
јансе.

5. Ојачање четири стуба др-
жаве: војске и полиције, про-
свете, здравства и ефикасне
администрације.

6. Додатно опорезивање
страних банака које деру ко-
жу са леђа грађана и износе
једну милијарду евра профи-
та годишње из Србије. Помо-
ћи ћемо да се реши проблем
презадужених породица и
грађана задужених у швајцар-
ским францима.

Свима је јасно да се интереси
странаца који су повлашћени у
Србији морају ставити у други
план, а домаћа привреда и по-
љопривреда у први. Пре свега
у обнови и оснивању пољопри-

вредно-индустријских комби-
ната, задруга, подстицају и
субвенцијама за мала и сред-
ња предузећа, оснивању Раз-
војне банке Србије. Коришће-
њем специјалних веза са Ру-
ском Федерацијом и покрета-

њем домаће производње
остварићемо могућност за
формирање развојног буџета,
за разлику од садашњег који
нас гуши због уговора са
ММФ-ом и Светском банком.
Те уговоре ћемо поништити и
створити боље социјалне усло-
ве угроженим грађанима: пен-
зионерима, вишедетним поро-
дицама, самохраним породи-
цама, трудницама, ратним,
војним и инвалидима уопште,
деци са посебним потребама...
Бригу о подстицају рађања и
уопште бригу о наталитету
преузеће Министарство за по-
родицу коју ћемо по први пут
увести у Владу Србије.

Зашто сте се одлучили за
сарадњу са ДСС-ом?

– Имамо парадоксалну си-
туацију да у земљи у којој је
90 одсто људи против уласка

Србије у НАТО и где је скоро
80 одсто за блискију сарадњу
са Русијом, у Скупштини Ср-
бије те људе нико не предста-
вља. И власт и тзв. опозиција
приближавају Србију ЕУ и
НАТО-у по сваку државну,

националну, економску и ду-
ховну цену, насупрот вољи
већине грађана. Нема разли-
ке између политике СНС-а и
СПС-а са једне и ДС-а и ње-
них рестлова са друге стране.
Због тога смо покренули и
сад већ преко годину дана
успешно са нашим коалицио-
ним партнерима из ДСС-а во-
димо Патриотски блок, који
ће окупити све најзначајније
патриотске организације и
појединце да бисмо на пред-
стојећим изборима ушли у
парламент и борили се за
српске националне интересе,
што се иначе тренутно деша-
ва у свим земљама Европе.
Ми нисмо против Европе и
залажемо се за билатералну
сарадњу са земљама члани-
цама ЕУ, али смо против бри-
селске централизације.

ЗА СЕ ДАО ЛО КАЛ НИ ПАР ЛА МЕНТ

НО ВИ ДИ РЕК ТО РИ У СЕН ЦИ АПО ТЕ КЕ
Ка дров ска вр те шка у
по је ди ним пред у зе ћи ма
оста ла без од је ка

Фар ма це у ти ма био
за бра њен улаз у са лу
„за њи хо во до бро”

Скуп шти на Пан че ва је на сед -
ни ци одр жа ној у че твр так, 3.
мар та, име но ва ла вр ши о це ду -
жно сти ди рек то ра у по је ди ним
ко му нал ним пред у зе ћи ма и
до не ла две од лу ке ко је се од но -
се на из ме ну план ске до ку мен -
та ци је за цен тар Пан че ва и
Скро ба ру. Нај ви ше рас пра ве
по но во је би ло о оно ме што
власт упор но из бе га ва да ста ви
на днев ни ред скуп штин ских
за се да ња, а то је ин фор ма ци ја у
ве зи са ста њем у Апо те ци Пан -
че во.

Из бор но вих при вре ме них
ди рек то ра про шао је го то во без
рас пра ве, па је та ко у Ди рек ци -
ју за из град њу и уре ђе ње Пан че -
ва, уме сто Ма је Вит ман, до шао
Ми лан Ста ни шић, ко ји је на пу -
стио ди рек тор ско ме сто у ЈКП-
у „Мла дост”. На ње го во ме сто у
пред у зе ћу за га здо ва ње спорт -
ским те ре ни ма иза бран је Пре -
драг Сто ја ди нов. Ми лен ка
Крај но ви ћа у АТП-у за ме нио је
Не бој ша Га јић, ма шин ски ин -
же њер из Бе о гра да, ко ји је до -
ско ра ра дио у „Ла сти”. Скуп -
шти на је про ду жи ла ман дат на
још шест ме се ци Алек сан дру
Ра ду ло ви ћу, ди рек то ру „Во до -
во да”.

При мед бу на про ме ну чел -
ног чо ве ка АТП-а ста ви ла је
ње го ва до ско ра шња за ме ни ца
и од бор ни ца ЛДП-а Мир ја на
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Трибина о левици и
активности омладине

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

Чла но ви По кре та „До ста
је би ло” сма тра ју да ЈКП
„Гре ја ње” во де не струч ни
љу ди и да због то га гра ђа -
ни има ју ве ли ке про бле ме
с тим пред у зе ћем.

На кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној у уто рак,
8. мар та, Ва ња Фран цуз,
члан Ини ци јал ног од бо ра
По кре та, из ја вио је:

– Нај ве ћи про блем је то
што љу ди ко ји ви ше не же -
ле да бу ду при кљу че ни на
цен трал но гре ја ње, не мо гу
да се од ја ве. Уко ли ко на не -
ки на чин то ус пе ју, они и
да ље мо ра ју да пла ћа ју део

оба ве за, под из го во ром да
се њи хов стан гре је пре ко
зи до ва ком шиј ских до мо ва.

Ми ле на Пу ше ља, та ко ђе
члан по ме ну тог од бо ра, до -
да ла је да би се гра ђа ни ко ји

су се од ја ви ли си гур но гре ја -
ли, али на не ки дру ги на чин,
па би и они пре ко сво јих зи -
до ва до гре ва ли ту ђе ста но ве.

Овом при ли ком је По крет
„До ста је би ло” по но во на -
гла сио да су нео п ход ни
си сте ма ти за ци ја рад них
ме ста у јав ним пред у зе ћи ма
и ме ре ње учин ка љу ди на
ру ко во де ћим ме сти ма.

С. П.

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Про бле ми 
с „Гре ја њем”

Пар ти ја ује ди ње них пен зи о -
не ра Ср би је тра жи сме ну
Не на да Ша ле ти ћа с ме ста
пред сед ни ка Удру же ња свих
пен зи о не ра гра да Пан че ва.

На кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној у по не де -
љак, 7. мар та, чла но ви ГО
ПУПС-а ка за ли су да су
Ша ле ти ће ва за ла га ња
ишла у прав цу за до во ља ва -
ња лич них ин те ре са, што је
он пре ла ском у СНС и до -
ка зао, као и да је због то га
из гу био по ве ре ње чла но ва
пар ти је, али и удру же ња.

– С об зи ром на то да се
Не над Ша ле тић још увек

на ла зи на че лу ГО удру же ња,
зах те ва мо ње го ву сме ну.
Та ко ђе, по што је по ко а ли -
ци о ном спо ра зу му на про -
шлим из бо ри ма као пред -
сед ник ГО ПУПС-а до био
ме сто са вет ни ка гра до на -
чел ни ка, тра жи мо ње го во
раз ре ше ње – ре као је Петар
До шен, потпредседник ГО
ове партије.

Он је до дао да ће се са -
рад ња ПУПС-а и СНС-а од -
ви ја ти у скла ду с по ли ти -
ком до го во ре ном на ни воу
ру ко вод ста ва две ју ор га ни -
за ци ја у пред из бор ној и из -
бор ној кам па њи. С. П.

ПУПС

Тра жи мо сме ну 
Ша ле ти ћа

Ба лог Кор ма њош. Она је ре -
кла ка ко ста ње у том пред у зе -
ћу не ће по пра ви ти за ме на ди -
рек то ра.

– Не мам ни шта про тив Га ји -
ћа, мо жда је струч њак, али по -
ра зно је за град од 120.000 ста -
нов ни ка и стран ку ко ја се хва -
ли да има 14.000 чла но ва да не
мо же у сво јим ре до ви ма да
про на ђе не ко га за ту функ ци ју
– ре кла је од бор ни ца ЛДП-а.

За ме ње но је и не ко ли ко
чла но ва Из бор не ко ми си је
уме сто оних ко ји су да ли
остав ке на ту функ ци ју. Ова
те ма је иза зва ла из ве сне кон -
тро вер зе због то га што су по је -
ди ни чла но ви ПУПС-а сре ди -
ном фе бру а ра оба ве сти ли јав -
ност да је пан че вач ки од бор те
стран ке ко лек тив но пре шао у
СНС. Ми лош Ве се ли нов, од -
бор ник ЛСВ-а, за тра жио је да
се пре и спи та са став ове ко ми -
си је, јер би у том слу ча ју на -
пред ња ци, про тив но за ко ну,
има ли ви ше од по ло ви не чла -
но ва тог те ла. Он је за тра жио
и да се утвр ди ста тус Сил ва не
Ива зо вић Је ђи ни, ко ја је пре -
шла у ре до ве СНС-а, али о то -

ме не по сто ји зва ни чан до ку -
мент, па се и да ље во ди као
од бор ни ца ДС-а.

Пред сед ни ку Скуп шти не до -
ста вље не су пи са не из ја ве од -
бор ни ка ПУПС-а у ко ји ма они
на во де да ни су про ме ни ли
стран ку. Киш је сва ка ко на ја -
вио да ће уско ро би ти одр жа на
но ва сед ни ца Скуп шти не, на
ко јој ће би ти утвр ђе но ко ли ко
ме ста ко јој од бор нич кој гру пи
при па да у Из бор ној ко ми си ји,
јер је ДС на пу сти ло не ко ли ко
од бор ни ка. На са мој сед ни ци
је Пе тар Ан дре јић ре као да ће
он и Јо во Ба јер убу ду ће за сту -
па ти ин те ре се но во фор ми ра -
ног По кре та Стар че во, ма да
ни је ре као зна чи ли то да су на -
пу сти ли ре до ве де мо кра та. 

Пред став ни ци ЛДП-а, ЛСВ-а
и СРС-а зах те ва ли су на по чет ку
сед ни це да се за по сле ни ма у
Апо те ци Пан че во омо гу ћи да
се обра те Скуп шти ни, а 
од вла сти је за тра же на ин фор -
ма ци ја о то ме шта се пред у зи ма
у ве зи с ре ша ва њем про бле ма
у тој здрав стве ној уста но ви,
али тим зах те ви ма ни је удо во -
ље но.

Киш је ре као да пре у зи ма
од го вор ност за за бра ну ула ска
апо те ка ри ма у са лу и до дао
ка ко не же ли да се од Апо те ке
пра ви по ли тич ко пи та ње и
„пре гре ва ат мос фе ра” у скуп -
штин ској са ли. Ка зао је и да
же ли да се про бле ми ре ше и
да ће за по сле ни има ти при ли -
ку да го во ре на кон то га.

Он је прет ход но у хо лу
Град ске упра ве фар ма це у ти -
ма ре као ка ко не ће до зво ли ти
њи хо вом пред став ни ку да се
обра ти Скуп шти ни „за њи хо -
во до бро”, јер би то са мо ко -
ри сти ло опо зи ци ји. По звао је
оку пље не да уме сто то га са че -
ка ју са ста нак ко ји је за ка сни -
је то ком да на гра до на чел ник
Са ша Па влов за ка зао с по ве -
ри о ци ма Апо те ке. 

Вла дан Ке ље вић (ЛСВ) пи -
тао је то ком сед ни це ка ко то да
Па влов мо же да раз го ва ра са
апо те ка ри ма у хо лу, а не мо же
да се обра ти од бор ни ци ма и
скре нуо па жњу Ки шу да ни је
до не та од лу ка о за тва ра њу сед -
ни це за јав ност, па фар ма це у -
ти има ју пра во да бу ду у са ли.

Пред сед ник је из ре као опо -
ме ну и за пре тио уда ља ва њем
са сед ни це Сми ља ни Гла мо ча -
нин Вар ги, уз тврд ње да је зло -
у по тре би ла ми кро фон и „из -
не ла низ озбиљ них увре да” на
ње гов ра чун и на ра чун дру гих
љу ди док је го во ри ла о од го -
вор но сти за фи нан сиј ске про -
бле ме Апо те ке. Од бор ни ца је
од го во ри ла ка ко је зло у по тре -
ба то што у ка си те уста но ве
не до ста је се дам ми ли о на евра
и што су за по сле ни у њој оста -
ли без по сла, а Пан че во без
апо те ка.

Д. Ву ка ши но вић



Чи нов ни ци сти гли
на ред за хва љу ју ћи
из бо ри ма 

На ци о нал на али јан са за ло -
кал ни еко ном ски раз вој
(НА ЛЕД) до де ли ла је го ди -
шња при зна ња слу жбе ни -
ци ма јав не упра ве за из у зе -
тан учи нак у по слу и на по -
ри ма ко је су то ком 2015.
за јед но с том ор га ни за ци -
јом уло жи ли да ју ћи нај ве ћи
до при нос при ме ни за ко на
и спро во ђе њу ре фор ми.
НА ЛЕД ина че до де љу је на -
гра ду „Ре фор ма тор го ди -
не”, али је као не стра нач ка
и не за ви сна ин сти ту ци ја
од лу чио да овог пу та то не
учи ни ка ко не би ути цао на
из бор ни про цес, па су при -
зна ња сти гла у ру ке др жав -
них чи нов ни ка.

Пр ва на спи ску до бит ни ка
је Оли ве ра Су бо тић, ше фи ца
Кан це ла ри је за ло кал ни еко -
ном ски раз вој Град ске упра ве
Пан че во. У обра зло же њу од -
лу ке је на ве де но да је она као
не у мор ни бо рац за бо љи по -
ло жај ло кал не са мо у пра ве
ко ји раз у ме да је то у ин те ре -
су гра ђа на и при вре де уче -
ство ва ла у де фи ни са њу уло ге
кан це ла ри је за ЛЕР у За ко ну

о ула га њи ма и при пре ми ла
си му ла ци ју ефе ка та На цр та
за ко на о фи нан си ра њу ло кал -
не са мо у пра ве на оп штин ске
бу џе те.

До да је се да је Су бо ти ће ва
по кре ну ла пи та ње ре ви та ли -
за ци је бра ун фил да у Ср би ји
и по ка за ла спрем ност да се
ба ви ре фор мом ло кал не ад -
ми ни стра ци је, што је у ма ју
про шле го ди не Пан че ву до -
не ло цер ти фи кат о по вољ -
ном по слов ном окру же њу.

Ме ђу до бит ни ци ма је са мо
још јед на чи нов ни ца ло кал -
не са мо у пра ве из Зре ња ни на,
а оста лих пет при зна ња је
до де ље но слу жбе ни ци ма ре -
пу блич ких ин сти ту ци ја.

ЕКОНОМИЈА
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Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Ин спек то ри по пис
по че ли од Ме сне 
за јед ни це 
Гор њи град

По пис не ле гал но из гра ђе них
обје ка та у Пан че ву је, у скла -
ду са За ко ном о оза ко ње њу
обје ка та, по чео у че твр так, 3.
мар та. За спро во ђе ње по пи са
за ду же но је Оде ље ње гра ђе -
вин ске ин спек ци је Се кре та -
ри ја та за ин спек циј ске по -
сло ве, а ра ди ефи ка сни јег ра -
да гра до на чел ник је фор ми -
рао по себ ну ко ми си ју ко ја се
ти ме ба ви.

Еви ден ти ра ње не за ко ни -
тих обје ка та спро во ди се пре -
ма утвр ђе ном про гра му и по
зо на ма, ко јих има 17, а сва ка
од њих се по кла па с те ри то -
ри ја ма ме сних за јед ни ца.
Пр ву зо ну од ко је је кре нуо
по пис чи ни Ме сна за јед ни ца
Гор њи град. Про грам по пи са
с ди на ми ком ње го вог из во ђе -
ња об ја вљен је на ин тер нет
адре си www.pancevo.rs, што
је зва нич на пре зен та ци ја
Гра да Пан че ва.

Овла шће ни по пи си ва чи
еви ден ти ра ју не за ко ни те об-
јек те на по себ ном обра сцу чи-
ју са др жи ну је про пи сао над -
ле жни ми ни стар. По окон ча -
ња по пи са у јед ној зо ни над ле -

жни гра ђе вин ски ин спек тор
до не ће по је ди нач на ре ше ња о
ру ше њу не за ко ни то из гра ђе -
них обје ка та.

Фи зич ка и прав на ли ца ду -
жна су да при ли ком по пи са
омо гу ће овла шће ним слу -
жбе ни ци ма Град ске упра ве
при ступ објек ти ма и да им
да ју на увид сву рас по ло жи ву
до ку мен та ци ју ко ја се од но си
на те објек те као што су ре -
ше ње о на сле ђи ва њу, уго вор
о ку по про да ји, уго вор о до -
жи вот ном из др жа ва њу, уго -
вор о по кло ну, гра ђе вин ску
до зво лу, упо треб ну до зво лу,
по се дов ни лист и дру гу до ку -
мен та ци ју ко ја се од но си на
обје кат и пар це лу.

Уко ли ко не по се ду ју на ве -
де ну до ку мен та ци ју, ду жни
су да под ма те ри јал ном и
кри вич ном од го вор но шћу
да ју тач не и исти ни те по дат -
ке о вла сни ку објек та и пар -
це ле, као и да омо гу ће по пи -
си ва чу иден ти фи ка ци ју и
фи зич ко ме ре ње објек та.

За кон ски рок за за вр ше так
по пи са је 26. но вем бар ове го -
ди не. Фи зич ка и прав на ли ца
мо гу и са ма при ја ви ти не за -
ко ни те згра де Оде ље њу гра -
ђе вин ске ин спек ци је, а до -
дат не ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на те ле фо не 013/308-
780 и 308-807.

ЕВИ ДЕН ТИ РА ЊЕ НЕ ЗА КО НИ ТИХ ОБЈЕ КА ТА

Сле де ре ше ња 
о ру ше њу

Фи то са ни тар не ме ре при ли ком про из вод ње ра са да

ми ни стар ство са да раз ма тра
ме мо ран дум и на дам се да ће -
мо на ред них да на до би ти по -
зи ти ван од го вор. На кон то га
би Апо те ка мо гла да до би је од
Ре пу блич ког фон да здрав стве -
ног оси гу ра ња не што ви ше од
50 ми ли о на ди на ра за ку по ви -
ну ле ко ва с по зи тив не ли сте и
ме ди цин ских по ма га ла и да
поч не по но во да ра ди – ре као
је Па влов.

Он је до дао да је сва ко днев -
но у кон так ту с ка би не том пре -
ми је ра и ми ни стар стви ма, те
да не сум ња ка ко ће до ћи до
кон со ли да ци је по сло ва ња Апо -
те ке Пан че во.

Гра до на чел ник је ре као ка -
ко ло кал на са мо у пра ва тре -

нут но чи ни све што мо же да
по мог не том про це су. Мар ки -
це за пре воз су већ по де ље не
за по сле ни ма, а Ми ни стар ство
фи нан си ја је до зво ли ло отва -
ра ње по себ ног под ра чу на на
ко ји ће из те ку ће бу џет ске ре -
зер ве би ти упла ће не две за о -
ста ле за ра де да би за по сле ни
има ли од че га да жи ве док не
поч ну да ра де и за ра ђу ју. Пр ви
чо век Пан че ва је ре као ка ко је
власт спрем на да пре у зме на

се бе пла ћа ње де жур ста ва нео -
п ход них да гра ђа ни у сва ко до -
ба да на мо гу на ба ви ти ле ко ве.

Па влов је на по ме нуо и да ће
мо ра ти да до ђе до ра ци о на ли -
за ци је по сло ва ња, ко ја под ра -
зу ме ва пре све га да ће нај пре
про ра ди ти апо те ке ко је су ис -
пла ти ве, по пут оне у Ка ра ђор -
ђе вој и „Хи ги је”, али и ло ка ла
у Ива но ву, где не ма при ват -
них апо те ка, па је функ ци о ни -
са ње град ске апо те ке је ди ни
на чин да Ива нов ча ни до ђу до
ле ко ва. Он је ре као да је од за -
по сле них за тра жио да пред ло -
же бу ду ћег ди рек то ра и све
чла но ве управ ног и над зор ног
од бо ра. Тај пред лог ће се на ћи
пред Скуп шти ном Пан че ва

на ред них да на, јер је то је дан
од пред у сло ва да уста но ва
про ра ди.

Ме ла ни ја Бо нин, фар ма це -
ут ки ња за по сле на у Апо те ци,
по твр ди ла је да је ко лек тив њу
пред ло жио за ди рек тор ку, али
је на ве ла ка ко још ни је од лу -
чи ла да ли ће при хва ти ти ту 
ду жност. Ње но дво у мље ње је
ло гич но с об зи ром на ста ње у
ко јем је та здрав стве на уста -
но ва. С дру ге стра не, чи ни се

да ти ме не би има ла шта да
из гу би, јер је ште та то тал на,
па би сва ки по мак на бо ље био
ве ли ки успех, а те шко да би за
не у спех би ло ко мо гао да је
оп ту жи.

Кан ди дат ки ња за ди рек тор -
ку Апо те ке би ла је на са стан ку
с по ве ри о ци ма код гра до на -
чел ни ка.

– Ве ле тр гов ци су би ли из не -
на ђе ни, али за до вољ ни због
то га што је не што ипак по кре -
ну то. Ре кли су да ће прет ход -
но мо ра ти да се кон сул ту ју и
да оче ку ју но ве раз го во ре –
ис при ча ла је Ме ла ни ја Бо нин.

Она је на ве ла да ће са 60 ми -
ли о на ди на ра, ко ли ко ће до би -
ти од Фон да, Апо те ка мо ћи да

на ба ви ле ко ве за рад, али да ће
тре ба ти до ста вре ме на да апо -
те ке бу ду на пу ње не ле ко ви ма и
да фар ма це у ти та ко за ра де сво -
је пла те. На по ме ну ла је и да су
не ки од ло ка ла ко ји су до бро
ра ди ли у ме ђу вре ме ну из гу -
бље ни због не пла ћа ња за ку па, а
у њих су се усе ли ли при ват ни -
ци. Кри за је у при ват не апо те ке
од ве ла и па ци јен те, па вра ћа ње
у по сао Апо те ке Пан че во не ће
би ти ни ма ло лак за да так.

Др жа ва спрем на 
да пла ти по ла ду га
ка ко би ра чун био 
де бло ки ран

Но во ру ко вод ство из
ре до ва за по сле них?

На кон ду жег вре ме на ства ри у
ве зи с про бле ми ма Апо те ке
Пан че во по че ле су да се по ме -
ра ју с мр тве тач ке. Са ста нак
ко ји је гра до на чел ник Са ша
Па влов одр жао у че твр так, 3.
мар та, с ме наџ мен том те уста -
но ве, за по сле ни ма и по ве ри о -
ци ма, мо гао би пред ста вља ти
пре крет ни цу у кри зи кроз ко ју
Апо те ка про ла зи већ ме се ци -
ма. Он је та да пред став ни ци -
ма „Фе ник са”, „Фар ма ло ги -
ста”, „Ве га фар ма”, „Свис фар -
ма” и „Ме ди ко ма” ста вио на
сто по ну ду Вла де Ср би је о ко -
јој те ве ле дро ге ри је тре ба да се
из ја сне.

Па влов је ре као да је на кон
кон сул та ци ја с ка би не том
пре ми је ра Алек сан дра Ву чи -
ћа, те ми ни стар стви ма здра -
вља, фи нан си ја и др жав не
упра ве и ло кал не са мо у пра ве
до го во ре но да др жа ва до кра ја
ове го ди не по ве ри о ци ма Апо -
те ке Пан че во пла ти 325 ми ли -
о на ди на ра, ко ли ко из но си
бло ка да ра чу на те уста но ве, а
да они за уз врат до зво ле град -
ској апо те ци да на ста ви по -
сло ва ње.

– Пред ло жен је На црт ме -
мо ран ду ма пре ма ко јем део
ду га тре ба да бу де вра ћен до
кра ја го ди не, а да по ве ри о ци
по том с ло кал ном са мо у пра -
вом пре го ва ра ју о мо гућ но сти
вра ћа ња остат ка ду га то ком
на ред не три го ди не, али без
ка ма те и дру гих тро шко ва.
Прет ход но смо би ли у Ми ни -
стар ству фи нан си ја и ста ви ли
им ја сно до зна ња да у град -
ском бу џе ту не ма па ра за по -
ве ри о це и тра жи ли по моћ.
Мо ја је про це на да смо на и -
шли на раз у ме ва ње, што је и
до ве ло до овог са стан ка. То

РАС ПЛЕТ ДРА МЕ У АПО ТЕ ЦИ НА ВИ ДИ КУ

НА ЧИ ЊЕН ПР ВИ КО РАК

ПРИ ЗНА ЊЕ НА ЛЕД-а ОЛИ ВЕ РИ СУ БО ТИЋ

По др шка ре фор ма ма

По ја ва бо ле сти мо же зна чај но
угро зи ти про из вод њу ква ли тет -
ног ра са да. За то је пре вен ти ва
ва жна, а под ра зу ме ва по што ва -
ње основ них фи то са ни тар них
ме ра. Уко ли ко је дан од чи ни ла ца
ко ји сле де у тек сту не бу де по -
што ван, мо же до ћи до не ре ши -
вих про бле ма чи ја по сле ди ца је
про па да ње ра са да.

1. Уко ли ко се се тва оба вља
у ста рим кон теј не ри ма, они
мо ра ју би ти опра ни и сте ри -
ли са ни.

2. Сте ри ли за ци ју је нај бо ље
оба ви ти по та па њем по су да за
се тву у тра ја њу од 10 се кун ди
у рас твор од јед ног де ла ва ри -
ки не и че ти ри де ла во де, или
у 70-про цент ни ал ко хол. Сто -
ло ве и по ли це на ко ји ма сто је
сак си је тре ба до бро опра ти од
че сти ца зе мље и биљ них оста -
та ка и пре ма за ти рас тво ром
дез ин фек ци о ног сред ства.

3. Ко ри сти ти сте ри лан суп -
страт за се тву.

4. Из бе га ва ти пре те ра но за -
ли ва ње би ља ка, обез бе ди ти
дре на жу суп стра та и за ли ва ти
у то ку пре по дне ва. Биљ ке би
тре ба ло да се осу ше то ком да -
на јер су но ћу тем пе ра ту ре
ни же, па се во да спо ри је це ди.

5. Иа ко се оп ти мал не вред но -
сти вла жно сти ва зду ха у за ви -
сно сти од вр сте по вр ћа кре ћу од
50 до 85 про це на та, за спре ча -
ва ње по ле га ња за са да тре ба одр -
жа ва ти вла жност до 75 од сто.

6. По ле га ње се ре ђе ја вља
код зе мљи шта ко је има pH

са фо се тил-алу ми ни ју мом.
Они се при ме њу ју за ли ва њем
суп стра та на кон се тве и на кон
ни ца ња би ља ка.

По ле га ње ра са да иза зи ва
гљи ва Pitium debaryanum ко ја
се нај че шће ја вља у усло ви ма
ка да по сле се тве на сту пи пе -
ри од ни ских тем пе ра ту ра и
ка да је се ме не до вољ не енер -
ги је кли ја ња по се ја но пре ви -
ше ду бо ко у зби је но и вла жно
зе мљи ште. Уко ли ко се уо че
по ле гле биљ ке, по треб но их је
из ба ци ти из објек та. Оста ле
не за ра же не биљ ке у кон теј не -
ру тре ба оба ве зно за шти ти ти
при ме ном фун ги ци да.

Ка рак те ри стич ни симп то ми
у ра сад ни ку и то плим ле ја ма

ко ји ука зу ју на бо лест су про ре -
ђе но ни ца ње и „па да ње” тек из -
ни клих биљ чи ца.  Пр ви знак за -
ра зе по ле глих би ља ка је по ја ва
во де на сте не кро зе на хи по ко ти -
лу у ни воу зе мљи шта ко ја се бр -
зо ши ри на це лу биљ ку. За тим
се ства ра сплет ми це ли је од ко -
је по ла зе бе ли ча сти кон чи ћи и
ши ре се по по вр ши ни зе мље.
Це ла биљ ка за хва ће на бо ле шћу
про па да убр зо на кон ни ца ња.
За ра за се на окол не здра ве биљ -
ке ши ри за не ко ли ко да на.

Обо ле ли ра сад не мо же да -
ти оче ки ва не при но се, а че сто
мо же до ћи до пот пу ног про -
па да ња ра са да пре ње го вог
из но ше ња на стал но ме сто
про из вод ње.

вред ност 6,4 не го код оног са
pH вред но шћу 7,5. Нео п ход но
је по вре ме но кон тро ли са ти
pH вред ност суп стра та, јер се
она за ли ва њем по ве ћа ва.

7. Тем пе ра ту ра ва зду ха не
сме пре ла зи ти 25 сте пе ни
Цел зи ју са. Због из у зет но ве ли -
ких раз ли ка у тем пе ра ту ри то -
ком да на и но ћи нео п ход но је
ре дов но про ве тра ва ти објек те
за про из вод њу ра са да и не до -
зво ља ва ти ства ра ње кон ден за -
ци о них ка пи на фо ли ји за -
шти ће ног про сто ра.

Хе миј ске ме ре за шти те под -
ра зу ме ва ју при ме ну фун ги ци -
да на ба зи про пра мо карб-хи -
дро хло ри да и про па мо карб-
хи дро хло ри да у ком би на ци ји

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ” Маја Судимац, дипломирани ин же њер за шти те би ља

Фармацеути и Павлов склопили примирје



Во зни парк ком па ни је НИС
до дат но је мо дер ни зо ван на -
кон на бав ке осам но вих ци -
стер ни по след ње ге не ра ци је за
пре воз бе лих нафт них де ри ва та,
пр вен стве но авио-го ри ва, због
по ве ћа не по тра жње за овом
вр стом услу ге на тр жи шту
нафт них де ри ва та и у окви ру
ком па ниј ског про гра ма мо -
дер ни за ци је тран спорт них ка -
па ци те та.

Реч је о во зи ли ма ре но ми -
ра них свет ских про из во ђа ча
ко је од ли ку ју вр хун ске тех -

нич ке ка рак те ри сти ке, из ме -
ђу оста лог и угра ђе ни мо то ри

кла се еу ро-6, ко ји до при но се
за шти ти жи вот не сре ди не и

ма њој по тро шњи по гон ског
го ри ва. Тре нут но су у функ -
ци ји пре во за авио-го ри ва од
Ра фи не ри је наф те Пан че во
до бе о град ског ае ро дро ма
„Ни ко ла Те сла” че ти ри но ве
ци стер не, а ис по ру ка пре о -
ста лих во зи ла би ће за вр ше на
до по чет ка апри ла. Пре ма ре -
чи ма ме наџ мен та ру ско-срп -
ског нафт ног ги ган та, ре а ли -
за ци јом овог про гра ма НИС
ће мо дер ни зо ва ти во зни парк
и та ко до при не ти очу ва њу
жи вот не сре ди не. Ме наџ мент
ис ти че да НИС, као од го вор -
на ком па ни ја, исто вре ме но
во ди ра чу на о очу ва њу ква ли -
те та де ри ва та при ли ком
тран спор то ва ња, као и о њи -
хо вој без бед ној ди стри бу ци ји
кли јен ти ма.

РАС ПИ СА НИ КОН КУР СИ АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

По др шка на ци о нал ним
за јед ни ца ма

По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
на ци о нал не ма њи не – на ци о -
нал не за јед ни це одр жао је у
по не де љак, 7. мар та, кон фе -
рен ци ју за но ви на ре у згра ди
Ба но ви не у Но вом Са ду. Том
при ли ком је би ло ре чи о ак ту -
ел ним кон кур си ма ко је је Се -
кре та ри јат рас пи сао у обла сти
обра зо ва ња и у обла сти оства -
ри ва ња ма њин ских пра ва и
вер ских пи та ња за 2016. го ди -
ну. Реч је о 13 кон кур са за те -
ку ћу го ди ну, за чи ју је ре а ли -
за ци ју из дво је но око 139 ми -
ли о на ди на ра. Од то га је 115
ми ли о на на ме ње но за осам
кон кур са из обла сти обра зо ва -
ња, а 23 ми ли о на за пет кон -
кур са из обла сти оства ри ва ња
пра ва ет нич ких за јед ни ца, цр -
ка ва и вер ских за јед ни ца.

На кон фе рен ци ји је о ак ту -
ел ним кон кур си ма го во рио
пот пред сед ник По кра јин ске
вла де и по кра јин ски се кре тар
за обра зо ва ње, про пи се, упра -
ву и на ци о нал не ма њи не – на -
ци о нал не за јед ни це Ми хаљ
Њи лаш. Пре ма ње го вим ре -
чи ма, над ле жни по кра јин ски
ор ган ће те жи ти да ода бе ре
оне про јек те ко ји ће за до во -
љи ти раз ли чи те по тре бе гра -
ђа на Вој во ди не. Он је по звао
све за ин те ре со ва не ор га ни за -
ци је, уста но ве и удру же ња с

те ри то ри је АП Вој во ди не да
се упо зна ју са усло ви ма кон -
ку ри са ња ко ји су на ве де ни у
огла си ма и на сај ту Се кре та -
ри ја та за обра зо ва ње, ка ко би
пра вил но по пу ни ли кон курс -
не при ја ве и при ло жи ли сву
по треб ну до ку мен та ци ју.

Кон кур си и сви де та љи и
усло ви кон ку ри са ња об ја -
вље ни су у „Слу жбе ном ли -
сту АП Вој во ди не”, у днев -
ном ли сту „Днев ник”, у
штам па ним ме ди ји ма ко ји
из ла зе на је зи ци ма на ци о -
нал них за јед ни ца, као и на
сај ту По кра јин ског се кре та -
ри ја та за обра зо ва ње, про пи -
се, упра ву и на ци о нал не ма -
њи не – на ци о нал не за јед ни це
(www.puma.vojvodina.gov.rs)
и сај ту По кра јин ске вла де
(www.vojvodina.gov.rs). Сви
кон кур си су отво ре ни до 31.
мар та 2016. го ди не.

Реч је о кон кур си ма ко ји
афир ми шу ме ре и про це се за
ин те гра ци ју Ро ма; фи нан сиј -
ски по ма жу ор га не и ор га ни -
за ци је у АП Вој во ди ни у чи јем
ра ду су у слу жбе ној упо тре би
је зи ци и пи сма на ци о нал них
за јед ни ца; чу ва ју и не гу ју ме -
ђу на ци о нал ну то ле ран ци ју у
Вој во ди ни; пру жа ју по др шку
ор га ни за ци ја ма ет нич ких за -
јед ни ца у Ау то ном ној По кра -
ји ни Вој во ди ни итд.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 11. март 2016.
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За наш град се од 5. мар та мо -
же ре ћи да је не са мо град фи -
зи ча ра већ и град ма те ма ти -
ча ра. На и ме, на 58. др жав ном
так ми че ња у ма те ма ти ци,
одр жа ном про шлог ви кен да у
Кра ље ву, на ши су гра ђа ни –
уче ни ци бе о град ске Ма те ма -
тич ке гим на зи је и пан че вач ке
гим на зи је „Урош Пре дић” –
оства ри ли су сјај не ре зул та те.
Та ко пан че вач ки ма те ма ти ча -
ри ста ју ра ме уз ра ме с фи зи -
ча ри ма, ко ји већ го ди на ма ха -
ра ју на шим и ме ђу на род ним
так ми че њи ма.

Ста ри знан ци Ог њен То -
шић, Да ни ца Зе че вић и
Алек сан дар Ми ло ше вић, ђа -
ци Ма те ма тич ке гим на зи је,
осво ји ли су пр ва два ме ста у
ка те го ри ји тре ћег раз ре да
(А-гру па: уче ни ци ма те ма -
тич ких гим на зи ја). Ог њен је
осво јио пр во ме сто, а Да ни ца
и Алек сан дар су би ли дру ги.

С дру ге стра не, уче ни ци
Гим на зи је „Урош Пре дић”, ко -
ји су се над ме та ли у Б-гру пи
(ђа ци оп штих гим на зи ја),
по ка за ли су ви сок ни во зна -
ња и с пра вом по не ли ти ту ле

шам пи о на и ви це шам пи о на
с др жав ног пр вен ства. Ти ја на
Јак шић је би ла пр ва у ка те го -
ри ји уче ни ка пр вог раз ре да, а
Да ни ло Зе че вић је осво јио
дру го ме сто. Ка да је реч о ђа -
ци ма дру гог раз ре да, наш су -
гра ђа нин Алек са Вра чар по -
нео је ти ту лу ви це шам пи о на.
У ка те го ри ји тре ћих раз ре да
пр вак је Ни ко ла Бу ла то вић, а
дру га је би ла Мар та Бо шњак.

Ма те ма тич ка так ми че ња
по ма жу у раз ви ја њу ана ли -
тич ког раз ми шља ња и на њи -
ма се ре ша ва ју за ни мљи ви и
не стан дард ни за да ци. Кат кад
је, по ред ма те ма тич ког обра -
зо ва ња, нео п ход но по се до ва -
ти и из ра же ну кре а тив ност,
ка ко би се до се гло ко нач но
тач но ре ше ње. За раз ви ја ње
ових спо соб но сти нео п ход на
је по др шка про фе со ра. У
овом слу ча ју ве ли ке за слу ге
за успех ђа ка пан че вач ке
гим на зи је има про фе сор
Мир ко Во ји но вић.

Ре дак ци ја ли ста „Пан че вац”
овом при ли ком че сти та ма те -
ма ти ча ри ма и њи хо вим мен -
то ри ма на по стиг ну том успе ху.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

УСПЕХ МА ТЕ МА ТИ ЧА РА

Пан чев ци не у мо љи ви

Ка пи тал не 
ин ве сти ци је 
у на ред них де сет 
го ди на

Ве ли ки град ски 
цен три има ће пред ност

Не дав но је На род на скуп шти -
на усво ји ла сет из ме на и до пу -
на еко ло шких за ко на. Убр зо
на кон то га Европ ска ко ми си ја
је по здра ви ла на пре дак Ре пу -
бли ке Ср би је у обла сти жи вот -
не сре ди не и кли мат ских про -
ме на на кон усва ја ња из ме на и
до пу на за ко на ко ји ре гу ли шу
ту област, до но ше ња на ци о -
нал ног пла на за ин ве сти ра ње
у ту област, као и ства ра ња
пред у сло ва за осни ва ње зе ле -
ног фон да.

По хва ле су усле ди ле по сле
са стан ка пре го ва рач ке гру пе за
По гла вље 27 ко ји је одр жан у
окви ру за се да ња Под од бо ра за
са о бра ћај, енер ге ти ку, жи вот ну
сре ди ну, кли мат ске про ме не и
ре ги о нал ни раз вој у Бри се лу
по чет ком мар та. Ди ску то ва ло
се о свим ва жним те ма ма пре -
го ва рач ког про це са ко ји се од -
но си на жи вот ну сре ди ну и
кли мат ске про ме не, тј. на ста -
ње за ко но дав ства и пи та ња
ква ли те та ва зду ха и во да, за -
шти ту при ро де, ин ду стриј ско
за га ђе ње, хе ми ка ли је и бу ку.

Опет стра те ги ја
Зва нич ни ци ЕУ ис та кли су да
Ср би ја пр ви пут има ја сне ци -
ље ве, пла но ве и фи нан сиј ске
про це не ка да је у пи та њу за -
шти та жи вот не сре ди не и одр -
жи ви раз вој. Под се ти ли су да
је на ве де на област јед но од
нај зах тев ни јих и нај ску пљих
пре го ва рач ких по гла вља, као
и да се про це њу је да ће Ср би -
ја за фи нан си ра ње раз во ја

еко-ин фра струк ту ре (из град -
ња де по ни је и си сте ма за
трет ман от па да и от пад них
во да) мо ра ти да из дво ји 7,88
ми ли јар ди евра.

По себ но је ис так ну то да је
Ср би ја све сна ри зи ка с ко ји ма
су се су о ча ва ле дру ге зе мље
кан ди да ти, а ко ји се нај че шће
од но се на не до вољ но људ ског
ка па ци те та у пре го ва рач ком
про це су. С дру ге стра не, по -

стиг нут је зна ча јан на пре дак у
по гле ду при пре ме ин фра -
струк тур них про је ка та, на ро -
чи то у сек то ру упра вља ња от -
па дом и от пад ним во да ма.
Пла ни ра но је да ве ли ки град -
ски цен три има ју пред ност у
по гле ду из ра де до ку мен та ци је
и фи нан си ра ња про је ка та, а
ме ђу њи ма је и Пан че во. При -
пре мље на су стра те шка до ку -
мен та за осни ва ње им пле мен -

ПО ГЛА ВЉЕ 27 – ЖИ ВОТ НА СРЕ ДИ НА И ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

ПРЕ ГО ВО РИ СР БИ ЈЕ 

И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА НИС-а

Са вре ме на во зи ла

Зграда Европске комисије у Бриселу 

та ци о не аген ци је за про јек те у
обла сти жи вот не сре ди не, као
кров не аген ци је за пла ни ра ње,
про јек то ва ње, фи нан си ра ње,
им пле мен та ци ју и над зор про -
је ка та из обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не.

Пан че во и ЕУ
Са усва ја њем но вих од ред би
отво ри ла се мо гућ ност да ло -
кал не са мо у пра ве кон ку ри шу
за сред ства из за себ ног еко ло -
шког фон да из ко јег ће се у на -
ред них де сет го ди на фи нан си -
ра ти ре а ли за ци ја нео п ход них
ка пи тал них про је ка та ко ји
тре ба да уна пре де област за -
шти те жи вот не сре ди не.

Да под се ти мо, све ове из ме не
су у скло пу про це са евро ин те -
гра ци ја. Европ ска ко ми си ја је
то ком скри нин га за По гла вље 27
о жи вот ној сре ди ни, одр жа ног у
сеп тем бру и но вем бру 2014. го -
ди не, оце ни ла да срп ско за ко но -
дав ство у овој обла сти знат но за -
о ста је за за ко но дав ством ЕУ и да
је при ме на по сто је ћих еко ло -
шких од ред би ве о ма ло ша. Ка да
је реч о на шем гра ду, про блем у
пре го во ри ма са ЕУ о пи та њи ма
из По гла вљу 27 пред ста вља чи -
ње ни ца да у Пан че ву и да ље ег -
зи сти ра ју тех но ло шки за ста ре ла
по стро је ња и да наш град не ма
си стем за пре ра ду от пад них во -
да. Ка да је реч о ин ду стри ји, став
Евро пе је ве о ма ја сан – „Пе тро -
хе ми ја”, „Азо та ра” и Ра фи не ри ја
мо ра ју обез бе ди ти тех но ло ги је
ко је за до во ља ва ју ви со ке стан -
дар де про пи са не ди рек ти ва ма
што ре гу ли шу област за шти те
жи вот не сре ди не. Ср би ји ће би -
ти да то од ре ђе но вре ме да ре ши
овај про блем. Уко ли ко на ша др -
жа ва не бу де ис пу ни ла оче ки ва -
ња, јед ног тре нут ка ЕУ ко ми си ја
ће са ма про це ни ти и пре ло ми ти
– за тва ра ње спор них по го на би -
ће услов за при јем у европ ску
по ро ди цу.

Основна школа „Борисав Петров Бра-
ца” обележила је 55 година постојања.
Прослава значајног јубилеја трајала је
неколико дана, а наставници и ђаци ор-
ганизовали су велики број занимљивих
активности прошле недеље. Спортски
дан је донео надметања у кошарци и од-
бојци, а ђаци нижих разреда проверили
су спретност и брзину на полигону
спретности. У пријатељском одбојкашком
сусрету снаге су одмерили родитељи,
наставници и ученици.

Љубитељи лепе речи имали су прилику
да се друже с Васом Павковићем, позна-
тим панчевачким писцем и књижевним
критичаром, бившим учеником те школе,
и да сазнају ко су били најстрожи и најза-

нимљивији наставници „Брацине школе”
пре готово пола века. Ђаци су представи-
ли своје литерарне радове познатом пи-
сцу и критичару, а потом је уследио
стручни осврт и коментар Васе Павкови-
ћа. У недељи прославе ученици су се так-
мичили и у различитим друштвеним
играма и представљени су ручни радови
ђака из креативних радионица организо-
ваних у школи.

У петак, 4. марта, приређен је зани-
мљив и богат културно-уметнички
програм у холу школе. Песма, игра,
рецитације и скечеви обележили су
овогодишњу централну манифестацију
посвећену прослави дана ове образовне
установе.

ПЕДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Прослављен дан „Брацине школе”



Све труд ни це из на ше га гра да
има ју мо гућ ност да по ха ђа ју
Шко лу ро ди тељ ства ко ја ра ди
у окви ру Слу жбе за здрав стве -
ну за шти ту же на До ма здра -
вља. Овај ор га ни зо ва ни груп -
ни здрав стве но ва спит ни рад је
од не дав но уна пре ђен и од
овог ме се ца с бу ду ћим ма ма -
ма ра ди про ши ре ни тим, ко ји
са да чи не спе ци ја ли ста ги не -
ко лог аку шер, аку шер ска се -
стра, по ли ва лент на па тро на -
жна се стра, пе ди ја триј ска се -
стра и сто ма то лог.

Бу ду ћи ро ди те љи у шко ли
са вла ђу ју ве шти не ко је се ти чу
ис хра не и не ге труд ни це, но -
во ро ђен че та и одој че та и при -
пре ме труд ни це за по ро ђај и
до би ја ју са ве те сто ма то ло га,

као и од го во ре на пи та ња на
те му успе шног ро ди тељ ства.
По ла зни ци има ју мо гућ ност
да на прак тич ним ча со ви ма
уче кроз соп стве но ис ку ство и
ис ку ства дру гих ро ди те ља.
Пре да ва ња су про пра ће на и
про јек ци ја ма фил мо ва. Шко -
лу мо гу по ха ђа ти све труд ни -
це од мо мен та ја вља ња иза -
бра ном ги не ко ло гу у Са ве то -
ва ли шту за труд ни це, ка да им
се од ре ђу ју и тер ми ни пре да -
ва ња.

По себ ну но ви ну у окви ру
Шко ле ро ди тељ ства пред ста -
вља еду ка тив ни про грам пси -
хо фи зич ке при пре ме за по ро -
ђај, на ме њен труд ни ца ма од
26. не де ље труд но ће, као и
они ма чи ја је труд но ћа ри зич -

на. Ка ко би чин до но ше ња но -
во ро ђен че та на свет про те као
без бол но и без ри зи ка за мај ку
и бе бу, то ком овог про гра ма
по ла зни це се ин фор ми шу о
зна ча ју фи зич ке ак тив но сти,
ја ча њу му ску ла ту ре, кон тро ли
бо ла и ак тив ном уче шћу у то -
ку по ро ђа ја, а ра де и ве жбе
опу шта ња и ди са ња, као и
при прем не ве жбе за по ро ђај.

Тре нут но Шко лу ро ди тељ -
ства по ха ђа два де се так труд -
ни ца рас по ре ђе них у че ти ри
тер ми на, а оче ку је се да ће
уско ро тај број би ти и ве ћи.
За ин те ре со ва не бу ду ће ма ме
све до дат не ин фор ма ци је о
овом про гра му мо гу до би ти од
свог иза бра ног ги не ко ло га у
До му здра вља.

ХРОНИКА
Петак, 11. март 2016.
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Питање: Упркос терапији
антибиотицима упорно ми
се већ четири године враћа
мокраћна инфекција иза-
звана ешерихијом коли.
Постоји ли ефикаснији на-
чин да се изборим с њом?

Одговор: Инфекције ури-
нарног система по својој
учесталости заузимају дру-
го место, одмах након ре-
спираторних, а по тегобама
које изазивају представљају
немали здравствени про-
блем широке популације.

Зависно од дела уринар-
ног система који захватају,
као и од тежине клиничке
слике, грубо се деле на ин-
фекције горњег уринарног
система (бубрег и мокраћни
канал) и инфекције доњег
уринарног тракта (мо-
краћна бешика и мокраћ-
на цев). Код мушкараца се
често уз упалу бешике ја-
вља и упала простате (уро-
генитална инфекција).

Инфекције горњих мо-
краћних путева су по свом
току и клиничкој слици те-
же. Доводе до фебрилно-
сти, лошег општег стања и у
већини случајева захтевају
болничко лечење „озбиљ-
нијом” антибиотском тера-
пијом. Инфекције доњег

уринарног тракта су по
природи лакше, не прате
их поремећај општег стања
и фебрилност, али понекад
делују драматично због из-
разите симптоматологије
(учестало и болно мокрење,
лажни позиви на мокрење,
болови, понекад крв при
мокрењу). Све уринарне
инфекције се морају пра-
вилно лечити због склоно-
сти да рецидивирају и пре-
ђу у хроничну форму, када
је и лечење дуже, скупље и
свакако оптерећујуће за па-
цијента.

Судећи по питању, код
вас је реч о рецидивирају-
ћим циститима (упала мо-
краћне бешике) који су
прешли у хроничну фор-
му. С обзиром на специ-
фичност терапије, свакако
се морате јавити урологу.
Лечење у оваквим случаје-
вима се спроводи циља-
ном антибиотском терапи-
јом или употребом уроан-
тисептика уз примену вак-
цине за ешерихију, која се
у облику капсула узима
неколико месеци.
Треба имати у виду и то да
се понављане инфекције
мокраћне бешике могу ја-
вљати као пропратна ста-
ња других, озбиљнијих
уролошких обољења, па се
свакако јавите на преглед
ради дијагностике.

Од го ва ра: др Милан Вишекруна,
спец. уролог

Упорна ешерихија

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

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

У Пан че ву 550–650
осо ба го ди шње обо ли
од карцинома

На мно ге фак то ре 
ри зи ка се мо же 
ути ца ти

Пан че вач ки За вод за јав но
здра вље и Пре вен тив ни цен -
тар До ма здра вља ће у овом
ме се цу, по све ће ном бор би
про тив ра ка, ор га ни зо ва ти низ
ак тив но сти то ком ко јих ће на -
ши су гра ђа ни и су гра ђан ке
има ти при ли ку да ура де пре -
вен тив не пре гле де и да оба ве
раз го во ре с ле ка ри ма на те му
здра вог жи во та и ра ног от кри -
ва ња ма лиг них бо ле сти.

Ме шта ни Гло го ња су то мо -
гли да учи не већ у сре ду, 9.
мар та, а на ред ног че тврт ка,
17. мар та, од 8 са ти, пре гле ди
ће се оба вља ти у Ме сној за јед -
ни ци Вој ло ви ца. За 30. март,
та ко ђе од 8 са ти, за ка за на је
по се та Ме сној за јед ни ци у Ба -
нат ском Но вом Се лу. Ле ка ри ма
ће се при дру жи ти и тех ни ча ри
из За во да за јав но здра вље. У
ма лој са ли Град ске упра ве у
сре ду, 16. мар та, у 12 са ти, би -
ће при ре ђе на три би на под на -
зи вом „Пре вен ци ја и ра но от -
кри ва ње ма лиг них бо ле сти”,
на ме ње на ка ко здра вим су гра -
ђа ни ма, та ко и они ма ко ји се
већ бо ре про тив не ког об ли ка
кар ци но ма.

Мрач на ста ти сти ка
По сле бо ле сти ср ца и крв них су -
до ва ма лиг ни ту мо ри пред ста -
вља ју нај че шћи узрок обо ле ва -
ња и уми ра ња љу ди у ве ћи ни зе -
ма ља у раз во ју, али и у Ср би ји.

Ни ма ло све тла ста ти сти ка
ка же да се сва ке го ди не у на -
шој зе мљи ди јаг но сти ку је око
36.000 но вих слу ча је ва ма лиг -
них бо ле сти, а од ра ка умре
ви ше од 20.000 љу ди. Пре ма
про це на ма Свет ске здрав стве -
не ор га ни за ци је, обо ле ва ње од
ма лиг них бо ле сти у све ту је
по ра сло са 12,7 ми ли о на љу ди
у 2008. го ди ни на 14,1 ми ли он

МАРТ – МЕ СЕЦ БОР БЕ ПРО ТИВ МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА

РЕДОВНЕ КОНТРОЛЕ И ЗДРАВ ЖИВОТ
КАНЦЕРУ СУ РАК-РАНА

Пан че ву 550–650 осо ба обо ли
и 370–400 умре).

У Ср би ји су до не ти на ци о -
нал ни про гра ми за скри нинг
ра ка гр ли ћа ма те ри це, ра ка
дој ке и ко ло рек тал ног ра ка, ко -
ји у на ред ном пе ри о ду тре ба
знат но да сма ње обо ле ва ње и
уми ра ње од на ве де них бо ле сти.

Скри нинг про гра ми
По пре по ру ци Ми ни стар ства
здра вља, у Пан че ву се спро во -

Но вац са ку пљен то ком мар -
та у окви ру тра ди ци о нал не
ак ци је до бро вољ ног при ку -
пља ња при ло га у „ху ма ни -
тар ним ка си ца ма” у лан цу
ре сто ра на „Mекдоналдс” би -
ће на ме њен за об но ву Деч јег
оде ље ња Оп ште бол ни це у
Пан че ву – на ја ви ла је ком -
па ни ја „Mекдоналдс”.

„Ова ак ци ја има циљ да се
пру жи по др шка ле ка ри ма и
ме ди цин ском осо бљу да обез -
бе де ква ли тет ни је и успе -
шни је ле че ње нај мла ђих па -
ци је на та. До на ци ју обез бе ђу -
ју го сти ре сто ра на, а при ло зи
се при ку пља ју у ка си ца ма,
ко је се на ла зе на пул то ви ма
за на ру чи ва ње хра не”, на во ди

се у са оп ште њу ком па ни је
„Mекдоналдс”.

Ини ци ја то ри ове ле пе ак ци је
на ја вљу ју да ће о из но су ко ји ће
би ти при ку пљен и до ни ран оба -
ве сти ти јав ност по ње ном за вр -
шет ку. Они на ја вљу ју и да ће
про је кат „Ху ма ни тар не ка си це”
то ком ове го ди не би ти ре а ли зо -
ван и у дру гим гра до ви ма у на -

шој зе мљи, у са рад њи с раз ли чи -
тим ин сти ту ци ја ма, ка ко би по -
моћ сти гла та мо где је нај по -
треб ни ја.

ЛЕ ПА АК ЦИ ЈА КОМ ПА НИ ЈЕ „МЕК ДО НАЛДС”

По моћ за Деч је оде ље ње бол ни це

де бе лог цре ва и ди јаг но сти ко -
ва но је и од стра ње но 37 по ли -
па. На скри нинг ра ка дој ке по -
зва на је 6.831 же на, а њих
1.227 је ура ди ло ма мо гра фи ју.
От кри ве на су два кар ци но ма, а
код оста лих сум њи вих на ла за
у то ку је до дат на ди јаг но сти ка.

Ме ђу нај зна чај ни јим фак то -
ри ма ри зи ка ко ји мо гу до ве сти
до ма лиг ни те та су они на ко је се
мо же ути ца ти: пу ше ње, го ја -

Страну припремила 
Драгана
Кожан

НО ВИ НЕ У ДО МУ ЗДРА ВЉА

Уна пре ђе на Шко ла ро ди тељ ства

Три би не о вр шњач ком, по ро -
дич ном или не ком дру гом
на си љу има ју циљ да скре ну
па жњу на овај ве ли ки дру -
штве ни про блем. Ипак, у све -
оп штој кли ми при хва та ња
на си ља као нор мал ног жи -
вот ног обра сца чи ни нам се
да ова кав вид бор бе ни је до -
во љан, па ма кар био по др жан
од го ва ра ју ћим за ко ни ма.

Ро ди те љи, на став ни ци и
ле ка ри по ста ју ин фе ри ор ни
на спрам раз у зда них „кла -
бер ки” на о ру жа них ар се на -
лом псов ки, увре да, прет њи
и бо ри лач ких ве шти на. Још
ако се ту на ђе и по не ки же -
сто ки мо мак кри ми нал ног
пе ди греа, за ба ви не ма кра -
ја. Уо ста лом, шта оче ки ва ти
од ме диј ских маг на та чи ја
се дру штве на и на ци о нал на
свест бу ди са мо у мо мен ти -

ма не по сред не опа сно сти по
соп стве ну јах ту.

Та ко зва но ди ги тал но на -
си ље не тре ба пот це њи ва ти,
јер је оно све при сут но у жи -
во ту мла дих и де це од нај ра -
ни јег уз ра ста. Од на сил них
ви део-игри ца, фил мо ва и
„Ју тјуб” кли по ва, пре ко та -
бло ид них и ри ја ли ти ска ред -
но сти, па све до раз ме не пре -
те ћих по ру ка на дру штве ним
мре жа ма и при ме ње ног на -
си ља. Прет по ста вљам да вас
не ће из не на ди ти уко ли ко чу -
је те да је не ко не ко ме пре се -
као врат не крв не су до ве, да је
не ко не ко га упу цао пи што -
љем, да је не ко не ко га чу пао
за ко су и ву као по по ду. Све
то, и још мно го ви ше, де си ло
се у са мо не ко ли ко да на на -
ших ур гент них ак тив но сти.
Кон крет ни по да ци су не бит -
ни, јер се ова кви при ме ри су -
сре ћу у раз ли чи тим сре ди на -
ма, со ци јал ним и ста ро сним
гру па ма.

Хај де за по че так да не
при хва та мо ро ди тељ ство и
од ра ста ње здра во за го то во,
да не тре ти ра мо на став ни -
ке, здрав стве не или со ци -
јал не рад ни ке као бу џет ски
те рет, а да нам мла ди љу ди
не бу ду из во зни ар ти кал
или по тро шна ро ба, за ви сно
од ква ли те та.

Све при сут но на си ље

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Породица Васиљевски из
Панчева доставила је нашој
редакцији писмо у којем же-
ли јавно да захвали медицин-
ском особљу панчевачког До-
ма здравља и Опште бонице
на хуманости, професионал-
ности и љубазности које су

исказали приликом лечења
члана њихове породице. Они
посебно захваљују др Верици
Милић Савић, др Бранки Ву-
јасиновић и др Мирјани Сто-
јановић, као и медицинским
сестрама Ани Марковић и
Сањи Марјановић.

ЗАХВАЛНОСТ МЕДИЦИНАРИМА

Хумани и професионални

у 2012. го ди ни. Оче ку је се да
ће до 2032. го ди не ова бо лест
за де си ти чак 25 ми ли о на љу ди
ши ром све та. На осно ву по да -
та ка Ре ги стра за рак За во да за
јав но здра вље, у Ју жно ба нат -
ском окру гу го ди шње 1.350
осо ба обо ли и 930 умре од ма -
лиг них бо ле сти (од то га са мо у

де ор га ни зо ва ни скри нинг
про гра ми ра ка де бе лог цре ва и
дој ке. То ком про шле го ди не на
скри нинг ко ло рек тал ног кар -
ци но ма у Пан че ву по зва но је
12.728 осо ба, а њих 3.006 је
ура ди ло тест на окулт но кр ва -
ре ње. От кри ве но је осам кар -
ци но ма, пет дру гих обо ље ња

зност, не пра вил на ис хра на и
фи зич ка не ак тив ност, кон зу ми -
ра ње ал ко хо ла, пре те ра на из ло -
же ност сун че вој све тло сти или
ве штач ком све тлу у со ла ри ју -
ми ма. На на ста нак ра ка ути чу и
кан це ро ге ни из жи вот не и рад -
не сре ди не, а ова бо лест мо же
би ти и по сле ди ца ин фек ци је хе -

па ти ти сом Б или Ц ви ру са (рак
је тре), ху ма ним па пи ло ма ви ру -
сом (рак гр ли ћа ма те ри це), бак -
те ри јом хе ли ко бак тер пи ло ри
(рак же лу ца) итд.

У ве ли ком бро ју слу ча је ва
ма лиг не бо ле сти су из ле чи ве
уко ли ко се от кри ју на вре ме.
Ре дов ном по се том свом иза -
бра ном ле ка ру да је те се би
шан су да бу де те бр жи од бо ле -
сти. Ис ко ри сти те је!



ХРОНИКА
Петак, 11. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

9

Бо ро М. жа лио се 
Пре кр шај ном су ду 
због на ло га по ли ци је

Су ди ја ко ји во ди 
по сту пак за тра жио 
струч но ми шље ње

Наш су гра ђа нин Бо ро М. ни је хтео да
се ола ко по ми ри с тим да му је са о -
бра ћај ни по ли ца јац на пи сао ка зну
због на вод ног пре кр ша ја ко ји је по -
чи нио у бли зи ни бу вља ка, у Ули ци
Све то за ра Ше ми ћа.

Не за до во љан због то га, он се жа лио
Пре кр шај ном су ду. Да би оспо рио ре -
ше ње на осно ву ко јег му је од ре ђе но
да пла ти ка зну, он је по ред при го во ра
до ста вио и фо то гра фи је са о бра ћај них
зна ко ва у тој ули ци и у спо ред ним
ули ца ма, ко је је сам на чи нио.

Су ди ја ко ме је по ве рен овај пре кр -
шај ни по сту пак ни је хтео да ис хи тре -
но до не се од лу ку, већ се обра тио
Ди рек ци ји за из град њу и уре ђе ње
гра да и „Вој во ди на пу ту”, и за тра жио
да њи хо ви струч ња ци да ју сво ја ми -
шље ња о овом слу ча ју.

Ко је у пра ву?
„Мо ли мо вас да се из ја сни те у ве зи с
тим да ли је у пот пу но сти ис прав но по -
ста вље на са о бра ћај на сиг на ли за ци ја у
Ули ци Све то за ра Ше ми ћа. На фо то -
гра фи ја ма ко је је при ло жио окри вље -
ни Бо ро М. ви ди се да у свим боч ним
ули ца ма не ма од го ва ра ју ћих са о бра -
ћај них зна ко ва за пут са јед но смер ним
са о бра ћа јем, као и да не ма ком па ти -
бил ног са о бра ћај ног зна ка за бра не са -
о бра ћа ја у јед ном сме ру, за раз ли ку од
са о бра ћај не сиг на ли за ци је у дру гим
де ло ви ма гра да”, пи ше у пи сму ко је је
су ди ја по слао „Вој во ди на пу ту”.

Пред став ник „Вој во ди на пу та” ко ји
је дао сво је струч но ми шље ње у овом
слу ча ју у до пи су Пре кр шај ном су ду
је ис та као да је ње гов лич ни став да
са о бра ћај на сиг на ли за ци ја ни је ис -

Про блем с ко јим се Град и ста нов ни -
ци Пан че ва сва ко днев но су о ча ва ју су
на пу ште не жи во ти ње. Због не до стат ка
про сто ра и нов ца не мо гу ће их је све за -
др жа ти у ази лу. Ра зна удру же ња, љу -
би те љи жи во ти ња и „Зо о хи ги је на”
че сто спро во де ак ци је по кла ња ња и
удо мља ва ња на пу ште них па са и ма ча -
ка, ме ђу тим њи хов број се не сма њу је.

Ове не де ље пи та ли смо су гра ђа не
ко је крив за та кву си ту а ци ју и на ко -
ји на чин би она мо гла да се ре ши.

МИ ЛАН МИ ЛИЋ, за по слен:
– Ја сам лич но спа сао и удо мио на -

пу ште ног пса са ули це. За и ста има
мно го лу та ли ца, а за то су пре све га
кри ви вла сни ци ко ји их на пу шта ју и
сма трам да њих тре ба ка жња ва ти што
ви ше, јер се он да мо жда не би по на -
вља ли та кви слу ча је ви. Ми слим да
пси не пред ста вља ју опа сност за гра -
ђа не, али опет то за ви си од чо ве ка и
од то га ко ли ко је пас ис тра у ми ран, а
за те тра у ме смо опет кри ви ми љу ди.

ДА РИН КА СТЕ ВА НО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Љу ди су кри ви јер на пу шта ју жи -

во ти ње. Има их баш мно го, а чи ни

ми се да тај број из да на у дан ра сте
и у сва кој ули ци их има. Те вла сни -
ке оба ве зно тре ба ка жња ва ти, јер де -
ца иду са ма у шко лу и уко ли ко их
пси на пад ну, ми слим да она не би
мо гла и зна ла да се од бра не. Не тре -
ба има ти жи во ти њу уко ли ко не бри -
не мо о њој.

СВЕ ТИ СЛАВ ПАН ДУ РОВ, 
спорт ски рад ник:
– Не са ве сни љу ди ко ји на пу шта ју
сво је жи во ти ње су нај ве ћи про блем и
њих тре ба ка жња ва ти. Ме не лич но
ни ка да пси ни су на па ли, али то не
зна чи да не пред ста вља ју уоп ште опа -
сност за гра ђа не, јер их нај ви ше има
у чо по ри ма. Сма трам да „Зо о хи ги је -
на” у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма
до бро ра ди по сао, јер сте ри ли ше ско -
ро све жи во ти ње.

ДА МЈА НА ВУ ЈИ СИЋ, 
сту дент ки ња:

– Кри ви су нео д го вор ни вла сни ца
па са и ма ча ка ко ји ма су они за ни -
мљи ви од ре ђе но вре ме, па их за тим
на пу сте. Он да тим истим љу ди ма
пред ста вља про блем ка да се они раз -

мно жа ва ју на ули ци, а ни са ми их
ни су сте ри ли са ли. Нео п ход но је ка -
жња ва ти су гра ђа не ко ји се та ко по -
на ша ју, јер су они глав ни узрок
про бле ма.

ГО РАН КО РА ЋЕВ, пен зи о нер:
– За про блем ве ли ког бро ја на пу -

ште них жи во ти ња су сва ка ко кри ви
љу ди. Због та кве си ту а ци је сма трам
да тре ба одво ји ти но вац да би се ма -
ло ви ше по мо гло ази ли ма. Сва ка ко
не тре ба уби ја ти жи во ти ње, али мо ра -
ле би све да се сте ри ли шу, а то ко шта.
Нео д го вор ни вла сни ци ко ји их из ба -
цу ју на ули цу чим по ра сту, мо ра ли би
да се ка жња ва ју.

ЉИ ЉА НА БУ ЛИЋ, до ма ћи ца:
– Ја имам јед ног пса, а на жа лост

ових на пу ште них је све ви ше на ули -
ца ма. То ни је у ре ду, јер се де ша ва да
на па да ју љу де, глад ни су и ствар но
пред ста вља ју опа сност. Не ка ко би то
мо ра ло да се ре ши – или ка жња ва -
њем љу ди ко ји их из ба цу ју, или за тва -
ра њем па са у ази ле.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Д. ВУЈИСИЋС. ПАНДУРОВ Г. КОРАЋЕВ Љ. БУЛИЋ

НАША АНКЕТА

ЗБОГ ЧЕ ГА ИМА МНО ГО НА ПУ ШТЕ НИХ ЖИ ВО ТИ ЊА?

Кри ви су нео д го вор ни вла сни ци

Д. СТЕВАНОВИЋМ. МИЛИЋ

НЕ У О БИ ЧА ЈЕ НА РЕ АК ЦИ ЈА ЈЕД НОГ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

ОСПО РИО КА ЗНУ ЗА 
СА О БРА ЋАЈ НИ ПРЕ КР ШАЈ

уре ђе ње гра да о то ме и на ла же мо јој
да по но во по ста ви знак ко га не ма. То
се ско ро ни је де си ло у бли зи ни бу -
вља ка, јер би нас не ко си гур но о то ме
оба ве стио. Ка да је реч о овом кон -
кретном слу ча ју, не ве ру јем да би са -
о бра ћај ни по ли ца јац на пра вио про  -
пуст и на пи сао пре кр шај ни на лог во -
за чу упр кос то ме што са о бра ћај ни
знак не до ста је. Мо гу ће је да се де си -
ло да су са о бра ћај ни зна ци на кнад но
укра де ни, на кон што је са о бра ћај ни
по ли ца јац на пи сао во за чу на лог, и да
је он та да фо то гра фи сао – до дао је
Ђу рић.

Он је ис та као да је ва жно да во за -
чи ко ји же ле да оспо ре пре кр шај не
на ло ге ко је до би ју од са о бра ћај них
по ли ца ја ца ре а гу ју што бр же. Од мах
тре ба да се жа ле са о бра ћај ном по ли -
цај цу ко ји им је на пи сао на лог, а ако
он на то не ре а гу је, истог да на тре ба
да за тра же тзв. на кнад но суд ско од -
лу чи ва ње. Уз зах тев за то оба ве зно
тре ба да до ста ве фо то гра фи ју из ули -
це у ко јој су ка жње ни.

М. Глигорић

У про шлом бро ју на шег ли ста пи та ли
смо вас у ка кве је ла жи нај лак ше по -
ве ро ва 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 „Ђа во је
до шао по сво је” Ла ша Ке пле ра 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:

„У ла жи сво је же не и свог ле ка ра.
Са мо они зна ју ко ли ко је лаж по треб -
на не ким љу ди ма.” 063/8524...

„То ли ко смо се ла жи на слу ша ли
по след њих го ди на да ми је са да те -
шко и у исти ну по ве ро ва ти.”
062/2137...

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 шта за њих зна чи пре пу -
сти ти се ужи ва њи ма и де ка ден ци ји.
Они ће осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „З: Ро ман о Зел ди Фиц џе ралд”
Те рис Ен Фа у лер.

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:

„Не ка да су то би ла пу то ва ња, зи мо -
ва ња и ле то ва ња, а да нас ку по ви на
књи ге, пар фе ма или ве че ра у ре сто -
ра ну.” 065/4503...

„Се сти и је сти, је сти, је сти, па про -
па сти са сти лом код ком ши је ис под.”
064/9037...

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

До бро ве че, ком ши ја!

Сала Дома Војске Србије била је
прошле суботе премала да прими све
наше суграђане који су хтели беспла-
тно да пробају руске салате и уче-
ствују у манифестацији пос ве ће ној
том специјалитету коју ор га ни зу је
Друштво српско-руског пријатељства
из нашег града „Доситеј Обрадовић".

Циљ „Дана руске салате у Пан че -
ву", како се та манифестација зва ни -
чно зове, јесте јачање веза наше
др жа ве и Русије. Ове године се у
спре мању омиљеног специјалитета из
те државе такмичило 107 учес ни ка из
Панчева и многих других градова у
Србији. Захваљујући томе пре машен
је прошлогодишњи ре корд.

Ово го ди шњим „Да ни ма ру ске са -
ла те у Пан че ву” при су ство ва ли су и
пред став ни ци Вла де Ср би је и ам ба -
са да при ја тељ ских зе ма ља, пред -
став ни ци Вој ске Ср би је, цр кве ни
ве ли ко до стој ни ци, чла но ви дру шта -

ва срп ско-ру ског при ја тељ ства из
мно гих гра до ва ши ром Ср би је, као
и број ни пред став ни ци по ли тич ких
пар ти ја и при вред них фир ми ко је
по др жа ва ју рад дру штва „До си теј
Об ра до вић”.

„Да не ру ске са ла те у Пан че ву”
пра ти ле су и број не но ви нар ске еки -
пе, ме ђу ко ји ма су би ле две из Ру си -
је и по јед на из Цр не Го ре и
Ма ке до ни је. Ове го ди не је пре ма -
шен про шло го ди шњи ре корд по
бро ју так ми ча ра и уче сни ка, а ор га -
ни за ци ју ове ма ни фе ста ци је су по -
мо гли Град ска упра ва и Ту ри стич ка
ор га ни за ци ја Пан че ва.

По оце ни жи ри ја нај у ку сни је ру ске
са ла те ове го ди не су на пра ви ли Та -
ма ра По лић, Удру же ња же на „До лов -
ке”, уче ни ци По љо при вред не шко ле
из Вр шца, Је ле на Жу гић, чла но ви
Ша хов ског клу ба „Аље хин” и дом
„Ср це”. М. Г.

ПРОШЛЕ СУБОТЕ У ДОМУ ВОЈСКЕ 

Велико интересовање за
руске салате

прав но по ста вље на у Ули ци Све то за -
ра Ше ми ћа.

„Ово пи та ње тре ба упу ти ти и Ди -
рек ци ји за из град њу и уре ђе ње гра да,
што је већ учи ње но, као и Аген ци ји за
са о бра ћај и Ин спек ци ји за јав не пу те -
ве и са о бра ћај Гра да Пан че ва. Што се
ти че пи та ња да ли је окри вље ни Бо ро
М. на чи нио пре кр шај кре ћу ћи се
Ули цом Слав ка Бок ша на у сме ру
Ули це Све то за ра Ше ми ћа због то га
што је рас кр сни ца тих ули ца не а де -
кват но ре гу ли са на и на њој не до ста је
са о бра ћај ни знак ’за бра на са о бра ћа ја
у јед ном сме ру’, из ње го ве из ја ве не
мо же да се за кљу чи из ко је од су сед -
них ули ца је до спео у Ули цу Слав ка
Бок ша на. Од го вор на то пи та ње био
би пре су дан у опре де љи ва њу да ли је
окри вље ни на пра вио са о бра ћај ни
пре кр шај. Ина че, ни је ње го во да се
ба ви тех нич ком ре гу ла ци јом са о бра -
ћа ја”, пи ше у до пи су ко ји је упу ћен из
„Вој во ди на пу та”.

По во дом овог слу ча ја „Пан че вац”
се обра тио Ми ла ну Ђу ри ћу, ше фу
Са о бра ћај не ин спек ци је. Он је из ја -
вио да у на шем гра ду већ ду же вре -
ме по сто ји про блем због то га што
има оних ко ји ски да ју и кра ду са о -
бра ћај не зна ке, не раз ми шља ју ћи о
то ме да та ко мо гу ство ри ти про блем
за дру ге во за че.

До дао је да је то ка жњи во и да су за
оне ко ји не пре за ју од та квих ства ри
пред ви ђе не стро ге ка зне. Ме ђу тим,
ка да је о то ме реч, ма ло шта се мо же
пред у зе ти уко ли ко не ко не при ја ви да
је при ме тио ли це ко је кра де са о бра -
ћај ни знак, или ако та кра ђа не бу де
сни мље на.

Сум њам да би са о бра ћа јац по гре шио
– Из ме ђу оста лог, јед на од на ших ду -
жно сти је да у кон тро ла ма са о бра ћа ја
ко је оба вља мо утвр ђу је мо по сто је ли
на не ком ме сту од го ва ра ју ћи са о бра -
ћај ни зна ци ко ји су пред ви ђе ни про -
јек том Аген ци је за са о бра ћај. Уко ли ко
утвр ди мо да не ки знак не до ста је, оба -
ве шта ва мо Ди рек ци ју за из град њу и

Криволов рибе на Тамишу достигао
је незапамћене размере иако је за-
коном забрањен. На сваком делу те
реке, од њеног ушћа у Дунав па до
Опова, могу се видети мреже.

Рибокрадице се понашају бахато,
а рибочуварска служба уопште не
функционише, на шта упозоравају
пецароши који не крше закон и ко-
ристе штапове и удице.

Изненађује то што се мреже поста-
вљају у реку и испод тамишког кеја,
у непосредној близини центра града.
У суботу 27. фебруара приметили
смо мрежу дугачку око 30 метара ко-
ја је била развучена од простора за
паркирање чамаца код ресторана
„Шајка” па све до средине реке.

Рибокрадицу који је поставио
мрежу очигледно није било брига да
ли ће га неко видети и није се бојао
да ће бити кажњен. И поред тога,
мрежа је извучена и уништена, што
је снимљено и прослеђено на про-
филе двеју пецарошких група на
„Фејсбуку”.

Овакав јавашлук и очајно газдова-
ње Тамишем довешће до потпуног
уништења рибљег фонда. Ситуација
је алармантна, јер се мреже налазе

на пет метара једна од друге дуж чи-
тавог тока Тамиша.

Да би се та река сачувала, неопход-
но је да се поново организује рибочу-
варска служба и да све надлежне
институције и службе посвете више
пажње томе. У супротном ће сва ри-
ба из Тамиша нестати и преостаће
само да деци причамо како се некад
пецало на тој реци.

Риболовци Немања Крањц 
и Миле Антић

ПИСМО ЧИТАЛАЦА

Заштитити Тамиш 
од рибокрадица



До 31. мар та тра је упис у Вој -
ну гим на зи ју, Вој ну ака де ми ју
и на Ме ди цин ски фа кул тет
ВМА. За ин те ре со ва ни за упис
у те шко ле нај пре тре ба да
обез бе де нео п ход ну до ку мен -
та ци ју, у ко ју спа да ју ове ре на
фо то ко пи ја уве ре ња о др жа -
вљан ству Ре пу бли ке Ср би је,
ове ре на фо то ко пи ја из во да из
ма тич не књи ге ро ђе них, по -
твр да над ле жног ор га на да се
про тив њих не во ди кри вич ни
по сту пак или ис тра га, као и
по твр да да ни су осу ђи ва ни за
кри вич на де ла ка зна ма ма ло -
лет нич ког за тво ра или за тво -
ра за од ра сла ли ца у тра ја њу
ду жем од шест ме се ци.

При кон ку ри са њу за Вој ну
ака де ми ју и Ме ди цин ски фа -
кул тет ВМА по треб но је при -
ло жи ти и ове ре не фо то ко пи је
све до чан ста ва свих раз ре да и
фо то ко пи ју ди пло ме сред ње
шко ле.

На кон то га за ин те ре со ва ни
за упис у вој не шко ле пре да ју
ту до ку мен та ци ју у ре ги о нал -
ним цен три ма Ми ни стар ства
од бра не (пан че вач ки цен тар
се на ла зи у згра ди По ли циј ске

упра ве Пан че во у Ули ци Ми -
ло ша Обре но ви ћа 1).

Кан ди да ти за Вој ну ака де -
ми ју и Ме ди цин ски фа кул тет
ВМА би ће за тим под врг ну ти
дво стру кој се лек ци ји. Нај пре
ће по ла га ти при јем ни ис пит
из ма те ма ти ке, а на кон то га
ће би ти про ве ре на њи хо ва фи -
зич ка спо соб ност. По сле то га
ће би ти фор ми ра на пр ва ранг-
-ли ста. Они ко ји уђу у ужи из -
бор по том ће про ћи де та љан

здрав стве ни и пси хо ло шки
пре глед.

Вој на ака де ми ја ће ове го ди -
не при ми ти 90, Ме ди цин ски
фа кул тет ВМА 25, а Вој на гим -
на зи ја 120 кан ди да та. Они ма
ко ји про ђу ри го ро зну се лек ци ју
за све три обра зов не ин сти ту -
ци је, би ће обез бе ђе ни бес пла -
тан сме штај, ис хра на, ме сеч ни
џе па рац, струч на ли те ра ту ра,
као и ко ри шће ње спорт ског
цен тра, би бли о те ке и ин тер не -

та. По вре ме но ће мо ћи да од -
ла зе ку ћи, а у да ни ма ви кен да
би ће им до зво ље ни из ла сци у
град у ци вил ној оде ћи.

На кон за вр шет ка шко ло ва -
ња Вој ска Ср би је ће свим по -
ла зни ци ма вој них шко ла до -
де ли ти чин пот по руч ни ка, за -
сно ва ти с њи ма стал ни рад ни
од нос и рас по ре ди ти их на ду -
жно сти у је ди ни це и вој не
уста но ве ши ром на ше зе мље.
Раз лог ви ше у ко рист опре де -
љи ва ња за вој нич ки по зив је -
сте и то што су при ма ња ре -
дов на, а по сто ји и мо гућ ност
струч ног уса вр ша ва ња.

Од 2007. го ди не Вој на ака -
де ми ја је отво ре на и за де вој -
ке. Ме ђу при пад ни ца ма леп -
шег по ла вла да ве ли ко ин те -
ре со ва ње за ту шко лу, о че му
све до чи по да так да је пре три
го ди не за сва ко ме сто би ло
по 11 кан ди дат ки ња. Да по
сво јим спо соб но сти ма оне ни
по че му ни су сла би је од му -
шка ра ца, по твр ђу је то што је
ме ђу де сет нај бо љих на при -
јем ном ис пи ту за Вој ну ака -
де ми ју 2013. го ди не би ло пет
де во ја ка.

ХРОНИКА
Петак, 11. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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На сил ник из бо су пру гу
пред де цом, под 
деј ством ал ко хо ла

Од по чет ка ове го ди не
518 же на при ја ви ло
на си ље

У ста ну на Стре ли шту у су бо -
ту, 5. мар та, у ју тар њим ча со -
ви ма, наш су гра ђа нин И. К.,
стар 41 го ди ну, на пао је но -
жем и те шко по вре дио сво ју
че тр де се то смо го ди шњу су -
пру гу.

На чел ник Слу жбе хит не по -
мо ћи др Ми ро слав Теп шић
из ја вио је да је она пре ба че на
у Оп шту бол ни цу у те шком
ста њу.

Ди рек тор пан че вач ке бол -
ни це Не бој ша Та сић ре као је
да је по вре ђе на же на, на кон
што јој је ука за на ле кар ска по -
моћ због по се ко ти на на над -
лак ти ци, де сној ша ци и вра ту,
ра не у пре де лу гру ди и по вре -
де на гла ви, сме ште на на хи -
рур шко оде ље ње и да јој жи -
вот ни је у опа сно сти. 

На па да чу је нај пре од ре ђен
48-ча сов ни при твор, а по ње -
го вом ис те ку по ли ци ја га је
пре да ла над ле жном ту жи ла -
штву.

У из ја ви ко ју је да ла но ви на -
ри ма не ких бе о град ских ме -
ди ја С. С. је из ја ви ла да ју је
муж на пао у при су ству њи хо ве

ПО РО ДИЧ НО НА СИ ЉЕ НА СТРЕ ЛИ ШТУ

МУЖ НА ПАО ЖЕ НУ НО ЖЕМ

де це и да је био под деј ством
ал ко хо ла.

Она је до да ла да је пре го ди -
ну да на на пу сти ла су пру га за -
то што ју је че сто зло ста вљао,
али да су се на ин си сти ра ње
де це по ми ри ли и, на кон ње го -
вог обе ћа ња да јој ви ше не ће
пра ви ти ни ка кве про бле ме,
на ста ви ли да жи ве за јед но.

Пре ма пи са њу ме ди ја, не -
срећ на же на је из ја ви ла да не
же ли да се вра ти у стан ка да
оздра ви и да по но во жи ви с
на сил ни ком.

Под се ћа мо, због све че шћих
слу ча је ва на си ља над же на ма
ши ром Ср би је не дав но је на ја -

вље но до но ше ње по себ ног за -
ко на ко јим би се ин тен зи ви ра -
ла бор ба про тив те вр сте кри -
ми на ла.

Из ме ђу оста лог, убу ду ће би
тре ба ло да се фор ми ра спе ци -
јал на по ли циј ска је ди ни ца чи -
ји ће чла но ви мо ћи од мах да
ухап се на сил ни ке. 

Њи ма ће би ти од ре ђи ван
48-ча сов ни при твор, а су ди је
и ту жи о ци ће за то вре ме има -
ти од ре ше не ру ке да до не су
од лу ке да на сил ник не мо же
да се вра ти у стан, да не сме
по но во да при ла зи жр тви, ни -
ти да је на би ло ко ји на чин уз -
не ми ра ва. Уко ли ко пре кр ше

би ло ко ју од тих за бра на, ви -
нов ни ци ма по ро дич ног на си -
ља ће ау то мат ски би ти од ре -
ђи ван при твор у тра ја њу од 60
да на.

На осно ву пред ло га тог за -
ко на убу ду ће би се ка жња ва ло
и за уз не ми ра ва ње, не пла ћа ње
али мен та ци је и об љу бу де це.

Тре ба оче ки ва ти да ће тај
за кон што пре би ти усво јен за -
то што из го ди ну у го ди ну ра -
сте број же на жр та ва по ро дич -
ног на си ља. Пре две го ди не их
је уби је но 26, а то ком про шле
го ди не 34. Од по чет ка ове го -
ди не 518 же на се жа ли ло на
зло ста вља ње.

ПЕН ЗИ О НИ САН БИВ ШИ НА ЧЕЛ НИК 

ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Из др жао при ти ске 
и уце не

На кон ин тен зив ног опе ра тив -
ног ра да пан че вач ки по ли цај -
ци су ухап си ли М. С. (1991) из
Пан че ва због по сто ја ња осно ва
сум ње да је из вр шио кри вич на
де ла иза зи ва ње оп ште опа сно -
сти, не до зво ље на про из вод ња,
др жа ње, но ше ње и про мет
оруж ја и екс пло зив них ма те -
ри ја, и на но ше ње те шких те ле -
сних по вре да.

Он је про шле су бо те, 5. мар -
та, око 17 са ти, пу цао из пи -
што ља у гру пу мла ди ћа у Ули -
ци Ла ва Тол сто ја у на се љу Те -

сла и дво ји цу те шко по вре дио.
На кон пуц ња ве је од мах по бе -
гао, али га је по ли ци ја бр зо
иден ти фи ко ва ла, рас пи са ла
по тра гу за њим и до ста ви ла
свим гра нич ним пре ла зи ма
ње го ву фо то гра фи ју с по да ци -
ма за слу чај да по ку ша бек ство
пре ко гра ни це.

По ли циј ска упра ва Пан че во
је са оп шти ла да је ухап ше ном
од ре ђен 48-ча сов ни при твор и
да ће, ка да он ис тек не, би ти
при ве ден у ту жи ла штво ко је је
над ле жно у овом слу ча ју.

Од по чет ка овог ме се ца на вр -
ху По ли циј ске упра ве у Но вом
Па за ру ни је ви ше Дра ган Тер -
зић, наш не ка да шњи су гра ђа -
нин и бив ши на чел ник пан че -
вач ке по ли ци је.

Он је пен зи о ни сан на лич ни
зах тев на кон три де сет го ди на
ра да, то ком ко јих је био на че -
лу али бу нар ске, пан че вач ке и
но во па зар ске по ли ци је. Јед но
вре ме је био са вет ник Ре со ра
јав не без бед но сти Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва Ср -
би је и ру ко во ди лац Шта ба
МУП-а за Ко со во и Ме то хи ју,
као и помоћник директора
полиције.

У из ја ви ко ју је дао ме ди ји ма
на кон пен зи о ни са ња ре као је да
је на осно ву по стиг ну тих ре зул -
та та По ли циј ска упра ва Но ви
Па зар про гла ше на за нај бо љу у
Ср би ји про шле го ди не. До дао је
да је то оства ре но за хва љу ју ћи
до број ко ор ди на ци ји и са рад њи
из ме ђу по ли ца ја ца и оста лих
за по сле них, а на след ни ку је по -
же лео да на ста ви уна пре ђи ва ње
ра да но во па зар ске по ли ци је у
ин те ре су свих ста нов ни ка тог
кра ја.

Тер зић је успе шно во дио
но во па зар ску по ли ци ју у ви -
ше не го те шкој си ту а ци ји ко ју
су обе ле жа ва ли кри ми нал,
по ли тич ка не ста бил ност због
стал них тен зи ја из ме ђу при -
ста ли ца Му а ме ра Зу кор ли ћа

и Ра си ма Ља ји ћа и по раст
ислам ског фун да мен та ли зма
и ра ди ка ли зма.

То ком ман да та на ме сту на -
чел ни ка но во па зар ске по ли -
ци је че сто су га на па да ле та -
мо шње по ли тич ке пар ти је ко -
је су хте ле да ус по ста ве кон -
тро лу над по ли ци јом. Он је
из ја вио да је то спре чио и да
ни је до зво ља вао да по ли ци ја
бу де би ло чи ја ба ти на, већ
тре ба да слу жи свим гра ђа ни -
ма. При пад ни ци екс тре ми -
стич ке стру је у ва ха бит ском
по кре ту су 2011. го ди не по ку -
ша ли да га уби ју и спре ма ли
су атен тат на ње га.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ПО ЛИ ЦИ ЈА СА ОП ШТИ ЛА

Ухап шен осум њи че ни
за су бот њу пуц ња ву

ДО КРА ЈА МЕ СЕ ЦА ТРА ЈЕ КОН КУРС ЗА ВОЈ НЕ ШКО ЛЕ

Си гу ран по сао и ре дов не пла те

Судије Вишег суда у Панчеву
прихватиле су 9. марта захтев
правних заступника владике
банатског Никанора за поми-
рење и враћање у претходно
стање након тужбе свештени-
ка Томислава Живковића који
је тужио владику за мобинг.

Детаљи ове нагодбе између
адвоката владике Никанора и
свештеника Томислава Жива-
новића нису познати с обзи-
ром на то да су судије пре њи-
ховог договора затражиле да
они који су пратили суђење
изађу.

Председавајући Судског ве-
ћа судија Олга Буквић одре-
дила је рок до 22. априла за
помирење и одлучила да адво-

кати обеју страна тог дана по-
ново дођу у суд и обавесте је
да ли се поштује судска одлу-
ка о помирењу и враћању у
пређашње стање.

Подсећамо, Виши суд у Пан-
чеву недавно је пресудио да је
свештеник Томислав Живано-
вић био у праву када је тужио
владику банатског да га је зло-
стављао. У пресуди је, поред
осталог, писало да је владика
Никанор вређао Живковића,
да му је претио премештајем
на ниже радно место и остаја-
њем без посла и да га је незако-
нито саслушавао. Услед стре-
сова које је због владикиних
претњи доживљавао, Живко-
вић је морао да оде у болницу.

Поред тога, њему је одузета
парохија и деградиран је тако
што му је онемогућено да оба-
вља дужност протојереја, на-
кон чега је поново постао све-
штеник. Остао је без пензио-
ног и социјалног осигурања, а
као кулминација свега у јануа-
ру му је наређено да напусти
стан у власништву Банатске
епархије у коме је живео с по-
родицом.

С друге стране, владика
Никанор је у изјавама које је
дао неким медијима рекао
да су Живковићеве оптужбе
неаргументоване и неосно-
ване.

Он је нагласио да је бар де-
сет пута звао Живковића на

разговор, али да се он никада
није одазвао и да се стално
правдао да не може доћи због
болести. Владика Никанор је
изнео оптужбе на рачун Жив-
ковића и рекао да тврдњама
да је био злостављан покушава
да неутралише пријаве за кри-
миналне радње које је почи-
нио.

Владика Никанор је најавио
да ће због тога тужити свеште-
ника Живковића за увреду ча-
сти и лажне оптужбе.

КРАЈ НЕОБИЧНОГ СПОРА У ВИШЕМ СУДУ

Владика и свештеник пристали на помирење



У ива но вач ком ата ру не дав но
су се по ја ви ли ша ка ли, ве о ма
не при јат ни пре да то ри, по себ -
но за сто ча ре, па су за крат ко
вре ме дво ји ца ста нов ни ка тог
ме ста има ла бли зак су срет с
по ме ну том звер ком.

Је дан од њих је и Лу ка Пе јов
(45), ко ји сва ко днев но на ис -
па шу те ра ста до од пет на е стак
кра ва му за ра. Ви ше пу та је ви -
део ша ка ле и, иа ко ни су на па -
ли ста до, увек су при ла зи ли
пре бли зу.

– Као вла сник по љо при -
вред ног га здин ства обра ћао
сам се ко ор ди на то ру Ме сне
за јед ни це ка ко би он оба ве -

стио над ле жне ор га не да се
из ве де хај ка на по ме ну те
ште то чи не, ко је мо гу би ти ве -
о ма опа сне по ста до – на вео је
Пе јов.

То ме у при лог го во ри слу -
чај ње го вог су гра ђа ни на Ру -
ди ја Не ме та (26). Он чу ва пе -
де сет се дам ова ца и ја га ња ца
за га здин ство Да не та Јо ва но -
ва. Ње гов су срет с при пад ни -
ком по ме ну те вр сте ди вљих
па са био је све са мо не при ја -
тељ ски.

– На ла зио сам се на по те зу
код ри то печ ке рам пе, ка да је
из њи ве ис тр чао ша кал и
устре мио се на ста до. Нај пре је
на пао јаг ње, ко је је на сву сре -
ћу пре жи ве ло, а ов ца је ка сни -
је уги ну ла. По ку шао сам мот -
ком да од бра ним ста до, па је
хтео и ме не да ује де. Не знам
ка ко бих се иш чу пао из не ла -
год не си ту а ци је да ми ма га ри -
ца Да ни ца ни је при те кла у по -
моћ. Ша кал је устук нуо и по бе -
гао у њи ву, али је ус пут од ву као
јед но јаг ње – ја дао се Не мет.

По сто ји ве ро ват но ћа да је
„на па сник” био раз дра жљив
за то што је ра њен у хај ци ко ју
су ло кал ни лов ци ор га ни зо ва -
ли тог да на и устре ли ли че ти -
ри ша ка ла и три ли си це.

Да не Јо ва нов је убр зо при ја -
вио ште ту Ло вач ком са ве зу, а
ло вач ког ин спек то ра ни је на -
шао, та ко да не ве ру је да ће
до би ти би ло ка кву на кна ду.
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Оба вље на при мо пре да ја
до на ци је вред не око
86.000 евра

Се ло до би ло мо де ран
ка ми он сме ћар

Ја пан ска вла да је омо љич ком
ко му нал ном пред у зе ћу пре из -
ве сног вре ме на по кло ни ла
86.209 евра. Ота да тим се лом
два пут ме сеч но кр ста ри ка ми -
он сме ћар, а на ули ца ма је по -
ста вље но по че тр де сет кон теј -
не ра и кан ти за ђу бре.

Про тив „цр не ру пе”
По во дом зва нич не при мо пре -
да је на ве де не до на ци је, ја пан -
ски ам ба са дор у Ср би ји Ђу и ћи
Та ка ха ра у че твр так, 3. мар та,
по се тио је Омо љи цу, где су га
до че ка ли гра до на чел ник Са ша
Па влов и пред став ни ци ло кал -
не вла сти. Њи ма се, с ма лим
за ка шње њем, при дру жи ла проф.
др Сне жа на Бо го са вље вић Бо -
шко вић, ми ни стар ка по љо -
при вре де и за шти те жи вот не
сре ди не.

На кон оба вље не це ре мо ни је
пр ви чо век Пан че ва ис та као је
зна чај оно га што је Зе мља из -
ла зе ћег сун ца до сад учи ни ла
за наш град, не са мо ка да је
реч о за шти ти жи вот не сре ди -
не већ и у по гле ду со ци јал них
пи та ња и обра зо ва ња.

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ЈА ПАН СКЕ АМ БА СА ДЕ У ОМО ЉИ ЦИ

ЗА КВА ЛИ ТЕТ НИ ЈЕ УПРА ВЉА ЊЕ 
КО МУ НАЛ НИМ ОТ ПА ДОМ

– Овим чи ном ство ре ни су
усло ви да се у Омо љи ци на
мно го ква ли тет ни ји на чин
упра вља ко му нал ним от па -
дом, што нам је по себ но бит -
но, бу ду ћи да Пан че во од „цр -
не ру пе” на ге о граф ској ма пи
све ви ше по ста је град са здра -
вим еко ло шким ре сур си ма –
ис та као је Па влов.

Он је том при ли ком за хва лио
и ми ни стар ки по љо при вре де и
за шти те жи вот не сре ди не на са -
рад њи у свим про јек ти ма у ко -
ји ма је Град уче ство вао.

– Ра ди се о са мо јед ној од
број них до на ци ја из Ја па на,
јер је у по след њих пет на е стак
го ди на вла да те др жа ве, у ви ду
ра зних вр ста по мо ћи, за Ср би -
ју из дво ји ла ви ше од че ти ри -
сто осам де сет ми ли о на евра, а

С об зи ром на све израженијe
дру штве не ано ма ли је, по пут
не то ле ран ци је и агре сив но сти,
што се у по след ње вре ме све
ви ше уо ча ва и код де це, гло -
гоњ ска шко ла „4. ок то бар”, уз
све срд ну по др шку По кра јин -
ског се кре та ри ја та за спорт и
омла ди ну, већ три ме се ца ре а -
ли зу је про је кат „Ле по та раз ли -
чи то сти”, с ци љем пре вен ци је
на си ља и дис кри ми на ци је.

По ства ра њу вр шњач ког ти -
ма од два де сет уче ни ка пе тог,
ше стог и сед мог раз ре да, во ђе
про јек та, њи хо ви на став ни ци
Зо ри ца Се ку лов ски, Ка та ри на
Ба рок, Зо ра на Ран ге лов, Ми -
лош Сто ја нов ски и Сан дра
Цве та нов ски Стој ку, при пре -

ма ју ћи их за са мо ста лан рад,
ор га ни зо ва ли су низ пре да ва -
ња и ра ди о ни ца.

Фор ми ра ни уче нич ки тим
еду ка то ра је у овој го ди ни већ

при ре дио мно ге ак тив но сти,
чи ји ће про дук ти би ти пре до -
че ни у мар ту на по себ ној из -
ло жби и у ви ду про мо тив ног
ма те ри ја ла.

Кра јем фе бру а ра уче ни ци –
еду ка то ри при ка за ли су ра до ве и
ви део-пре зен та ци ју нај но ви јих
са зна ња ко ја се при ме њу ју у
спре ча ва њу на си ља и дис кри -
ми на ци је.

По след њег да на у фе бру а ру
одр жан је атрак ти ван ма скен -
бал на ко јем су уче ни ци пред -
ста вља ли раз ли чи те на ци о -
нал но сти, а већ на ред ног да на
вр шњач ки тим је од гле дао
пред ста ву „Ци га ни ле те у не -
бо”.

Про је кат ће се на ста ви ти у
мар ту пре да ва њем на те му
„Елек трон ско на си ље”, на ко -
јем ће би ти ука за но на све
пред но сти и ма не ко ри шће ња
ин тер не та.

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА НА СИ ЉА У ГЛО ГОЊ СКОЈ ШКО ЛИ

Ле по та раз ли чи то сти

ОПА СНЕ ЗВЕР КЕ У ИВА НО ВАЧ КОМ АТА РУ

Ма га ри ца спа сла чо ба ни на од ша ка ла

Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Удру -
же ње же на при ре ди ло је
„Осмо мар тов ски ба зар до ма -
ће ра ди но сти” на пан че вач -
ком Кор зоу.

Ба нат ско Но во Се ло: Да ни је -
ла Пе тро вић, струч ни ру ко -
во ди лац удру же ња ДАК, ор -
га ни зо ва ла је кон церт у уто -
рак, 8. мар та, у ма лој са ли
До ма кул ту ре, а од мах за тим
је отво ре на из ло жба 3Д цр те -
жа ау тор ке Те о до ре Цвет ко -
вић. Но ви ро ман пан че вач ког
пи сца Не ма ње Ро та ра „По -
след њи Ро ме ји” би ће пред -
ста вљен у че твр так, 9. мар та,
од 19 са ти, а го во ри ће и Гој ко
Бо жо вић, пред став ник из да -
вач ке ку ће „Ар хи пе лаг”.

До ло во: Фир ма „Ве тро е лек -
тра не Бал ка на” је у че твр так,
10. мар та, у про сто ри ја ма
Ме сне за јед ни це одр жа ла
пре зен та ци ју бу ду ћих ве тро -
пар ко ва уз при су ство пред -
став ни ка удру же ња чи ји ће
про јек ти и ове го ди не би ти
фи нан си ра ни по кон кур су
по ме ну те ком па ни је. По во -
дом Бе лих по кла да у не де љу,
13. мар та, у ве чер њим ча со -
ви ма, на до ло вач ким ули ца -
ма по тра ди ци ји би ће па ље -
не ва тре.

Гло гоњ: Удру же ње же на „Гло -
гоњ ке” је у су бо ту, 5. мар та,
обе ле жи ло Осми март уз дру -
же ње и му зи ку, а сле де ће су -
бо те, 12. мар та, одр жа ће ре -
дов ну го ди шњу скуп шти ну.
Цен тар за пре вен ци ју До ма
здра вља Пан че ва је у сре ду, 9.
мар та, пре гле дао сто три де -
се то ро љу ди. По кон кур су
По кра јин ског се кре та ри ја та
за спорт и омла ди ну пред ло -
же но је да Дом кул ту ре за
адап та ци ју и опре ма ње лет ње
сце не до би је шестсто хи ља да
ди на ра, а омла дин ска ор га -
ни за ци ја за на бав ку опре ме
сто пе де сет хи ља да.

Ива но во: МКУД „Бо наз
Шан дор” обе ле жио је Дан
же на у До му кул ту ре. У по -
след ње вре ме је у ива но вач -
ком ата ру за бе ле же но при су -
ство ша ка ла, а је дан од њих
је на пао ста до Да не та Јо ва -

но ва и чо ба ни на Ру ди ја Не -
ме та. Дан шко ле би ће обе ле -
жен у уто рак, 15. мар та, од
18 са ти, све ча ном при ред -
бом у До му кул ту ре.

Ја бу ка: По че ла је ак ци ја
при ку пља ња игра ча ка за вр -
тић и за ба ви ште, а љу ди до -
бре во ље мо гу их до но си ти
рад ним да ном у про сто ри је
Ме сне за јед ни це. Ше сти ју -
ни ор ски куп у бад мин то ну
„Пан че во 2016” одр жан је у
не де љу, 6. мар та, у ло кал ној
спорт ској ха ли. Удру же ње
„Илин ден Ја бу ка” обе ле жи ло
је Осми март.

Ка ча ре во: Ко му нал но пред у -
зе ће оба вља ра до ве на кр че њу
ра сти ња на ста ром не мач ком
гро бљу, а у при пре ми је пет
ве ли ких бок со ва од шест ку -

би ка за од ла га ње сме ћа, ко ји
ће би ти по ста вље ни на пра во -
слав ном гро бљу.

Омо љи ца: Ја пан ски ам ба са -
дор у Ср би ји Ђу и ћи Та ка ха ра
је с пред став ни ци ма ло кал не
вла сти у че твр так, 3. мар та,
оба вио при мо пре да ју ка ми о -
на сме ћа ра. Удру же ње же на
„Омољ чан ке” при ре ди ло је у
сво јим про сто ри ја ма ет но-
-из ло жбу 7. и 8. мар та, ка да
су у До му кул ту ре при ре ђе не
из ло жбе цве ћа и деч јих ра -
до ва.

Стар че во: Осмо мар тов ска
про дај на из ло жба ру ко тво ри -
на одр жа на је 7. и 8. мар та, а
на сам Дан же на отво ре на је
из ло жба цр те жа и пор тре та
Ива не Ди ми трић Пе шић из
Стар че ва. Из бор на скуп шти -
на Од ре да из ви ђа ча „На дел”
би ће одр жа на у су бо ту, 12.
мар та, у 16 са ти, у ма лој са ли
До ма кул ту ре, а пред сто је ћег
ви кен да стар че вач ке ска у те
по се ти ће ко ле ге из Грч ке.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У на ме ри да об ра ду ју ја буч -
ке ма ли ша не ко ји по ха ђа ју
за ба ви ште и вр тић, ло кал не
ин сти ту ци је Дом кул ту ре и
Ме сна за јед ни ца ор га ни зо -
ва ле су при ку пља ње игра ча -
ка. По зив је упу ћен свим гра -
ђа ни ма ко ји има ју аде кват не
ма те ри јал не мо гућ но сти.

Ак ци ја је по че ла у не де љу,
6. мар та, ка да је пет на е стак
ме шта на у про сто ри је Ме сне
за јед ни це Ја бу ка до не ло со -
лид ну ко ли чи ну, углав ном,
но вих игра ча ка, ко је ће би ти
од ве ли ке ко ри сти де ци из

пред школ ских уста но ва, док
ће оне ста ре и по лов не би ти
про сле ђе не Цр ве ном кр сту.

Љу ди до бре во ље мо ћи ће
и убу ду ће да да ју до при нос
по ме ну тој ак ци ји, за шта ће
им вра та Ме сне за јед ни це
би ти отво ре на сва ког рад ног
да на од 8 до 15 са ти.

Истим по во дом у су бо ту, 8.
мар та, би ће одр жан и тур нир у
ма лом фуд ба лу. Упла та по еки -
пи из но си ће хи ља ду и пет сто ди -
на ра, а сав при ку пље ни но вац
би ће ис ко ри шћен за ку по ви ну
игра ча ка за за ба ви ште и вр тић.

ИС ПРАВ КА
У тек сту из „Пан чев ца” број 4651, под на сло вом „Ива нов ча ни још
увек го во ре пал ћен ски”, у пот пи су јед не фо то гра фи је на пи са но је
да уче ни ци ОШ „Мо ша Пи ја де” из во де пе сму на ма тер њем.

Иа ко је не у пит но реч о ђа ци ма ива но вач ке обра зов не уста но -
ве, на ин тер вен ци ју Бо ја не Чо кан, пред сед ни це Удру же ња ба -
нат ских Бу га ра „Ива но во –Ба нат”, до шло се до пот пу не исти не:
де ца у до га ђа ју при ка за ном на спор ној илу стра ци ји пред ста вља -
ла су ор га ни за ци ју ко јом Чо ка но ва ру ко во ди. Она је при том на -
гла си ла да са шко лом има склад не од но се. Из ви ња ва мо се по -
ме ну том удру же њу и чи та о ци ма.

ПЛЕ МЕ НИ ТА АК ЦИ ЈА У ЈА БУ ЦИ

Играч ке за пред школ це

ним ба ца њем сме ћа и ње го -
вим на го ми ла ва њем услед ко -
ри шће ња трак то ра при ла го ђе -
них за ску пља ње от па да и не -
до вољ ног бро ја кон теј не ра.
Дра го ми је што да нас ви дим
ле по се ло и уве рен сам да су
ка ми он сме ћар и кон теј не ри
зна чај но до при не ли по бољ ша -
њу из гле да око ли не, као и због
што је мо ја др жа ва у Пан че ву
још ра ни је по др жа ла про јек те
за по моћ Здрав стве ном и Ге -
рон то ло шком цен тру – ре као
је Та ка ха ра.

На по слет ку је Ђу ра То па -
ло вић, у име ло кал ног ко му -
нал ног пред у зе ћа чи ји је ди -
рек тор, Ме сне за јед ни це и
свих Омољ ча на, до дао да је
за хва љу ју ћи по ме ну тој до на -
ци ји по бољ шан рад пред у зе -
ћа, по спе ше но од но ше ње
сме ћа и по диг нут ни во жи во -
та ње го вих су гра ђа на. Он је
на вео да ће ову до на ци ју за -
сад ко ри сти ти са мо гра ђа ни
Омо љи це, али би се ду го роч -
но мо гло оче ки ва ти да ка ми -
он сме ћар бу де на рас по ла га -
њу и пре о ста лим ју жним се -
ли ма.

Та ко не што би ло би при лич -
но ло гич но ако се има у ви ду
да се у по ме ну том ме сту сме ће
од но си са мо је дан пут у две не -
де ље, па пра зног хо да у ко ри -
шће њу по ме ну тог во зи ла има
ви ше не го до вољ но.

вред ност про је ка та овог ти па
је око је да на ест ми ли о на до -
ла ра – ре кла је Сне жа на Бо го -
са вље вић Бо шко вић.

Ми ни стар ка је по себ но под -
ста кла ЈКП „Омо љи ца” да на -
ста ви са рад њу с ми ни стар ством
ко је она во ди, јер без то га не ма
до на ци ја по пут ове.

А дру га се ла?!
Ам ба са дор Та ка ха ра из ра зио је
ра дост због то га што при су ству -
је це ре мо ни ји при мо пре да је у
окви ру про јек та опре ма ња
Пан че ва ка ми о ном за од во же -
ње сме ћа и кон теј не ри ма и по -
хва лио за ла га ње на том по љу
Вла де Ср би је, Гра да и ло кал ног
ко му нал ног пред у зе ћа.

– Чуо сам да је Омо љи ца
има ла про бле ма с не до зво ље -



Пан че вач ки са став „Мла ди
Џек” об ја вио је 9. мар та свој
пр ви сингл и спот за пе сму „I
Wanna Show You Ср би ја”. Њи -
ма је био ва жан тај да тум, по -
што се у спо ту по ја вљу ју сним -
ци де мон стра ци ја у Бе о гра ду
одр жа них 9. мар та 1991. Ка ко
из гле да де би тант ско из да ње

„Мла дог Џе ка”, мо же се по -
гле да ти на ка на лу „Ју тјуб” тог
бен да.

Познат и у Панчеву омиљен
новосадски састав „Фрајле”
традиционално је у понеде-
љак, 7. марта, одржао концерт
у дворани Културног центра.

Сала је, као и увек када на-
ступају ове шармантне тален-
товане даме, била претесна да
прими све оне који воле да с
њима деле добру музику и по
ментално здравље благотвор-
ну енергију, па су многи и овог
пута с њима поделили и сцену,
на којој се нашло неколико
редова столица. Наравно, ни-
једна није остала празна.

Моћан звук пратећег бенда
и одлични и добро „уштимо-
вани” вокали „Фрајли” и нада-
све – море позитивних вибра-
ција, преплавили су те вечери
Културни центар, који се њи-
хао и ђускао у ритму популар-
них хитова, како старих песа-
ма, тако обрада и нумера с
прошлогодишњег албума ве-
селих Новосађанки под нази-
вом „Мењам дане”.

А они који воле „Фрајле”,
воле их управо зато што им
оне мењају дане – набоље, лу-
до, лепо, прејако... Д. К.

По во дом осва ја ња пр ве на гра -
де на Фе сти ва лу пра во слав них
хо ро ва у Бе ло ру си ји, у уто рак,
8. мар та, у Град ској упра ви је
при ре ђен при јем за Пан че вач -
ко срп ско цр кве но пе вач ко
дру штво, ко је во ди мр Ве ра Ца -
ри на. Гра до на чел ник Пан че ва
Са ша Па влов том при ли ком је
ре као да је ПСЦПД нај бо љи
про мо тер на шег гра да и по ру -
чио да ће ло кал на са мо у пра ва
би ти по др шка том хо ру увек
ка да је то нео п ход но, док је

већ ник за кул ту ру Ми лен ко
Па влов ка зао да су се труд и
све кроз шта је хор про шао до
те на гра де и те ка ко ис пла ти -
ли. Иа ко је до сад осво јио ве ли -
ки број пре сти жних на гра да, за
ПСЦПД је са да пр ви пут при -
ре ђен при јем – из ја ви ла је мр
Ве ра Ца ри на. Она је том при -
ли ком гра до на чел ни ку по кло -
ни ла ура мље ну фо то гра фи ју
хо ра, ко ја ће се, ка ко смо чу ли
од Са ше Па вло ва, на ла зи ти у
ње го вом ка би не ту.

КУЛТУРА
Петак, 11. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Шта умет ни ца – 
при пад ни ца тзв. 
ге не ра ци је Y (ип си лон)
све до чи о сво јим 
вр шња ци ма

Про је кат по све ћен
они ма ко ји су оти шли
из зе мље и ни су 
ус пе ли

У ула зном де лу Га ле ри је са вре -
ме не умет но сти у по не де љак, 7.
мар та, пред ста вље на је ау дио-
ви зу ел на ин ста ла ци ја Је фи ми -
је Ко цић, мла де умет ни це из
Ни ша (ро ђе на 1992. го ди не),
ко ја је са чи ње на од 2.016 уди ца
на про вид ним узи ца ма, ока че -
них за та ва ни цу из ло жбе ног
про сто ра. Иа ко би се у тра га њу
за зна че њем мо гло ићи у раз ли -
чи тим прав ци ма (на шта се све
пе ца мо), ау тор ка је ту по став ку
де тер ми ни са ла те мом о од ла -
ску мла дих из Ср би је. На зив
из ло жбе је „Па вло вље ва де ца” и
од но си се на усло вље не ре ак -
ци је ње них вр шња ка на по ми -
ња ње Не мач ке, Ау стри је или
Аме ри ке и по тре бу да чим за -
вр ше фа кул тет, што пре по бег -
ну одав де.

– Нај ва жни је је ус пе ти у сво -
јој зе мљи, на свом тлу. Де ша ва

УМЕТ НИЧ КА ИН СТА ЛА ЦИ ЈА ЈЕ ФИ МИ ЈЕ КО ЦИЋ

ПРЕ ВИ ШЕ УДИ ЦА, КО ЈА ЈЕ ПРА ВА?

Културни центар пет суб нед пон  уто сре чет

99 ДОМОВА (ФЕСТ)
19.00
21.00

МЕДИТЕРАН (ФЕСТ)
19.00
21.00

АНАРХИСТИ (ФЕСТ)
19.00
21.00

Културни телекс

„Сло жи ли смо се да се раз -
ли ку је мо и сме ја ли се то ме
за јед но, јер оно што смо
има ли би ло је ве ће од то га.
Има ли смо љу бав. Не мо же
тек та ко по сле че ти ри го -
ди не да про ме ни пра ви ла,
укр ца се на ави он и не ста -
не. То је и мој жи вот.”

Ка жу да је пас нај бо љи
чо ве ков при ја тељ, ње гов
ан ђео чу вар. Ако то још
ни сте зна ли, са зна ће те, као
и Ден. На и ме, ње му баш и
не иде у по след ње вре ме.
Ре клам на аген ци ја у ко јој
је ра дио про па ла је, ње гов
при ја тељ и ко ле га до жи вео
је нер вни слом, а Кла ра,
ње го ва де вој ка, ре ши ла је
да га на пу сти.

На кон че ти ри го ди не са -
вр ше но срећ не ве зе она му
оста вља са мо ду гач ко пи -
смо пре пу но оп ту жби и јед -
ног ма лог бе лог пса. И та ко

Ден оста је сам, чо век без
парт не ра у по слу и у љу ба -
ви. У ства ри, има са мо тог
сме шног пса ко јег ни је ни
же лео и ко ме пла ни ра да
про на ђе но ви дом. Али као
што то обич но би ва и с нај -
бо ље ско ва ним пла но ви ма,
и овај ће се из ја ло ви ти, јер
До го је за и ста по себ на вр ста
при ја те ља на че ти ри но ге...

„Че ка ју ћи До гоа”
Мар ка Мил са

Два чи та о ца ко ји до сре де, 16. мар та, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„За што је пас чо ве ков нај бо љи при ја тељ?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Че ка ју ћи До гоа” Мар ка
Мил са. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка

Пе так, 11. март, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: ђач ки пар ла -

мент Му зич ке шко ле „Ј. Бан дур” при ре ди ће ху ма ни тар ни

кон церт за де цу из Ка ча ре ва ко ја су је се нас оста ла без ро -

ди те ља. Улаз је 250 ди на ра. 

Пе так, 11. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:

џез кон церт квин те та Ла за ра То ши ћа. Улаз сло бо дан.

Су бо та, 12. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:

25 го ди на бен да „Кон тра бан да”.

Че твр так, 17. март, 18 са ти, МШ „Јо ван Бан дур”: јав ни час

уче ни ка Музичке школе „Јован Бандур”.

Из ло жбе

Уто рак, 15. март, 19 са ти, Све ча на са ла На род ног му зе ја:

из ло жба „Ала смо се на од ма ра ли”.

Че твр так, 17. март, 19 са ти, Га ле ри ја Ба те Ми ха и ло ви ћа: из -

ло жба ра до ва „Сли ке ко је мо же те не ма ти” Је ле не Го рич ки.

Че твр так, 17. март, 19 са ти, Дом кул ту ре „Вук Ка ра џић”

Омо љи ца: из ло жба сли ка Је ле не Бад ње вац Ри стић.

Пред ста ве

Сре да, 16. март, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: по зо ри -

шна пред ста ва „Она”, у ре жи ји Мие Кне же вић. Уло ге ту ма -

че Али са Лац ко и Је ле на Ђул ве зан. 

Про грам за де цу

Су бо та, 12. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: по -

зо ри шни ма ти не – пред ста ва за де цу „Пе тар Пан”, Кул тур -

ни цен тар Ра ко ви ца.

Уто рак, 15. март, 16 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -

не: деч ја пред ста ва „Кок тел бај ка”.

Те мат ски про грам

По не де љак, 14. март, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:

кон церт по во дом обе ле жа ва ња Ме ђу на род ног да на по ро -

ди це при ре ди ће КУД „Абра ше вић” из Пан че ва. 

Уто рак, 15. март, 19.30, Град ска би бли о те ка: пред ста вља -

ње мо но гра фи је Ре ги о нал ног цен тра за та лен те „Ми хај ло

Пу пин”.

Уто рак, 15. март, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че сал се.

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

ло ва ли, без об зи ра на усло ве –
сма тра на ша са го вор ни ца.

Ин ста ла ци ја Је фи ми је Ко -
цић је по себ но за ни мљи ва
јер го во ри о ов да шњој ге не -
ра ци је Y (ип си лон) и ње ној
оп сед ну то сти бек ством из
Ср би је. Иа ко по ја ва од ли ва
мо зго ва ни је но ва, сти че се
ути сак да она по при ма све
озбиљ ни је раз ме ре, што је и
ис про во ци ра ло при пад ни цу
исте ге не ра ци је да на пра ви
ова кву ин ста ла ци ју.

Ка ко је ре кла Ива на Мар кез
Фи ли по вић, уред ни ца ли ков -
ног про гра ма Га ле ри је са вре -
ме не умет но сти, те ма ко јом се
Је фи ми ја Ко цић ба ви ука за ла
се као ве о ма ин те ре сант на. Уз
то, Га ле ри ја на сто ји да по вре -
ме но уго сти мла де умет ни ке и
на тај на чин их по др жи.

се да љу ди одав де бу ду успе -
шни и ва ни, али је мно го ве ћи
број оних ко ји од у ста ну од свог
основ ног по зи ва, ба ве се не ким
дру гим ства ри ма, по том се
или вра те или жа ле за оним
што су ов де оста ви ли. Мој про -
је кат је по све ћен њи ма – обра -
зло жи ла је Је фи ми ја Ко цић.

Она сма тра да је ода бир да се
оде за пра во ли ни ја ма њег от по -

ЗАМИРИСАЛЕ „ФРАЈЛЕ” У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Лудо, лепо, прејако...

ПРИ ЈЕМ ЗА ПСЦПД

Про мо те ри на шег гра да

СИНГЛ И СПОТ „МЛА ДОГ ЏЕ КА”

По ка за ти Ср би ју

Ауторско вече под називом
„Урамљена слика тишине”,
које је одржано у четвртак, 3.
марта, у Галерији Бате Миха-
иловића, обухватило је изло-
жбу цртежа и слика историча-
ра уметности, сликара и пу-
блицисте Милутина Дедића,
те презентацију уметниковог
стваралаштва кроз разговор с
публиком и видео-пројекцију
радова. Гост вечери био је
књижевник Витомир Теофи-
ловић.

Како је аутор открио, он са
собом увек носи роковник у
којем бележи своје мисли и
скице, тако да већ има четр-
десетак попуњених дневника.
Посебно је активан када се
нађе негде ван свог града, по-
што настоји да забележи утис-

ке. Ти његови увиди о мести-
ма и догађањима постали су,
уз малу помоћ Витомира Тео-
филовића, својеврсни записи.
Посебна пажња била је посве-
ћена Дедићевој књизи „Трг
тишине”, која је по Теофило-
вићевим речима, нека врста
биографије и времеплова.

Говорећи о својој изложби,
Дедић је објаснио да се тишина
крије у манастирима, бродови-
ма, воденицама, на мостовима,
у звонима која не звоне, а његов
циљ је био да наслика и урами
сву ту тишину. Он је похвалио
наш град што је галерију назвао
по Бати Михаиловићу, пошто у
Србији није чест случај да
галерије носе имена уметника,
и подсетио на поједине Миха-
иловићеве цитате.

АУТОРСКО ВЕЧЕ МИЛУТИНА ДЕДИЋА

Како урамити тишину

ра, јер је мно го те же оста ти ов -
де и из бо ри ти се за соп стве не
иде је и успех на про фе си о нал -
ном пла ну. Она, та ко ђе, ка же
да од лив мо зго ва оне мо гу ћа ва
да се у на шој зе мљи ства ри по -
ме ре на бо ље.

На пи та ње да ли ми сли да
љу ди одав де бе же због не ма -
шти не и чи ње ни це да је про -
сеч на пла та око 32.000 ди на -
ра, а по сао се углав ном до би ја
уз пар тиј ску књи жи цу, или
пак због то га што су за ве де ни
бли ста вом уди цом, Ко ци ће ва
од го ва ра:

– Ми слим да је то пи та ње
сна ла жљи во сти. И ов де се мо -
же при стој но жи ве ти. Сва ка -
ко, лак ше је по бе ћи и ра ди ти
по сао за ко ји ни сте ква ли фи -
ко ва ни не го оста ти и ба ви ти
се по слом за ко ји сте се шко -

„Павловљева деца” илити „Зграби диплому и пали”



КУЛТУРА
Петак, 11. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

13

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два чи та о ца ко ји до сре де, 16. мар та, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „За шта сте ро ђе ни, а шта у ства ри ра ди те?”, на гра -
ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге„По на шај се као
успе шни, раз ми шљај као успе шни” Сти ва Хар ви ја. 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.

МОЈ избор МОЈ

Пред ва ма је нео п хо дан во -
дич ко ји ће вам по мо ћи да
пот пу но пре о кре не те свој
жи вот и до жи ви те успех у
оно ме за шта сте ро ђе ни. У
књи зи „По на шај се као
успе шни, раз ми шљај као
успе шни” Хар ви до но си ре -
ал но са гле да ва ње си ту а ци је
у ко јој се тре нут но на ла зи те,
у дру гом де лу књи ге по ма же
вам да от кри је те свој дар, а у
тре ћем де лу от кри ва ка ко да
свој дар уна пре ди те.

Ова књи га је за вас ако:
ни сте оду ше вље ни што сте
се про бу ди ли и тре ба да
оде те на по сао; сва ки дан
се ди те и уби ја те се од до са -
де; има те вре ме на да ура -
ди те све што дру ги од вас
за тра же; има те вре ме на да
сва ке не де ље гле да те све
еми си је на те ле ви зи ји и не
про пу шта те ни јед ну епи зо -
ду; спа ва те и ви ше не го до -
вољ но; по сти гли сте мно го
то га у жи во ту и пи та те се
шта је сле де ће.

Сва ко се ра ђа с не ким
да ром – са спо соб но шћу да
ре ша ва про бле ме, да ла ко
сту па у кон такт с љу ди ма
или ру ка ма ства ра пре ле пе

пред ме те – а тај дар се ни -
ком не мо же од у зе ти. Са мо
тре ба да га упрег не те, раз -
ви ја те и при ме њу је те у сва -
кој обла сти жи во та – на
по слу, у бра ку, у сре ди ни у
ко јој жи ви те. Уз Сти во ве
прак тич не са ве те и ра зум -
не али и ино ва тив не прин -
ци пе, књи га „По на шај се
као успе шни, раз ми шљај
као успе шни” би ће ва ша
ма па пу та по мо ћу ко је ће те
пре по зна ти свој дар, уса вр -
ши ти га и до пу сти ти му да
вам про ме ни жи вот.

Во дич кроз жи вот
Сти ва Хар ви ја

Бо јан Пе тро вић, 

ап сол вент но ви нар ства

ФИЛМ: Као ве ли ки љу би тељ
исто риј ских дра ма, на ро чи то
пе ри о да Дру гог свет ског ра -
та, од лу чих да „пре ко пам”
ки не ма то гра фи је ко је не спа -
да ју у ка те го ри ју   ен гле  ског
го вор ног под руч ја. Та ко на -
ба сах слу чај но на со вјет ски
филм „Иди и смо три” из
1985. го ди не. При ча пра ти
бе ло ру ског де ча ка ко ме се
жи вот вр то гла во окре ће на о -
пач ке по чет ком на ци стич ке
оку па ци је. Пре та ка ње жан -
ро ва, ра зно ли ка фо то гра фи -
ја и ефек ти ко ји су на за вид -
ном ни воу иа ко го во ри мо о
осам де се тим го ди на ма, др -
же гле да о ца при ко ва ног за
екран чи та ва 142 ми ну та, ко -
ли ко филм тра је. Ма е страл -
ни ка дро ви Еле ма Кли мо ва
и фан та стич на глу ма Алек -
се ја Крав чен ка и Ол ге Ми ро -
но ве иза зва ће бу ру емо ци ја,
чак и код оних нај хлад но -
крв ни јих. А епи лог оста је
уре зан у пам ће њу, за у век.

СТРИП је у по след њој де це -
ни ји до жи вео про цват за хва -
љу ју ћи ве ли ком бро ју филм -
ских адап та ци ја, по нај ви ше
оних иза ко јих се ви јо ри за -
ста ва из да вач ке ку ће „Мар -
вел”. Из да вач ка ку ћа „Dark-
wood” из Бе о гра да за по че ла
је му ко тр пан по сао пре во ђе -
ња су пер хе рој ског стри па и
та ко је све тлост да на угле дао
„Хулк: По след њи ти тан” фе -
но ме нал ног сце на ри сте Пи -
те ра Ала на Деј ви да и цр та ча
Деј ла Кјо у на. Хулк, ал тер
его на уч ни ка Бру са Ба не ра,
је дан је од нај ком плек сни -
јих и нај про бле ма тич ни јих
стрип-ју на ка, а у овој гра -

фич кој но ве ли се су сре ће мо
с њим као по след њим би ћем
ко је оби та ва на зе мљи, јер
због по сле ди ца икс зра ка не
мо же да умре. Фи ло зоф ске
рас пра ве уну тар ње го вог ума
и про ме теј ске му ке с ко ји ма
се су о ча ва сва ко днев но,
пред ста вље не су нам фе но -
ме нал ним па не ли ма ко ји су
ме оста ви ли без да ха. Ра до
се вра ћам по нов ном чи та њу
овог ре мек-де ла.

ТВ СЕ РИ ЈА: Још од ка да је
дав не 1963. го ди не Би-Би-Си
од лу чио да на пра ви за бав ну,
крат ку и еду ка тив ну се ри ју о
ван зе маљ цу ко ји пу ту је кроз
вре ме и по се ћу је раз ли чи те
пла не те и вре мен ска раз до -
бља на Зе мљи, ство ре на је
фран ши за ко ја је за ро би ла
ср ца мно гих љу би те ља на уч -
не фан та сти ке (у ко је и ја
спа дам) – не ве ро ват ни Док -
тор Ху. У сво јој пла вој те ле -
фон ској го вор ни ци, ко ја је
ујед но и вре ме плов, Док тор
већ ви ше од 50 го ди на и са
26 ста рих и де вет но вих се зо -
на пред ста вља је дан од нај -
бо љих спо је ва ква ли тет ног
ху мо ра и за бав ног СФ-а.

Иди и смо три

Пан че вач ки За вод за за шти ту
спо ме ни ка кул ту ре је у про -
шлој го ди ни ре а ли зо вао ви ше
зна чај них ак тив но сти. По ред
то га што су об но вље ни са то ви
на Хра му Све тог Кар ла Бо ро -
меј ског, ра ди ло се на по пра -
вља њу јед не ку ле све ти о ни ка
на ушћу Та ми ша у Ду нав, али и
на ре ста у ра ци ји и кон зер ва ци -
ји ико но ста са, као и на за ме ни
по цин ко ва ног ли ма на ап си да -
ма у Пре о бра жен ском хра му.

Ми о драг Мла де но вић, ди -
рек тор За во да за за шти ту спо -
ме ни ка кул ту ре Пан че во, од -
го во рио је на пи та ња о ра ду те
ин сти ту ци је кул ту ре у пе ри о -
ду ко ји је иза нас, као и о
пред сто је ћим ак тив но сти ма.

ПАН ЧЕ ВАЦ: На сај ту За во да
се на во ди да ће се ра ди ти на
ства ра њу усло ва за об но ву спо -
ља шњо сти Пре о бра жен ског
хра ма. Шта то под ра зу ме ва и
до кле је тај по сао сти гао?

М. МЛА ДЕ НО ВИЋ: Храм
Све тог Пре о бра же ња Го спод -
њег у Пан че ву гра ђен је по
про јек ту пан че вач ког ар хи -
тек те Све то за ра Ивач ко ви ћа
од 1874. до 1878. го ди не. У то -
ку град ње, а услед фи нан сиј -
ских про бле ма ко ји су пра ти -
ли овај ка пи тал ни по ду хват,
не ка тех нич ка ре ше ња ни су
би ла од го ва ра ју ћа ре пре зен -
та тив ном зна ча ју хра ма. То се
пре све га од но си на ко ри шће -
ње спе ци јал ног ка ме на у из -
ра ди де ко ра тив не пла сти ке.
Тај ка мен је био по пу ла ран на
на шим про сто ри ма, али се
због ви со ког про цен та гли не
ко ју у се би са др жи по ка зао
као не по до бан за упо тре бу у
спо ља шњим усло ви ма. У са -
рад њи с Гра ђе вин ским фа кул -
те том у Бе о гра ду и ње го вим
ин сти ту том за ма те ри ја ле
тре нут но ра ди мо екс пер ти зу
ра ди про ве ре ва ља но сти про -
је ка та о Пре о бра жен ском
хра му ко је За вод за за шти ту
спо ме ни ка кул ту ре у Пан че ву
има у сво јој до ку мен та ци ји.
За кон о јав ним на бав ка ма
оба ве зу је нас на по ви шен сте -
пен пре ци зно сти ка да су у пи -
та њу гра ђе вин ски за хва ти на
спо ме ни ци ма кул ту ре. Бо га та
фа сад на пла сти ка има и еле -
мен те из ра ђе не од ма јо ли ке.
У кон так ти ма смо с фа бри ком
„Жол нај” у Пе чу ју, ко ја је оба -
ви ла ла бо ра то риј ска ис пи ти -
ва ња на ших узо ра ка и по твр -
ди ла да су у дру гој по ло ви ни
19. ве ка из ра ђе ни у ње ним
про из вод ним по го ни ма. Ту је
и пи та ње без бед но сти вер ни -
ка ко ји ула зе у пор ту Пре о -
бра жен ског хра ма, та ко да је
наш за да так из у зет но сло жен.
Уз по моћ ло кал не са мо у пра ве
си гу ран сам да ће мо на ћи нај -
бо ља ре ше ња.

• Ка ко оце њу је те функ ци о -
ни са ње За во да за за шти ту
спо ме ни ка кул ту ре Пан че во
от ка ко сте на ње го вом че лу?

ни дру ги ма. Зе ле ни ло, цвет ни
аран жма ни, јар бо ли, скулп ту -
ра, фон та на, гра фи ти, тен де...
мо же те ли се се ти ти још не че -
га че га ов де не ма? Ова кво уре -
ђе ње пла тоа де гра ди ра и
скулп ту ру „Две же не” ва ја ра
Са ве Сан ди ћа и ни по да шта ва
ње ну из ра же ну ли ков ност.
Про стор пла тоа тре ба пре све -
га осло бо ди ти не по треб ног са -
др жа ја, а ва ше пи та ње су ге ри -
ше да се За вод ба вио са мо за -
ме ном скулп ту ра, што ипак не
од го ва ра на чи ну на ко ји се на -
ша уста но ва ба ви за шти ће ним
ур ба ним ам би јен том, па из ме -
ђу оста лог и овим про сто ром.

• До кле се сти гло у из ра ди
спо ме ни ка Кни ћа ни ну? Ко је
умет ник чи је је ре ше ње ода -
бра но по кон кур су? Где се тај
спо ме ник тре нут но на ла зи и
ка да ће би ти по ста вљен?

– По ку ша ћу да вам по ја -
сним: по сто ји раз ли ка из ме ђу
јав ног спо ме ни ка и спо ме ни ка
кул ту ре. Јав ни спо ме ник је
сва ка скулп ту ра или ин ста ла -
ци ја ко ја се на ла зи у јав ном
про сто ру. Не мо ра сва ки јав ни
спо ме ник би ти и спо ме ник
кул ту ре. Бу ду ћа скулп ту ра вој -
во де Сте ва на Кни ћа ни на та ко
ни је пред мет на шег ра да. Град -
ска упра ва је рас пи са ла кон -
курс за из бор идеј ног ре ше ња
овог јав ног спо ме ни ка. На зах -
тев на шег осни ва ча, Гра да
Пан че ва, За вод је у ко ми си ју
ко ја је вред но ва ла ре ше ња де -
ле ги рао два чла на, и то ар хи -
тек те по стру ци. Њи хов за да -
так је био да од при спе лих
пред ло га ода бе ру нај бо љи за
ам би јент чи ји ће део би ти. Да -
кле, ми смо се пре све га ба ви ли
уре ђе њем про сто ра ко ји је под
на шом за шти том као „ули ва ју -
ћи ток у град ски трг”. Ре зул та -
те кон кур са об ја вљу је онај ко ји
га је и рас пи сао, Град ска упра -
ва. Oна га и фи нан си ра и по -
ста вља на зе мљи ште у свом
вла сни штву. Са сво је стра не,
као умет ник и члан УПИ ДИВ-а,
по тру дио сам се да ани ми рам
што ви ше ва ја ра ко ји би сво јим
ра до ви ма до при не ли да кон -
курс бу де успе шни ји. По пи та -
њу уре ђе ња пред мет ног пла тоа,
За вод за за шти ту спо ме ни ка
кул ту ре у Пан че ву ће и да ље
са ве сно од го ва ра ти на сва ки
зах тев свог осни ва ча.

– Пра во пи та ње, на ко је бих
и ја же лео да чу јем од го вор, је -
сте ка ко функ ци о ни са ње За во -
да оце њу ју жи те љи на шег гра -
да. Са сво је стра не, тру дим се
да ак тив но сти За во да при ла го -
дим но вим за кон ским ре ше -
њи ма и фи нан сиј ским мо гућ -
но сти ма. Мо ја на ме ра је да рад
За во да за за шти ту спо ме ни ка
кул ту ре у Пан че ву по диг нем
на ви ши ни во, а то зна чи ви ше
ра да, но вих иде ја и ви дљи вих
ре зул та та. На дам се да су по -
чет ни ко ра ци већ ви дљи ви.

• Мо же те ли нам украт ко ре -
ћи ко ји су нај ва жни ји про јек ти
ко је ће те ре а ли зо ва ти то ком
2016. го ди не?

– Са мо је дан про је кат мо же
би ти нај ва жни ји. Ка да су у пи -
та њу про јек ти За во да у 2016.
го ди ни, је дан од оних ко је ис -
ти чем је ожи вља ва ње ста рог
је згра Пан че ва. По ку ша ће мо
да ство ри мо усло ве за ре ви та -
ли за ци ју тог де ла на шег гра да.
У окви ру ба вље ња ста рим
град ским је згром, а у скло пу
обе ле жа ва ња 300 го ди на од
окон ча ња тур ске вла сти у
Пан че ву, на ста ви ће мо и сво је
тра га ње за пан че вач ким твр -
ђа ва ма.

• Ви сте ини ци ра ли укла ња -
ње спо ме ни ка „Две же не” Са ве
Сан ди ћа због ви зу ел не пре тр -
па но сти пла тоа ис пред Град -
ске упра ве. Ка ко ко мен та ри -
ше те то да ће у том истом пре -
тр па ном про сто ру би ти по ста -

вље на ста туа Сте ва на Кни ћа -
ни на?

– За вод за за шти ту спо ме -
ни ка кул ту ре у Пан че ву је у
скла ду са сво јим овла шће њи -
ма од го во рио на до пис ЈП Ди -
рек ци је у ко ме су пр ви пут
тра же ни усло ви за уре ђе ње
пла тоа ис пред Град ске упра ве.
До са да су све ин тер вен ци је
спро во ђе не сти хиј ски и сма -
трам да смо екс пер ти зу ура ди -
ли струч но. И ви са ми, у свом
пи та њу, кон ста ту је те да је
про стор „пре тр пан”. Во лео
бих да сте при ме ти ли и да је
му рал ака дем ског сли ка ра
Ми ли во ја Ђор ђе ви ћа оскр на -
вљен и пре ма лан у до њем де -
лу, а то је сва ка ко био нај леп -
ши му рал на шег гра да. Не спо -
ји ви еле мен ти про стор ног об -
ли ко ва ња на ру жан на чин у
том про сто ру кон ку ри шу јед -

НАШ ГОСТ: МИ О ДРАГ МЛА ДЕ НО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ЗА ВО ДА ЗА ЗА ШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ

ОЖИ ВЉА ВА ЊЕ СТА РОГ ГРАД СКОГ ЈЕ ЗГРА

У петак, 11. марта, од 21 сат,
квинтет Лазара Тошића при-
редиће џез вече у дворани
„Аполо” Дома омладине. За
педесет година, колико посто-
ји у свету српске џез музике,
Тошић је 22 године свирао у
џез оркестру Радио-телевизије
Србије (1972–1994), био је
члан џез секстета Марковић–
Гут (1982–1987) и свирао је с
многим светским именима из
света џез музике. Свој квинтет
је основао 1987. године.

Поред Лазара Тошића, у
квинтету су и Миша Крстић
(клавир), Сава Рамјанац (бас),
Новак Мијовић (труба) и Љуба
Пунић (саксофон). Улаз је
слободан.

ЏЕЗ ВЕЧЕ У „АПОЛУ”

Квинтет Лазара Тошића

Исто риј ски ар хив Пан че ва је про шле не де -
ље рас пи сао кон курс за Ше сти ме ђу на род -
ни гра фич ки би је на ле „Ex libris”. Ти ме су
по зва ни умет ни ци из це лог све та да до 15.
ма ја кре а тив но од го во ре на ово го ди шњу
те му „Гра ни це”. Сви ра до ви ко ји за до во ља -
ва ју кри те ри ју ме би ће пред ста вље ни на из -
ло жби у га ле ри ји Исто риј ског ар хи ва, а
том при ли ком ће би ти до де ље на јед на
глав на на гра да (мо гућ ност са мо стал ног из -
ла га ња у тој га ле ри ји) и де сет ди пло ма.
Оп шир ни је ин фор ма ци је о кон кур су мо гу
се на ћи на сајтoвима www.archivexlibris.org.rs.
и www.arhivpancevo.org.rs.

ДВА КОНКУРСА

Гра до на чел ник Пан че ва рас -
пи сао је 4. мар та кон курс за
(су)фи нан си ра ње про је ка та у
кул ту ри, тј. за обла сти ко је се
од но се на ви зу ел не умет но сти,
из да ва штво, дис ко гра фи ју,
му зич ко, филм ско и по зо ри -
шно ства ра ла штво, про грам за
де цу, али и за по др шку ма -
њин ским и осе тљи вим гру па -
ма и ма ни фе ста ци ја ма. Пра во
уче шћа на кон кур су има ју фи -
зич ка и прав на ли ца – су бјек -

ти у кул ту ри, а парт не ри мо гу
би ти уста но ве кул ту ре с те ри -
то ри је гра да Пан че ва.

Кон курс ће би ти отво рен до
2. де цем бра, од но сно до утро -
шка сред ста ва. Пр ва сед ни ца
Ко ми си је би ће одр жа на 20 да -
на на кон рас пи си ва ња кон кур -
са, на кон че га ће се ко ми си ја
са ста ја ти нај ма ње јед ном у 45
да на. Оп шир ни је о усло ви ма
кон ку ри са ња ви де ти на сај ту
www.pancevo.rs.

По зив за умет ни ке 
и кул тур ња ке

Гра фич ке 
„Гра ни це”



На кон од лич не ре тро спек -
тив не из ло жбе ра до ва Зо ра на
Пе тро ви ћа у га ле ри ји „Јо ван
По по вић” у Опо ву, у вре ме
ка да овај број „Пан чев ца” бу -
де у штам пи, у че твр так, 10.
мар та, у 14 са ти, би ће пред -
ста вље ни цр те жи, ски це и
аква ре ли на шег су гра ђа ни на
Дра го сла ва Ху са ра. Сви ти
ра до ви на ста ли су у по след -
њих де се так го ди на, ма хом
при ли ком Ху са ро вих пу то ва -
ња и у ли ков ним ко ло ни ја ма
по Ср би ји, Бо сни и Хер це го -
ви ни (Ре пу бли ка Срп ска),
Ма ђар ској и у ко ло ни ји „Ду -

на вом до сли ке”. Из ло жбу ће
отво ри ти сли ка ри То ми слав
Су хец ки, Ва си ли је До ло вач -
ки и ау тор.

По се ти о ци ће, ка ко је об ја -
снио умет ник, би ти у при ли -
ци да ви де де се так аква ре ла
и њи хо ве пред ло шке – цр те -
же, као и чи тав низ оних за -
пи са ко ји су оста ли у свом
из вор ном об ли ку.

– За ме не је увек од пре -
суд ног зна ча ја би ло да ра -
дим цр те же. Они су за бе ле -
шке ко је се по сле пре та чу у
аква рел, би ло у ате љеу, би ло

на ли цу ме ста. Де ша ва ми се
да не кад упо ре до ра дим и
цр теж и аква рел – об ја снио
је Ху сар.

На од лу ку шта ће цр та ти
или сли ка ти, нај ви ше ути чу
пеј за жи ко ји га окру жу ју. За -
ни мљи во је да он ни ка да не
ра ди аква ре ле по фо то гра -
фи ја ма, већ се осла ња на
соп стве не ски це и цр те же,
ко јих има на хи ља де, и по -
ма ло на се ћа ња на пре де ле у
ко ји ма је бо ра вио.

– Док ни сам по чео да од -
ла зим у бр до ви те, пла нин ске
пре де ле, вој во ђан ска рав ни -

ца ми је би ла из у зет но ин -
спи ра тив на. Ка да се про ме -
ни ам би јент, про ме ни се и
сам на чин сли ка ња – до дао
је умет ник.

Дра го слав Ху сар ће на про -
ле ће уче ство ва ти у број ним
ли ков ним ко ло ни ја ма: у
Срем ским Кар лов ци ма, Опо -
ву, Бро ду, на Па ла ма итд.

О про дук тив но сти овог
ства ра о ца до ста го во ри и чи -
ње ни ца да ће у Опо ву би ти
отво ре на ње го ва 55. са мо -
стал на из ло жба.

Д. М.

ЈУЖНИ БАНАТ
Петак, 11. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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биљ ни ја: у чла ну 8. Кон кур са за
из бор ди рек то ра ЈКП-а „Дру ги
ок то бар” пи ше да кан ди да ту
члан ство у стран ци мо ра би ти у
ста њу ми ро ва ња, а Љу би сав
Шљи вић, ак ту ел ни ди рек тор,
не да не ми ру је у СПС-у већ је и
глав на ма ско та пред из бор не
кам па ње.

За бри ну ти Вр шча ни до да ју
да је „пред у зе ће го ди на ма уна -
зад би ло ме сто за по ли тич ко
збри ња ва ње СПС-овог ка дра”
и да је „за то вре ме на ра сло до
не ве ро ват них 500 и ку сур за -
по сле них”.

Пан чев ци ма ко је оп слу жу је
осам јав них и јав них ко му нал -
них пред у зе ћа по себ но за ни -
мљи во мо же би ти шта је све у
ис кљу чи вој, мо но пол ској над -
ле жно сти ЈКП-а „Дру ги ок то -
бар”: снаб де ва ње га сом и во -
дом, јав на чи сто ћа и одр жа ва -
ње зе ле них по вр ши на (пар ко -
ва и те ре на), по греб не услу ге,
на пла та пар кин га, га здо ва ње
ре сто ра ни ма и де по ни јом, ре -
ци кла жа се лек то ва ног от па да,
бри ке тир ни ца, фа бри ка фла -
ши ра не во де „Мо ја во да”.

– Ра ди се о ши ро кој ле пе зи
уно сних по сло ва, од но сно
прак тич но све жи вот не по тре -

Иза зов за хи рур га пред ста вља
опе ра ци ја ко ју ни ка да ра ни је
ни је из вр шио. Али шко ло ван је,
си гу ран у се бе – ура ди ће је. Јед -
на ко об у че ни и са мо по у зда ни
адво кат ће се ухва ти ти уко штац
с пред ме том ко ји ни је из обла -
сти из ње го ве сва ко дне ви це. Из
истог раз ло га. Иза зов но ви на ри
нај лак ше при хва та ју – без ње га
не ма адре на ли на, есен ци је но -
ви нар ске про фе си је.

За то на но во тле, цео ју жни
Ба нат, но ви на ри „Пан чев ца”,
нај ста ри јег жи вог не дељ ни ка у
овом де лу све та, сту па ју са обе
но ге: при чом ко ја „от кри ва”
Вр шац из пот пу но но ве пер -
спек ти ве...

До во љан је био текст об ја вљен
у про шлом бро ју на шег ли ста
о „екс кур зи ји” до Вр шца и ју -
жно ба нат ском Чи ка гу да се
гра ђа ни из тог ме ста осме ле и
ја ве на шој ре дак ци ји. До ду ше,
ка ко до са да ни су има ли кон -
так те са сло бод ним ме ди ји ма,
не би ли сте кли по ве ре ње у
нас, за мо ли ли су нас да оста ну
ано ним ни. И ми смо њи хо ву
при чу, на рав но, про ве ра ва ли.
Ису ви ше је ком плек сна да би -
смо ис пр ве до би ли чи та ву
сли ку. За то оче ку је мо ре ак ци -
је и на ста вак ове сто ри је.

Вр шча ни су нам у стар ту ре -
кли да су и са ми кри ви за оно
што ће по све му су де ћи до ћи,
па су од мах пре шли на ствар:

– Ми, гра ђа ни Вр шца, сво јим
чи ње њем, од но сно не чи ње њем,
уче ству је мо у па ко ва њу по кло на
ЈКП-а „Дру ги ок то бар” за жи -
вот но де ло Љу би са ву Шљи ви ћу.
У на ше име ће му га пре да ти
вла да ју ћа скуп штин ска ве ћи на
у ко јој и сам уче ству је про тив но
од ред ба ма За ко на о су ко бу ин -
те ре са. У ви ше ман да та је имао
при ви ле ги ју да у СО Вр шац се -
ди као од бор ник по ли тич ке гру -
па ци је СПС-а и да гла са за од лу -
ке ко је су се ди рект но ти ца ле
фир ме с прав но не де фи ни са -
ним ста ту сом, пред ста вље не као
дру штве но пред у зе ће. Та фир ма
је вол шеб но по но во по ста ла јав -
но ко му нал но пред у зе ће, а ин -
те ре сна су ко бље ност још оз-

„ШЉИ ВА” НА ОКУ ГРА ДА
ПОЛИТИКА: ВРШАЦ

ХУСАРОВИ ЦР ТЕ ЖИ, 

СКИ ЦЕ И АКВА РЕ ЛИ

НЕ ВИ ДЉИ ВИ

На пор та лу Оп шти не Вр шац, у ру бри ци „Јав на пред у зе ћа и
уста но ве”, не ма ни тра га ЈКП-у „Дру ги ок то бар”. Ту су „Ин -
вест стан”, Град ски му зеј, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја, Дом
омла ди не, ЈП „Ва рош”, На род но по зо ри ште „Сте ри ја”..., али
је „Дру ги ок то бар” не ви дљив.

Исто вре ме но, ин тер нет пре тра жи ва чи вас упу ћу ју до ЈКП-
а „Дру ги ок то бар”, па се на не ким сај то ви ма мо же ви де ти
да је у пи та њу ак ци о нар ско дру штво, упи са но у ре ги стар 9.
де цем бра 2015, те да му је при мар на де лат ност „ску пља ње
от па да ко ји ни је опа сан”. Као за кон ски за ступ ник и ди рек -
тор ком па ни је во ди се Љу би сав Шљи вић.

СА СТАВ ВЛА СТИ

Скуп шти на оп шти не Вр шац има 45 од бор ни ка. На прет ход -
ним ло кал ним из бо ри ма По крет „Вр шач ка ре ги ја – европ ска
ре ги ја” (ВРЕР), чи ји је но си лац био Че до мир Жив ко вић, са -
да пред сед ник Оп шти не Вр шац, осво јио је 15 ман да та. Ко -
а ли ци ја СПС, ПУПС, ЈС и СДПС из бо ри ла се за де вет, ДС за
осам, а СНС за се дам ман да та. По три од бор нич ка ме ста до -
би ли су ЛСВ и гру па гра ђа на „За бо љи Вр шац”.

Но ви ло кал ни из бо ри за ка за ни су за 24. април.

бе гра ђа на Вр шца ди рект но су
по ве за не с тим пред у зе ћем и
Љу би са вом Шљи ви ћем. Ка да
би се су тра на шао на тр жи шту
и био пред мет за ко ни тог тен -
де ра, ЈКП „Дру ги ок то бар” би
по не ким про це на ма вре део и
две ста ми ли о на евра! На су -

зор ног од бо ра „Дру гог ок то -
бра” под нео остав ку, иа ко на
то ме сто ни је ни мо гао би ти
иза бран по што се, опет, ра ди о
ди рект ном су ко бу ин те ре са.
Гра ђа ни се пла ше да би се
уско ро на днев ном ре ду Скуп -
шти не мо гла на ћи до ку мен та -

прот то ме, тре нут но про це ње -
на вред ност не по крет но сти
„злат ног руд ни ка” из но си са -
мо два де сет ми ли о на ди на ра.
Ло кал ни из бо ри су пред вра -
ти ма, а ја сно је да фир ма
пред ста вља фи нан сиј ско упо -
ри ште СПС-а. Са да. По сле из -
бо ра би не ко дру ги мо гао да
„му зе” Вр шча не. Же ли мо да
то пред у пре ди мо, да јав ност
зна о че му се ов де ра ди – об ја -
шња ва ју на ши са го вор ни ци.

Они до да ју да је ЈКП „Дру ги
ок то бар” био „твр ђа ва чи је су
зи ди не мно ги у про шло сти на -
па да ли, али без у спе шно”, јер
„или ни је би ло по ли тич ке во -
ље или је Љу би сав Шљи вић
тврд орах за сво је по ли тич ке
про тив ни ке”. Пи та ју се у ка -
квој су ве зи Шљи ви ће ве ак тив -
но сти и чи ње ни ца да је не ка -
да шњи еспе е со вац Јо ви ца Зар -
ку ла, са да пред вод ник гру пе
гра ђа на ВРЕР и пред сед ник
Скуп шти не оп шти не Вр шац,
на кон са мо три ме се ца на
функ ци ји пред сед ни ка Над -

ци ја пре ма ко јој ЈКП тре ба да
уђе у про цес до ка пи та ли за ци -
је, тј. да ин те ре сна гру па же ли
да пре ре ал не про це не вред но -
сти овог пред у зе ћа из ме ша ка -
пи тал фир ме и ма њег парт не -
ра, чи ме би ве ли ку фи нан сиј -
ску ште ту пре тр пе ли Вр шча ни
и сам Вр шац, осни вач пред у -
зе ћа.

– Шљи вић и еки па су нам
„обез бе ди ли” нај ску пљи плин
и не ис прав ну во ду, као и уре -
ђе ње јав них по вр ши на по без о -
бра зно ви со ким це на ма, да ли
тре ба да их ча сти мо за то?
Три де сет го ди на нам се под -
сме ва ју, а ми смо, из свог џе -
па, гра ди ли га сну, во до вод ну и
ка на ли за ци о ну ин фра струк ту -
ру и пу те ве. За што? Да би све
то по ста ло део мут ног ка пи та -
ла „Дру гог ок то бра”? Не ће мо
ви ше да се бо ји мо и ћу ти мо
док нас ло кал ни моћ ни ци
отво ре но по ни жа ва ју – по ру -
чу ју не за до вољ ни Вр шча ни.

Оче ку је мо на ста вак ове са ге.

С. Трај ко вић

Чињеница на коју Вршчани с
правом треба да буду поносни
– да је њиховој вароши кроз
измене Закона о територијал-
ној организацији коначно вра-
ћен статус града – обелодањена
је 1. марта на конференцији за
новинаре Српске напредне
странке у том граду.

Повереник те странке у Вр-
шцу Александар Ђорђевић ре-
као је да му је припала велика
част да озваничи „овај историј-
ски моменат пред грађанима”,
па им је захвалио на томе што
су „указали поверење СНС-у и
Влади Републике Србије”. По-
том је захвалио и премијеру
Александру Вучићу на томе
што је „препознао бригу Вр-
шчана о свом граду и њихову
жељу да Вршац убудуће доми-
нира овим подручјем у смислу
уређеног живота и доброг стан-
дарда”. Ђорђевић је додао да

град „дугује неизмерну захвал-
ност Бранку Маловићу, члану
Извршног одбора СНС-а и ко-
ординатору странке за јужни

Банат, чије је даноноћно зала-
гање много помогло да у овом
тренутку дође до реализације
ове дугогодишње идеје”.

Суграђанима се обратио и
Чедомир Живковић, председ-
ник Општине Вршац, који је
подсетио на то да су „тежње да
Вршац врати статус града тра-
јале деценијама”.

– Министар Никола Селако-
вић је издејствовао да се Вр-
шцу врати статус града. Пре-
мијер Вучић је то подржао и
није се гледало како се не мо-
же, већ како се може – поручио
је Живковић.

Он је захвалио и народним
посланицима из Вршца који су у
парламенту образлагали зашто
Вршац треба да добије статус
града. Једна од њих – Тања То-
машевић Дамњановић – рекла
је да је Вршцу враћено оно што
му припада, јер се ради о граду
богате културе и привреде, као и
развијеног туризма и спорта.

Вршчани, честитамо!

Р. Т.

ВРШЦУ ВРАЋЕН СТАТУС ГРАДА

У галерији ковинског Центра
за културу 6. марта одржан је
„Базар сувенира, ручних ра-
дова и цвећа” у организацији
Туристичке организације оп-
штине и Црвеног крста Ко-
вин. Повод је био 8. март, Дан
жена. Вредне жене, окупљене
око својих удружења, понуди-
ле су креативна својих руку
дела. Прегршт декупаж укра-
сних предмета, цветних аран-
жмана, плетених торби,
осликаних флаша, сувенира,
накита и разних шалова у
техници ткања красила је
двадесетак штандова ове про-
дајне изложбе.

На отварању базара при-
сутне је поздравио Петар
Стаменовић, вршилац ду-
жности директора Туристич-
ке организације општине
Ковин, следећим речима:

– Свим дамама желим сре-
ћан празник, Дан жена. Циљ
базара је подршка женама,
произвођачима на подручју
општине Ковин, да се окупе
на једном месту са својим
рукотворинама и промовишу
их. У плану је да у наредном
периоду повећамо број ак-
тивности удружења, органи-
зујемо разне едукације, као и
да проширимо и обогатимо
палету сувенира с препозна-
тљивим мотивима из општи-
не Ковин и Баната. Такође, у
рад ће бити пуштена два ту-
ристичка инфо-центра, у Де-
либлату и у Скореновцу.

Велинка Фара, секретар
Црвеног крста Ковин, иста-

кла је да јој је драго што на
изложби има много излага-
ча, међу којима су и чланови
клуба Креативне радионице
ЦКК-а са сувенирима са обе-
лежјима локалне заједнице.
Потом је додала:

– У нашој радионици сви
се труде да кроз ручни рад и
дружење искажу своје умеће
и љубав.

Виолета Оцокољић, чла-
ница Општинског већа, на
отварању је нагласила да Оп-
штина Ковин подржава из-
ложбе стваралаштва и базаре
оваквог типа.

– Ми смо у обавези да љу-
дима који раде и имају шта
да понуде нашем граду,
омогућимо да њихово ства-
ралаштво буде видљиво, с
обзиром на то да немају
прилику да свакодневно из-
лажу и промовишу своје
производе, а с друге стране
и да подсетимо становни-
штво на нашу веома богату
традицију. Надамо се да ће
базар с временом постати
традиција – рекла је Виоле-
та Оцокољић.

Својим присуством и изво-
ђењем пригодног музичког
програма свечаност је улеп-
шао тамбурашки оркестар
МД „Ковински бећари”. По-
сетиоци су могли да пробају
локалне специјалитете с ме-
нија „Банатског фруштука”,
који су спремиле и постави-
ле чланице Актива жена Пр-
ве месне заједнице Ковин.

Извор: www.ko vin.rs 

Љубисав Шљивић (десно) додељује и прима награду
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ОД ЧЕ ГА СТРА ДА АУ СПУХ?
Је дан квар узро ку је дру ги –
пра ви ло је ко је се ско ро
увек мо же при ме ни ти код
ау то мо би ла. Ква ро ви на из -
дув ном си сте му од но сно ау -
спу ху де ша ва ју се због до -
тра ја ло сти ма те ри ја ла, ути -
ца ја ат мос фер ских па да ви -
на, а не рет ко и због, ве ро ва -

ли или не, до тра ја лих но са -
ча мо то ра и ме ња ча.

Ови но са чи има ју уло гу,
из ме ђу оста лог, и да убла же
ви бра ци је и си ле ко је се ја -
вља ју при ли ком стар то ва ња
мо то ра, про ме не бр зи не или
убр за ња. Због сво је до тра ја -
ло сти но са чи ни су у ста њу
да ап сор бу ју оно што тре ба,
па се си ле и ви бра ци је пре -
но се на оста ле ме ха нич ке
де ло ве, али и на све де ло ве
ау спу ха ко ји су на мо тор ве -
за ни из дув ном гра ном. Го -
то во је из ве сно да ће с вре -
ме ном це ви на из дув ном си -
сте му пу ћи. Ис ку ства ме ха -
ни ча ра го во ре да нај че шће

стра да до тра ја ло ги бљи во
цре во или „пле те ни ца” ко ја
је у ло ши јем ста њу. Уко ли ко
се лом не де си на том ме сту,
из ве сно је да ће цев пу ћи
код зад њег лон ца.

Не ки од во за ча има ју то -
ли ко сре ће да из дув ни си -
стем пук не на це ва стом де -

лу, па је по прав ка бр за и
јеф ти на. Они дру ги ће у су -
прот ном мо ра ти да ме ња ју
не ку од ком по не на та, ако не
ком пле тан си стем. Ви бра -
ци је мо то ра су из ра же ни је
код ди зел-агре га та, а сле де -
ћи пут ка да по се ти те ме ха -
ни ча ра, за тра жи те да из вр -
ши кон тро лу но са ча мо то ра
и ме ња ча и уште ди те вре ме
и но вац.

За успех Хен ри ја Фор да је
мо жда за слу жан и То мас
Еди сон. На и ме, Форд је од
1893. био за по слен код Еди -
со на као ин же њер одр жа ва -
ња у елек тра ни ко ја је про из -
во ди ла елек трич ну енер ги ју
за Де тро ит. То рад но ме сто и
ни је баш би ло за хвал но јер је
Форд прак тич но мо рао да
бу де 24 са та на услу зи због
че стих ква ро ва по стро је ња.
На кон шест го ди на у тој слу -
жби по жа лио се по сло дав цу,
ко ји га је охра брио да на пу -
сти рад но ме сто и на ста ви
свој рад на уна пре ђе њу мо -
то ра са уну тра шњим са го ре -
ва њем. Ре зул тат то га је сви -
ма до бро по знат.

Ал тер на тив на го ри ва, од но -
сно енер ги ја, ви ше ни су бу -
дућ ност ау то мо бил ске ин ду -
стри је. Уве ли ко су у упо тре -
би хи брид ни и елек трич ни
ау то мо би ли, а не ки про из -
во ђа чи иду ка то ме да ома -
со ве про из вод њу во зи ла и на
во до ник. Тај хе миј ски еле -
мент је ве о ма не ста би лан и
склон екс пло зив ним ре ак -
ци ја ма, што је ин же ње ри ма
за да ва ло ве ли ке гла во бо ље
при ли ком кон стру и са ња ау -
то мо би ла на во до ник, а по -
го то ву ре зер во а ра за скла ди -
ште ње. За из ра ду изо ла ци је

раз ви је ни су по себ ни ма те -
ри ја ли. Ко ли ко је она до бра,
го во ри чи ње ни ца да ка да си -
па те вре лу ка фу у ре зер во ар,
мо ра про ћи осам де сет да на
да би се на пи так охла дио до
тем пе ра ту ре да га мо же те
по пи ти.

По сто ји ви ше ри вал ста ва у
ау то мо бил ској ин ду стри ји,
али оно из ме ђу ком па ни ја
„Бе-Ем-Ве” и „Мер це дес”
мо жда је „нај љу ће”. Да нас се
оне утр ку ју ко ја ће од њих
има ти бо љу тех но ло ги ју и
лук су зни је ау то мо би ле, али
пре ви ше од по ла ве ка ума ло
да је дан од ри ва ла не ста не.
То ком 1959. го ди не ба вар -
ски про из во ђач ау то мо би ла
је био у те шкој фи нан сиј ској
си ту а ци ји и ско ро је бан кро -
ти рао. „Дајм лер –Бенц”, вла -
сник „Мер це де са”, по ку шао
је да пре у зме „Бе-Ем-Ве”,
али без у спе шно. Сви ко ји су
би ли у мо гућ но сти, па чак и
фи зич ки рад ни ци у фа бри -
ци, бр зо су от ку пи ли де о ни -
це тог про из во ђа ча, а глав ну
уло гу је од и грао Хер берт Ку -
анд, ко ји је ку пио нај ве ћи
део. Та ко је „Мер це дес”
спре чен у сво јој на ме ри, а
по ро ди ца Ку анд и да ље по -
се ду је нај ве ћи удео у вла -
сни штву.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - И С Т О Р И Ј А Т  –  „ М У С Т А Н Г ”  С А О З Н А К О М  К О Б Р Е (2) - - - - - - - 

ХЛАД НИ ЈА ЗА 80 ДА НА

- - - - - ГАРАЖА - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Олд тај ме ри и ви ше
не го на цени

У пр вој го ди ни на тр жи шту
мо дел ГТ 350 ни је за бе ле жио
нај бо ље про дај не ре зул та те,
јер је ко штао око 4.500 до ла -
ра, што ни је би ло баш јеф ти -
но. Про да то је све га 513 ау то -
мо би ла, али вла сни ци ко ји су
очу ва ли сво ја во зи ла, про фи -
ти ра ли су на кон не ко ли ко де -
це ни ја јер су ови „му стан зи”
за и ста би ли на це ни.

Из нај ми те „му станг”
Шел би ни је од у ста јао од тр -
кач ког кон цеп та, али да би
оства рио бо љи тр жи шни ре -
зул тат, од лу чио је да ипак
сле де ћа ге не ра ци ја мо де ла ГТ
350 бу де ма ње си ро ва и да бу -
де упо тре бљи ви ја у сва ко -
днев ној екс пло а та ци ји. Та ко
ау то мо бил ко ји је пра вљен то -
ком 1966. го ди не има и зад ња
се ди шта, из дув ни си стем је
пре ра ђен ка ко би се сма њи ла
бу ка у ка би ни, а куп ци су мо -
гли да би ра ју и бо ју ау то мо би -
ла. Као оп ци ја, мо гу ћа је би ла
и уград ња ау то мат ског ме ња -
ча, ко ји је у го то во свим ау то -
мо би ли ма био стан дард на
опре ма.

Што се ти че мо то ра, он је
остао исти, а пер фор ман се ре -
ди зај ни ра ног ау то мо би ла су,
као и код прет ход ни ка, би ле
на ни воу тр кач ког. Је дан од

ГТ 500 МО ЖДА НАЈ БО ЉИ МО ДЕЛ СВИХ ВРЕ МЕ НА

глав них раз ло га сла би је про -
да је мо де ла из 1965. је сте и
чи ње ни ца да ова кво во зи ло
ни је прак тич но. Баш из тог
раз ло га Шел би пра ви по себ ну
се ри ју ау то мо би ла од хи ља ду
при ме ра ка са озна ком Х, што
је скра ће ни ца за ком па ни ју
„Херц”, ко ја се ба ви из најм -
љи ва њем во зи ла. На овај на -
чин сви во за чи ко ји су же ле ли
да бар не ко ли ко да на во зе мо -
дел ГТ 350 мо гли су то да учи -
не а да га не ку пе.

Го ди на 1967. би ла је мо жда
нај бит ни ја за Ке ро ла Шел би -
ја, али и за це ло куп ну ау то-
ин ду стри ју Сје ди ње них Др жа -
ва. На пра вљен је је дан од нај -

бо љих спорт ских ау то мо би ла
свих вре ме на – ГТ 500. Шел -
би јев пр ве нац је имао не сва -
ки да шње пер фор ман се, али је
не ка да шњи ин струк тор ле те -
ња же лео да оде ко рак да ље. У
но ви мо дел је угра дио мо тор
из тр кач ког ау то мо би ла „ко -
бра ле ман”, ко јим је на пре -
сти жној тр ци чи је име мо дел
и но си за у зео пр ва три ме ста
и та ко „по чи стио” тим „Фе ра -
ри ја”.

Сви зна ју „еле нор”
Агре гат из мо де ла „ко бра”
имао је осам ци лин да ра у ве-
рас по ре ду и рад ну за пре ми ну
од 7.000 ку би ка. ГТ 500 је, за
раз ли ку од ра ни јих мо де ла,
био ве ћи и ро бу сни ји, са знат -
ним из ме на ма на ка ро се ри ји
ко је су до при не ле ае ро ди на -
ми ци, од но сно „ле жа њу” на
пу ту.

У при лог тврд њи да је ово
је дан од нај бо љих спорт ских
ау то мо би ла, го во ри и чи ње -
ни ца да су твор ци фил ма „Не -
стао за 60 се кун ди”, у ко ме
Ни ко лас Кејџ мо ра да укра де
де се ти не лук су зних во зи ла за
јед ну ноћ, по себ но ме сто на -
ме ни ли „шел би ју ГТ 500”. По -
ме ну ти че тво ро точ каш, у
фил му на зван „еле нор”, по се -
ду је сна гу од не ве ро ват них
650 „ко ња”, а на аук ци ји је

про дат за 1,2 ми ли о на до ла ра
и та ко је по стао нај ску пљи
„му станг” свих вре ме на.

Ме ђу тим, Ке ро лу Шел би ју
као да успех у ства ра њу исто -
ри је ни је био до во љан... Сна -
жни мо то ри и пре по зна тљи ве
мо ди фи ко ва не ка ро се ри је би -
ли су до бра осно ва за да љи
раз вој, па та ко он већ на ред не
го ди не раз ви ја мо дел ГТ 500
КР. Ком би на ци ја сна ге и
упра вљи во сти пру жа ла је во -
за чи ма не за бо рав но ис ку ство
на отво ре ном пу ту за хва љу ју -
ћи уна пре ђе ном мо то ру, иа ко
се сма тра ло да је агре гат не -
мо гу ће да ље уса вр ша ва ти.
Убр за ња су би ла не сва ки да -
шња због исте за пре ми не од
7.000 „ку би ка”, али и обрт ног
мо мен та од 600 њут нме та ра
ко ји је мо тор раз ви јао већ при
3.400 обр та ја у ми ну ту.

Кра јем ше зде се тих ком па -
ни ја „Форд” од лу чу је да пре -
ки не парт нер ство с Ке ро лом
Шел би јем услед ло ши је про -
да је, али и због су ко ба ми -
шље ња о да љем раз во ју ових
по себ них „му стан га”. По след -
њи при мер ци ко је је Шел би
до ра дио би ли су „му стан зи” из
1971. и 1972. го ди не, по зах те -
ву бел гиј ског ди ле ра „Фор до -
вих” во зи ла, а ови ау то мо би ли
су но си ли је дин стве ну озна ку:
„Шел би Евро па”.



ПЕЖО 206, 2004, опел
астра 2001, може
замена. 064/134-06-30.
(215137)

ПРОДАЈЕМ шпедитер
две и по тоне и
једнобраздни плуг ИМТ.
063/190-36-81. (215608)

МЕРЦЕДЕС  123, 200 Д,
продајем или мењам,
стање солидно. 063/555-
770. (215617)

ЛИМУЗИНА за свадбе,
линколн, на стране
табле, екстра стање,
продајем. 063/555-770.
(215617)

ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТЛ,
1991. годиште, у возном
стању, гас, бензин.
064/380-55-78. (215649)

АУДИ 80 цц 1.8, плин,
1985. годиште, 600 евра.
064/240-67-56. (215658)

ФОРД орион 1.6 Д,
супер стање, 1987.
годиште, нерегистрован.
064/443-07-07. (215692)

ФИЈАТ пунто 1.2,2003.
годиште, клима, сва
опрема, приватан, 1.750
евра. 063/289-350.
(215775)

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

СКУТЕР 50 ццм трајно
регистрован, пежо 206,
половни делови.
063/861-42-44.-
(215878)

ЗАСТАВА 10, 2008.
годиште, 5 В, клима,
нове гуме, перфектно
стање, власник.
065/848-58-66. (215862)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2003. годиште, одличан,
сервисна књижица,
регистрован до октобра.
062/886-97-30. (215853)

ПРОДАЈЕМ kia pro ced,
1.4, бензин, прешла
75.00 км, први власник.
065/242-51-82. (215849)

РЕНО сеник 1.5 ДЦИ,
2004, регистрован,
власник. 064/178-72-32.
(215882)

ПРОДАЈЕМ пежо 206
дизел, 1.9, 2006.
повољно. 063/319-772.
(215895)

ТОМОС аутоматик,
1987, одличан, трајно
регистрован, 240 евра.
064/172-22-13.
(2159509

НИСАН примера,
караван, 1997. годиште,
управо регистрован,
одличан мотор.
065/333-55-25. (215907)

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
1990. годиште,
регистрован до 20.
новембра, 300 евра.
064/230-52-21. (215935)

ЗАСТАВА 101 скала 55,
1996. годиште, истекла
регистрација, у возном
стању. 064/130-36-02.
(2159449

РЕНО твинго 1.2, 2003.
годиште, атестиран
плин, клима, кожа,
панорама кров.
064/130-36-02. (215944)

ФИАТ брава 1.2, 2001,
клима, у екстра стању.
064/130-36-02. (215944)

ШКОДА фабија 1.4,
2008, 82.000 км,
власник, регистрован.
064/130-36-02. (215944)

АЛФА ромео 147, 1.6
ТС, 2001. годиште,
власник, троје врата.
064/178-84-32. (215981)

ПУНТО 12, 2002, 5 В,
сиви, клима, на име.
063/815-69-39. (215962)

ФИЈЕСТА 14 ТД, 2005,
5В, сиви, клима, на име.
063/815-69-39.
(215962)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2008. годиште, 2/3
врата, као нов, 3.500
евра. 062/207-505.
(215971)

ОПЕЛ астра Ф караван,
1996, бензин/плин,
регистрован до
септембра, 1.100 евра.
062847-34-83. (4652)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 –
500 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(215935)

ОТКУПЉУЈЕМ
аутомобиле, камионе,
тракторе, долазим на
ваш позив,
катализаторе, продаја
делова. 069/203-00-44.
(215791)

ВРШИМ откуп свих
врста аутомобила,
комби возила, камиона,
катализатора, продаја
делова и мотора од 80
до 3.000 евра. 068/423-
95-60. (215791)

СТАЛНИ откуп свих
врста возила,
катализатора, алата,
пољопривредне
механизације. Продаја
делова, мотора, комби
возило Т-2 дизел.
063/782-82-69, 066/409-
991. (215791)

ПРОДАЈЕМ две
приколице, Змај 495, 8
тона, сејалицу бекер.
064/445-57-36. (215599)

ОТКУПЉУЈЕМ
аутомобиле, камионе,
тракторе, долазим на
ваш позив, катализаторе,
продаја делова. 069/203-
00-44. (215791)

ВРШИМ откуп свих
врста аутомобила,
комби возила, камиона,
катализатора, продаја
делова и мотора од 80
до 3.000 евра. 068/4213-
95-60. (215791)

ПРОДАЈЕМ култиватор
ИМТ 506, са
прикључцима. Тел.
063/830-54-17. (215866)

СТАЛНИ откуп свих
врста возила,
катализатора, алата,
пољопривредне
механизације, продаја,
половних делова,
мотора, комби возило Т-
2 дизел. 063/782-82-63,
066/409-991. (215791)

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

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1, преко пута
„Фабег” апотеке.
064/145-55-09. (215687)

ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер и половни
делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (215443)

МАШИНА за судове,
фрижидер комбинација,
веш-машина, лап-топ,
појачало. 061/631-99-
26. (215808)

ТВ половни из увоза ,
37, 55, 66 и 72. 348-975,
066/348-975. (215778)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач,
комбинацију, веш-
машину, половне делове
горење. Мића, 013/346-
790, 064/129-73-60.
(215900)

ПРОДАЈЕМ брачни
кревет са 4 душек, БНС,
60 евра.063/809-88-48.
(СМС)

АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, алуминијумска
врата половна, АЛ ПВЦ
столарија. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(214564)

РАСАДНИК украсних
четинара, Качарево.
065/820-90-15. (214514)

БРИКЕТ буков 600
динара џак, исплатив,
достава, преостала
количина. 064/482-65-
53, 372-072. (2124879)

ПРЕОСТАЛО огревно
дрво буква, багрем, цер.
061/624-19-84. (214702)

ХОДАЛИЦА, могућност
подешавања висине,
нова. 064/866-21-18.
(215625)

ПРЕОСТАЛА дрва,
сеченице. 064/357-82-
08. (215247)

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

ПОВОЉНО, пећ, када,
умиваоник, ТВ, шатор,
ауто балено сузуки.
064/339-69-13.
(215604)

ПЧЕЛЕ на продају. 063/
108-55-48. (215652)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону
гарнитуру, регале, мост +
регал, гарнитуру мојца,
витрину, комоду, сто +
четири столице, спаваћу
собу комплет, комплет
кухињу, дечја колица,
телевизоре, ел. шпорет,
ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе,
тепихе, половне ауто-
гуме, бицикле, разно.
063/107-78-66. (ф) 

ФИЈАКЕР, таљиге и
доста етно предмета на
једном месту, продајем.
063/555-770. (215619)

БРИКЕТ
висококалоричан,
еколошки огрев од
храста и букве,
преостале количине.
061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ струг за
обраду дрвета. 063/865-
80-73. (215761)

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

ПРОДАЈЕМ прозоре,
балконска крила, две
шиваће машине. Тел.
064/169-72-17 и
013/372-241. (215606)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (215968

АМБАЛАЖА, сокови и
пиво, 120 гајби, продајем
хитно. 063/555-770.
(215617)

ПРОДАЈЕМ нови
шпорет пламен, на дрва.
Тел. 060/130-56-54,
цена 1.500 динара.
(215690)

РАСПРОДАЈА половног
намештаја. 060/375-77-
11, Д. Туцовића 84.
(215681)
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ПРОДАЈЕМ квалитетне
струњаче за финтес,
краљица пећ, две нове
блажујке. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(215640)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп,
ломљени мермер за
мозаик, и греде 14 х 19
х 5 м, као нове, 13
комада. 060/375-77-11.
(215681)

ПРОДАЈЕМ нови
шпорет пламен на дрва.
Тел. 060/130-56-54,
цена .15.000 динара.
(215690)

ПРОДАЈЕМ два вунена
јоргана, нова, 6.000
динара. 064/471-71-62.
(215699)

НОВА шиваћа машина
чешка, назвати од 15 до
17 сати. 013/344-127.
(215643)

ВРАТА метална, 0,85 х
2.50 и 1,15 х 2,50,
дрвена улазна 2 м,
бицикл. 063/706-16-65.
(215667)

БРАЧНИ дрвени кревет
с душецима, хитно, 100
евра. 062/155-15-73.
(215711)

КОМБИНОВАНИ
фрижидер  беко и
замрзивач сандучар 210
литара. 064/366-57-87,
335-930. (215717)

ЗАМРЗИВАЧ беко,
вертикални, 210 л/80
евра, замрзивач горење,
сандучар, 110 л/ 40
евра. 060/521-93-40.
(215755)

АЛУМИНИЈУМСКА
врата, распродаја, већ
од 60 евра, могућност
израде по мери.
064/247-77-69. (215750)

ВЕШ-МАШИНЕ,
сушилице, фрижидери,
замрзивачи, ЛЦД ТВ из
Немачке. 062/824-23-
21. (215993)

ПРОДАЈЕМ
алунимијумске
радијаторе, 2 х 25
ребара и 1 х 23 ребара,
6 канала, висина 35 цм,
као нови, повољно.
060/705-98-31. (215994)

ПРОДАЈЕМ половну
столарију и 600 комада
црепа, три двојке.
063/836-37-29. (215973)

ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере,
замрзиваче, продајем уз
гаранцију. 063/775-59-
08. (215952)

МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 060/444-55-03.
(2156960)

ПРОДАЈЕМ букова дрва,
багремове сеченице,
„Топлина”. 063/364-310.
(215985)

ДЕЧЈА соба, орман,
креветац, јоги, комода,
седишта за кола.
064/188-42-64. (215983)

ПРОДАЈЕМ месарске

витрине 6 метара и

агрегат за комору.

064/668-87-38. (215957)

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

ОЧУВАНИ дрвени
прозори са шалонима,
већих димензија,
балконска врата.
062/121-01-48. (215936)

ПРОДАЈЕМ багат
машину славица, све
метално. 064/212-32-94,
цена 100. (215942)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске
елементе. 063/773-45-
97, 371-568. (215938)

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

ПОВОЉНО веш-машина
ардо, 100 евра. Тел.
064/123-17-88, 354-852.
(215876)

ПРАСИЋИ меснати, 200
динара,  свињске
полутке, слама,
Новосељански пут 175-
б. 064/303-28-68.
(216016)

ФРИЖИДЕР, судоперу с
радним висећим, регал,
двосед, ормани, писаћи
столови, комоде, звучне
кутије 2 х 120 вати,
шиваћа багат, стубна
полица, креветац, теписи.
Тел. 063/861-82-66.

БИБЕР ЦРЕП, изузетно
повољно продајем и
тојоту королу. 013/251-
10-26, 069/153-15-64.
(215842)

БЕТОНСКИ блок од 32
до 67 динара. ЗТР „Луна
Плус”, Црепаја.
069/275-73-94. (215815)

БИЦИКЛ, косачица,
машина за плочице,
сушара за веш,
фрижидер. 063/198-84-
00. (215808

ТА пећ цер, 6 кв,. На
продају. 064/149-24-69.
(215802)

ЦИГЛА, нова, Дебељача,
10.000 комада, 9 динара
комад., 061/269-82-13.
(216036)

НА ПРОДАЈУ очувани
двосед, регал и две
фотеље. 063/120-37-75,
013/348-721. (216035)

ПИЛИЋИ живи и
уређени на продају,
кућна достава. 065/410-
97-34. (216016)

ПРОДАЈЕМ кауч,
фотељу на развлачење и
врата. 013/373-202.
(4652)

ВЕШ-МАШИНЕ,
сушилице, фрижидери,
замрзивачи, ЛЦД ТВ из
Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (215993)

КУПУЈЕМ очувано
покућство, завесе,
ћилиме, столове,
столице, тепихе, кухиње.
066/900-79-04. (215674)

КУПОПРОДАЈА,
ремонтоване ТА пећи,
достава, монтажа,
гаранција. 062/170-43-
10. (215674)

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

ОТКУП старог гвожђа,
фрижидера,
замрзивача,
акумулатора и осталог
отпада. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (216025)

КУПУЈЕМ старе сатове,
исправне и неисправне,
ордење, пенкала,
упаљаче и ситне
антиквитете. 063/804-
57-99. (216014)

КУПУЈЕМ ордење,
медаље, сатове – ручне,
џепне, пенкала, стари
новац.  064/867-48-11.
(215995)

КУПУЈЕМ виолину и
виолончело. 063/228-
322. (215860)

КУПУЈЕМ старе веш-
машине, фрижидере,
замрзиваче, старе
славине, акумулаторе,
каблове, ситно гвожђе.
060/521-93-40. (215775)

КУПУЈЕМ ордење,
медаље, значке, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(215904)

КУПУЈЕМ замрзиваче,
фрижидере, веш-
машине, старо гвожђе,
итд. 064/484-13-76.
(215930)

КУПУЈЕМ акумулаторе
гвожђе, бакар,
алуминијум, старе веш-
машине, фрижидере,
телевизоре. 061/321-77-93.
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, белу-
технику, телевизоре.
061/322-04-94. (215930)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
бакар, месинг,
алуминијум, белу
технику, телевизоре.
061/206-26-24. (215930)

КУПУЈЕМ старе
стрипове, албуме са
сличицама, играчке,
лего коцкице, сатове,
пенкала, упаљаче, војне
ствари, пез фигурице.
064/187-56-80. (215909)

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

КУЋА, три етаже, 6 х 12,
плацеви 3 х 5 ари. Тел.
064/577-65-61. (215837)

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

КУЋА на продају,
Србијанска 55, и
издајем локал,
Војвођанска 85,
Панчево. 064/651-16-
22. (214749)

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

ПРОДАЈЕМ плац на
Караули. 063/769-41-44.
(215594)

ПРОДАЈЕМ плац на
почетку Пелистерске
улице, 5 ари са
легализованим објектом
или 3 ара без објекта,
на плацу градска и
техничка вода, струја,
телефон, гас, кишна и
фекална канализација,
дозвољена градња.
Може замена за стан.
064/266-84-91. (214934)

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

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, повољно, Предраг
Теофановић, Омољица,
Цара Душана 29. Тел.
063/742-71-66. (215600)

БАШТА, плац 6.5 ари на
Новосељанском путу.
Тел. 064/169-72-17 или
013/372-241. (215606)

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

СТАМБЕНО-
ПОСЛОВНА кућа у
Старчеву продајем или
мењам. 063/555-770.
(215617)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у
Војловици с воћњаком.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(215650)

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

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

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

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру Панчева, 112
квм, на три ара плаца,
власник, 1/1. Тел.
065/310-02-76. (215738)

ШВАПСКА кућа на
Баваништанском путу
83, помоћни објекат 54,
договор. 065/561-01-50.
(215737)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан 46 квм, у строгом
центру, без посредника,
ТА, телефон, КТВ,
клима. 061/297-40-00,
065/206-44-64. 215659

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

МАРГИТА, кућа 110
квм, на 5 ари плаца,
договор. 063/720-55-66.
(215675)

ПРОДАЈЕМ две њиве на
Јабучком путу и плац 10
ари, код „Пивашевића”,
може преко рачуна.
060/353-99-10. (215683)

ПРОДАЈЕМ њиву (башта
узорана), 18 ари, на
уласку у Старчево, иза
„Рафаело” пумпе, 200
метара код багремара.
064/836-58-27.
(215686)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у
Јабуци, 6.25 ари, одмах
усељива. Тел. 064/303-
30-32. (215666)

КУЋА 140 квм,
Војловица, Јаношикова
94, са локалом 32 квм, и
плацем 7,3 ара.
063/386-309. (215657)

ПАНЧЕВО, станови 64
квм и 68 квм, Горњи
град, Долово – кућа 16
ари плаца, центар,
Долово плац код новог
игралишта, бивше
језеро. 063/717-49-48.
(215665

ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, повољно,
могућ договор, може
замена. 064/902-28-80.
(215727)

ПРОДАЈЕМ
легализовану кућу са
локалима, употребне
дозволе на главном
путу, власник. 063/351-
709. (215733)

ВОЈЛОВИЦА, 90 квм,
14,5 ари, хитно, 22.000,
усељива. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (215736)

ЦЕНТАР, 100 квм, 4 ара,
48.000; 70 квм, 5 ари,
55.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (215736)

ВЕЛИКИ избор кућа –
сва села. 063/899-77-00.
(215736)

НОВОСЕЉАСНКИ пут,
70 квм, 22 ара, 29.000,
замена стан. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(215736)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
50 квм, 10 ари, 35.000,
замена стан. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(215736)

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

ВРШАЦ, кућа код
Хотела „Вила брег”, 6
ари плац, 20.000 евра.
(470), „Дива”,  345-534,
064/246-05-71. (и)

АГЕНЦИЈА „Дива”
купујем самосталну
кућу у Панчеву, центар,
шири центар, Тесла,
Котеж. (470),  345-534,
064/246-05-71. (и)

КУЋА, насеље Мали рај,
Београд, 90 квм, 10 ари,
два стана,
продајем/мењам.
064/955-51-85. (215856)

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

ХИТНО кућа, Долово,
16 ари, близу центра,
15.500, договор, после
15 сати, тел. 061/134-
37-08. (215855)

ПРОДАЈЕМ викендицу
са пет ари плаца,
Пелистерска 207, Миса.
064/926-78-49. (215771)

КУЋА, нова Миса,  три
етаже, локал, 55.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (215772)

НОВА МИСА, кућа
новија, 200 квм, локал,
договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215772)

НОВА МИСА, плац 6
ари, 12.500. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215772)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољно,
вреди погледати.
063/756-06-04. (215819)

ЦЕНТАР, кућа 84 квм,
ПР + 1, ТА, 62.000. (79),
„Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215828)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, 200 квм, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (215835)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Банијској, 73 квм, на 14
ари плаца. 063/269-499.
(215839)

МИСА, нова, комплет
завршена, комфорна
кућа одмах  усељива,
1/1, 138 квм, бруто.
063/637-673. 

(215825)

ПРОДАЈЕМ усељиву
спратну кућу, Ново
Село, помоћни објекти,
договор. 063/808-40-43.
(215824)

ПРОДАЈЕМ у центру
Панчева, стару кућу за
рушење. Сва
инфраструктура.
060/353-99-10. (215827)

ПЛАЦ на Миси са
локацијском дозволом
за градњу, П+1+2+пот.
064/260-05-34. (215817)

ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу,
57 ари, струја и вода
или мењам за
складиште, уз договор.
065/507-09-84. (215810)

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

НА ПРОДАЈУ кућа у
Баваништу. 063/186-48-
11. (215799)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли, позвати после 16.
Тел. 064/280-22-80.
(215786)

БАВАНИШТАНСКИ,
нова, двособна, 67 квм,
5 ари, 34.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)

ДОЛОВО, 73 квм, 16
ари, реновирана,
18.000, договор. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)

ДЕБЕЉАЧА, трособна
реновирана, 90 квм, 5,7
ари, 23.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 130
квм, 6 ари, сређена,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(215888)

БЛИЗИНА центра,
одлична кућа, 183 квм,
3.7 ара, 77.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

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

ХИТНО, 7. јули, кућа
129 квм, трособна, 3
ара, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

КУДЕЉАРАЦ, код цркве,
32 ара, 25.000; Миса, 5
ари, 16.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ПОВОЉНО кућа у
изградњи, стављена под
кров, 425 квм, сутерен
+ приземље + спрат,
плац 8 ари, без
посредника. 065/811-
31-92. (215886)

ПРОДАЈЕМ засад леске,
стар четири године,
површине 2,6 хектара.
065/278-24-00. (215886)

КУЋА са два локала, код
Турске главе, 161 квм, 2
ара, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”.
064/668-89-15. (215891)

КУЋА, нова, Тесла, 140
квм, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла
некретнине”. 064/668-
89-15. (215891)

СТАРА МИСА, кућа
новија, 330 квм, 6 ари,
70.000. (238), „Тесла
некретнине”. 064/668-
89-15. (215891)

СТРЕЛИШТЕ, кућа  220
квм, новија, 5 ари,
75.000. (238), „Тесла
некретнине”. 064/668-
89-15. (215891)

ТЕСЛА, кућа 87 + 87, 4
ара, 50.000. (238),
„Тесла некретнине”.
064/668-89-15. (215891)

САМОШ, кућа 100 квм,
10 ари, 9.000; Црепаја
135 квм, 16 ари, 45.000.
(238), „Тесла
некретнине”. 064/668-
89-15. (215891)

МАКСИМА ГОРКОГ,
салонски тип куће, 7
ари, 75.000, договор.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215901)

ЦЕНТАР,  кућа на 4 ара,
48.000; Котеж 1, на 3,3
ара, 38.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215901)

ЗЛАТИБОР, кућа на 3
ара, 42.000, плац 4 ара,
12.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)

ТЕСЛА, одлична, две
стамбене јединице,
65.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)

ВИКЕНДИЦА на
Девојачком бунару +
плац за градњу. Могућа
компензација и
одложено плаћање. Тел.
061/622-18-37. (216007)

ДЕО куће, почетак
Стрелишта, укњижено,
замена. 064/952-19-80.
(216013)

КУЋА, 50 квм, 9 ари
плаца, са воћњаком,
Панчево. 065/410-97-
34. (216016)

ПЛАЦ 8 ари, 40 х 20 м,
8.500, Новосељански
пут б.б. 064/808-72-50.
Марко. (2156004)

ПРОДАЈЕМ 18 ари
баште са викендицом.
063/865-80-06.
(2316005)

ДВА ЛАНЦА земље, Лап,
плац 12 ари,
Баваништански пут, до
пута. 064/867-48-11.
(215999)

КУЋА, нова Миса, 288
квм, укњижена, 65.000,
власник. 064/123-14-13.
(215997)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
грађевинско земљиште.
060/766-23-36. (215997)

ПРОДАЈЕМ 14 ари
грађевинског земљишта
на старој Миси, 16.000
евра. Тел. 063/771-18-
49. (215983)

ПРОДАЈЕМ плац 7,2 ара
у Ул. Светозара Шемића
60, Панчево. Цена
договор. 066/520-25-65.
Милош. (215963)

ПРОДАЈЕМ воћњак-
башту, крај Надела, 28
ари. Тел. 063/771-18-49.
(215983)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву. Тел. 063/153-
37-70. (215913)

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

ПРОДАЈЕ се плац од 40
ари на Новосељанском
путу. 064/850-70-15.
(215951)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, центар.
060/555-34-28. (216019)

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

КУЋА са две стамбене
јединице, гаража, 3,6
ари плаца. Тел.
064/124-48-15. (216022)

ПОЉОПРИВРЕДНО
земљиште, између
Омољице и Брестовца,
77 ари и 100 ари.
063/808-82-73.
(216024)

КУЋА, 60 квм,
Козарачка, 3 ара плаца,
18.000 евра. 061/269-
82-13. (216036)

КАРАУЛА, плац 10 ари,
1/1, темељ, вода, струја,
30.000 евра, Рибарска
2. 061/269-82-13.
(216036)

КУЋА 130 квм,
приземна, 4 ара плаца,
усељива, 39.000 евра,
замена, могућа за
разно. Козарачка, нова
Миса. 061/269-82-13.
(216036)

ЈАБУЧКИ, кућа, 639 квм,
хитно; Миса, ПР + ПК,
110, хитно. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216032)

ВОЈЛОВИЦА, 7,7 ари,
88, 29.500; Кудељарац,
5, 70 + 29, 25.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66.  (216032)

ОМОЉИЦА, 52 + 48,
укњижена, 16.000;
Дебељача, нова, 26.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(216032)

КУЋА, плац 3,46 ара,
Трг мученика 18, преко
Дома војске. 064/167-
04-77. (216027)

СТАН на Стрелишту, 60
квм, ЦГ, II спрат,
реновиран. 062/646-
066. (214595)

СТАН, Тамиш капија, 68
квм, укњижен, поглед
према реци, двособан.
062/272-510. (214525)

ТЕСЛА, стан 45 + Т,
II/IV, без лифта; 1.5 ТА,
укњижен, промењене
струјне и водоводне
инсталације, усељив,
продајем. 063/826-97-
09. (253), „Економик”,
063/826-97-09. (214690)

ТЕСЛА, трособан, IV
спрат, без лифта, ЦГ,
сређен, усељив. 331-
079. (214743)

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

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

ТЕСЛА, 52 квм, IV
спрат, 24.500, власник,
договор. 061/132-11-18.
(214953)

СТРЕЛИШТЕ,
двоипособан стан,
Вељка Влаховића 12,
укњижен, власник, ЦГ, V
спрат, усељив одмах,
43.500. 063/164-61-52.
(215083)

ОДМАХ усељив,
трособан стан, 78 квм,
два мокра чвора,
Стрелиште, може
замена за кућу.
064/340-26-43. (215309)

КОТЕЖ 1, стан 60 квм,
IV спрат, лифт,
Ослобођења. 063/163-
52-05. (р)

НОВА МИСА, трособан,
85 квм, ЦГ, може
замена за мањи.
064/134-06-30. (215137)

ТЕСЛА, IV/4,  без лифта,
ЦГ, двособан, 53 квм +
тераса, (замена
самостална усељива
кућа, шири центар).
066/954-33-05. (215155)

ШИРИ центар,
трособан, 68 квм, I
спрат, ТА, терасе,
гаража, 32.000.
060/760-04-32. (215166)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
квм + 17 пословног
простора, центар,
35.000. 064/186-50-87.
(215187)

СТАН у центру,
двособан, 55 квм, II
спрат. Тел. 064/528-32-
10. (215515)

ПРОДАЈЕМ стан 38 квм,
Котеж 2, II спрат, ЦГ,
топла вода, подрум,
лифт, без посредника.
063/852-32-22. (215595)

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

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двоипособан стан,
Стрелиште, 65 квм, VII,
ЦГ, власник. 063/761-
76-87. (2156118)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан.
Власник. 063/765-83-10.
(215637)

ХИТНО продајем стан,
Тесла, трособан, 78 квм,
први спрат, власник.
063/235-175. (215639)

ЈЕДНОСОБАН стан,
први спрат, зграда на
доброј локацији, 25.000.
013/681-235, 063/890-
90-60. (215642)

ДВОСОБАНБ стан,
Котеж 2, 64 квм, II, ЦГ,
40.000, без посредника.
063/857-77-21. (215663)

ХИТНО продајем-
мењам трособан, на
Котежу 2, за већу
гарсоњеру у центру,
договор. 063/247-617.
(215682)

ЦЕНТАР, двособан,
комплетно сређен, 50
квм, власник. 063/801-
56-63. (215689)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, I спрат, без
улагања, власник,
32.000, договор. Тел.
060/861-83-06. (215693)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан 80 квм, близу
„Авива”, власник,
35.000, договор.
064/323-91-93. (215693)

КОТЕЖ 1, 53 квм, IV
спрат, без лифта, 28.000
евра. 063/814-45-05.
(215715)

ЦЕНТАР, 45 квм,
двособан, 23.000; 64
квм, двоипособан,
40.000; 115 квм,
троипособан, I, 65.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (215736)

ДВОРИШНИ 40 квм,
14.500; 60 квм, 20.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (215736)

ТЕСЛА, 45 квм, 25.000;
71 квм, трособан,
43.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (215736)

СТРЕЛИШТЕ, 35 квм,
једнособан, 18.000; 60
квм, двособан, 30.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (215736)

КОТЕЖ 2, 38 квм,
једнособан, 22.000; 58
квм, двособан, 30.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (215736)

КОТЕЖ 1, 40 квм,
једноипособан, 28.000;
50 квм, двособан,
28.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (215736)

МИСА, 40 квм,
једноипособан, нов,
19.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (215736)

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

ЦЕНТАР, леп дворишни
стан, 40 квм, шупе,
20.000 евра. (470),
„Дива”,  345-534,
064/246-05-71. (и)

ДВОИПОСОБАН, 65
квм, тераса, лифт,
Котеж 2, 38.000. (470),
„Дива”,  345-534,
064/246-05-71. (и)

КОТЕЖ 1, 75 квм, V, ЦГ,
сређен, 45.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (215772)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
68 квм + 6 квм,
квалитетан, усељив
брзо, 44.000 евра. (470),
„Дива”,  345-534,
064/246-05-71. (и)

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

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
квалитетно реновиран,
36 квм, тераса, лифт,
25.000 евра, договор.
(470), „Дива”,  345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
48 квм + 6 квм, тераса,
одмах усељив, Котеж.
(470), „Дива”,  345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, 35 квм,
тераса, ТА, Тип станко,
реновиран, тераса,
замена, 22.000. (470),
„Дива”,  345-534,
064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, двособан, I, 54
квм, TA, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-901. (215867)

АГЕНЦИЈА „Дива”,
купује стан, без грејања,
у згради. (470), 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ стан у
центру, 53 квм, Тел.
064/290-46-55. (215758)

СТАН, Тесла, трособан,
68 квм, II спрат, ТА,
власник. 063/848-52-32.
(215764)

ПЕКАРА-продавница са
инвентаром и
једнособни станови, све
укњижено, власник.
063/351-709. (215759)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи у Панчеву,
Београду или Земуну.
063/856-74-02. (215751)

ПРОДАЈЕМ  стан 55
квм, у новој згради, без
посредника. 064/222-
96-01. (215776)

КОТЕЖ 2, 52 +  5 квм,
продајем/мењам,
приземље. 310-179,
063/700-70-99. (215774)

СОДАРА, Доситеја
Обрадовића 56 квм +
тераса, V, ЦГ, сређен.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215772)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(215772)

КОТЕЖ 2, једнособан,
44 квм, ЦГ, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(215772)

СТРЕЛИШТЕ,
једноипособан, 35 квм,
ЦГ, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (215772)

ТЕСЛА, двособан, 57
квм, тераса 6 квм,
гаража. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (215772)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
квм, ТА, 25.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-901.
(215867)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 квм, I, тераса,
24.000. (49), „Мустанг”,
069/226-901. (215867)

СОДАРА, одличан
двоипособан, 67 квм, V,
33.000. (49), „Мустанг”,
069/226-901. (215867)

КОТЕЖ 2, једнособан,
39 квм, V, 19.000. (49),
„Мустанг”,069/226-901.
(215867)

КОТЕЖ 2, двособан 61
квм, V, 26.500. (49),
„Мустанг”,069/226-901.
(215867)

СТРОГИ центар, добра
градња, 15 квм, 9.000.
(49), Мустанг”,069/226-
901. (215867)

СТРЕЛИШТЕ, 35 квм,
приземље, усељив,
15.000 евра. 065/237-
10-09. (215852)

ТЕСЛА, двоипособни,
двостран, ЦГ, 72 квм, II
спрат. 069/176-08-57.
(215848)

НОВА МИСА, 58 квм,
III, ТА, 26.000, 75 квм,
ПР,  ТА, 31.000. (071),
„Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215828)

СОДАРА, 60 квм, IX, ЦГ,
39.000, ПВЦ столарија,
сређен, одмах
усељив.(071), „Самиго
инвест”, 062/886-56-09.
(215828)

КОТЕЖ 1, 56 квм, IV,
ЦГ, 29.000; 53квм, IV,
ЦГ,  28.000. (071),
„Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215828)

КОТЕЖ 2, 51 квм, I, ЦГ,
33.000, договор. (071),
„Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215828)

ПРОДАЈЕМ мањи
двособан стан у центру,
хитно. 066/937-00-13.
(215906)

СТРЕЛИШТЕ, 90 квм,
IV, ЦГ, четворособан,
55.000 евра, може и
замена за мањи. (071),
„Самиго инвест”,
062/886-56-09. (215828)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком,
Синђелићева. 064/440-
35-42. (215839)

СТРЕЛИШТЕ, 62 квм,
нов паркет, столарија,
купатило, терасе, лифт.
Власник. 066/004-787.
(215817)

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стану
строгом центру
Панчева. Тел. 064/954-
68-01. (215807)

СТРЕЛИШТЕ, 35 квм, I,
ЦГ, 18.500. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215901)

СОДАРА,68 квм, II, ЦГ
,40.00. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48. 

СОДАРА, продајем већи
двособан стан, хитно,
повољно. 066/937-00-
13. (215906)

КАРАЂОРЂЕВА, 83 квм,
VI, 63 квм; 35 квм,
27.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)

СОДАРА, 55 квм, ВП,
28.000; 83 квм, I,
42.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)

ДОСИТЕЈЕВА, 83 квм, I,
58.000, Тесла, 55 квм,
IV, 24.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215901)

СТАРА ПОШТА, 55+ 6,
I, 42.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)

ЦЕНТАР, салонски, 114
квм, 67.000 и 86 квм,
42.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215901)

КОТЕЖ 1, 26 квм,
17.000; Самачки, 17
квм, 12.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215901)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 квм, VII, ЦГ, 22.500.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(215903)

СТАН, војне зграде на
Тамишу, двоипособан,
64 квм, II спрат, ЦГ,
41.500 евра, искључиво
без посредника.
064/181-83-63. (215890)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
61 квм, IV, ЦГ, лифт,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215903)

ЦЕНТАР, одличан
дворишни, 81 квм,
трособан, свој део
дворишта, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 квм, III, ЦГ, 40.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(215888)

СТРЕЛИШТЕ,
једнособан, 32 квм, III,
ЦГ, 21.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (215903)

ТЕСЛА, мањи двособан,
47 квм, III, TA, 23.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(215888)

ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА,
двособан, 62 квм, ВП,
29.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, I, ЦГ, сређен,
32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215903)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
квм, V, ЦГ, лифт,
26.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215903)

СТРОГИ центар,
двособан, 55 квм, II, ЦГ,
36.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215903)

РОБНА кућа,
двоипособан, 63 квм, V,
43.000.  (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

МИСА, Тргопродуктове
зграде, једноипособан,
42 квм, ВП, ТА, терасе,
усељив, 24.500, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(215888)

КОТЕЖ 2, двособан, 60
квм, IV, ЦГ, 30.500.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(215888)

ЦЕНТАР, двособан, 55
квм, II, IV, ЦГ, усељив,
36.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(215888)

СТРЕЛИШТЕ,
једнособан, 32 квм, V,
ЦГ, 18.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (215888)

КОТЕЖ 1, двособан, 53
квм, IV, ЦГ, усељив,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(215888)

ШИРИ центар, новија
градња, четворособан,
90 квм, I, ЦГ, 65.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. 
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 квм, I, ЦГ, 27.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(215888)

НОВА МИСА, 24 квм,
сутерен, ТА, 125.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (215888)

ТЕСЛА, трособан, 74
квм, III, ЦГ, 45.000.
(238),„Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (215891)

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

ТЕСЛА, гарсоњера, 24
квм, ВПР, ЦГ, 20.000.
(238),„Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (215891)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, IV ЦГ, 30.000.
(238),„Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (215891)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 квм, III, ЦГ, 25.000.
(238),„Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (215891)

ЦЕНТАР, двоипособан,
65 квм, XII, 45.000;
двособан, 57 квм, X,
40.000. (238),„Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (215891)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
повољно, 53 квм, високо
приземље. 064/222-49-
74, 064/479-75-24.
(216021)

СТАН, нова Миса, 39
квм, нов, усељив,
Приморска 27, 19.500
евра. 061/269-82-13.
(216036)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 квм. Тел.
064/267-71-74. (4652)

СТРЕЛИШТЕ, 52 квм, II,
ЦГ, реновиран, усељив.
315-395, 063/851-03-23.
(216000)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 53 квм, I спрат, Ж.
Зрењанина 99-а. Тел.
060/343-72-00. (315989)

ТЕСЛА, ЦГ, III, 42 квм,
власник. 063/358-365.
(215964)

НОВА МИСА, стан 39
квм, укњижен,
приземље, 20.000 евра.
Власник. 063/727-76-29.
(215958)

ПРОДАЈЕМ стан 75 квм,
у дворишту, 1/1,
договор. Тел. 061/721-
12-57. (215953)

СОДАРА, трособан, I,
67 квм, ЕГ, реновиран,
41.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(215911)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двоипособан стан, леп,
сређен, за мањи,
власник. 063/750-66-85.
(215941)

ПРОДАЈЕМ нов стан,
107 квм с гаражом, М.
Обреновића, изнад
ProCredit  банке.
062/670-219. (215922)

МИСА продајем
поткровље, 100 квм, са
свим прикључцима,
власница. 065/333-55-
25. (21`5907)

ДВОИПОСОБАН, 65
квм, ново купатило,
нова букова кухиња,
храстов паркет,
амерички плакар, две
терасе, гаража.
064/177-60-61. (215908)

ЦЕНТАР, двособан, II,
ЦГ, 35.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215911)

КОТЕЖ 2,
четворособан, VII, 80
квм, ЦГ, 47.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215911)

СТРЕЛИШТЕ,
једнособан, V, лифт, 32
квм, ЦГ, 18.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(215911)

ТЕСЛА, двособан, V,
лифт, 62 квм, ЦГ,
37.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215911)

КОТЕЖ , једноипособан,
III, 38 квм, ЦГ,
реновиран, 27.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(215911)

РАЖАНА, подножје
Дивчибара, стан на
продају, цена 8.000
евра. Тел. 063/818-75-
44. (215944)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
реновирана, 28 квм, II,
ЦГ, 20.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (215911)

САМАЧКИ, I, 18,
15.500;  Маргита, нов,
ПР, 18.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216032)

ДВОРИШНИ до улице,
30, 13.500; Стрелиште,
двособан, само 22.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(216032)

ТЕСЛА, 61, IV, 33.000;
Маргита, нов, 64,
усељив. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216032)

ЦЕНТАР, 117 квм,
новоградња, 82.000;
Стрелиште, 71, сређен,
35.000.(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(216032)

ТЕСЛА, I, 46, лукс,
38.000; шири центар, I,
нов, 45, хитно.  (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66.  (216032)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
Ослобођења, сређен.
064/218-15-72. (216030)

КУПУЈЕМ стан до

20.000, дајем ауто

(3.000), остало кеш.

064/134-06-30. (215127)

КУПУЈЕМ ста, кућу, део

куће за адаптацију.

064/218-15-72. (216030)

КУПУЈЕМ стан, центар,

Тесла, без грејања, до

30.000. 060/551-64-50. 

СОДАРА, стан за
издавање. 064/925-98-
14. (215100)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у строгом центру.
Намештен, реновиран,
дворишни. 063/313-005.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан,
Стрелиште, трособан,
ЦГ. 060/034-13-61.
(215496)

КОД Болнице издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 70 евра.
065/353-07-57. (215158)

НАМЕШТЕН стан
самцу-самици, Браће
Јовановић 33-д.
063/163-19-90. (215160)

ИЗДАЈЕМ
једноипособан
ненамештен стан, Котеж
2, други спрат. 064/288-
00-91. (215242)

ИЗДАЈЕМ кућу. 616-024.
(215250)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту. 064/970-80-
68. (215598)

ИЗДАЈЕМ собе за самце
и теренце. 064/305-73-
01. (215602

СТАН, 40 квм, ЦГ,
телефон, интернет,
клима, ново. Тел. 313-
576, 062/965-95-07.
(215545)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, ТА грејање.
063/826-97-67. (215625)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 48
квм, стан Тесла, празан,
централно грејање,
високо приземље.
060/335-59-73. (215620)

ЈЕДНОСОБАН стан у
кући, намештен,
кухиња. Панчево,
Жарка Зрењанина 120-
б. 063/725-23-43.
(215638)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, самици, ученици
или студенткињи. 318-
321, 064/908-02-94.
(215630)

ИЗДАЈЕМ два дворишна
намештена
једноипособна стана,
Стрелиште, комплетно.
362-406, 064/218-83-45.
(215641)

СОБУ самцу издајем, у
центру града, повољно.
Тел. 062/377-345.
(215646)

ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно намештен
стан, ЦГ, кућа, центар.
065/344-85-77, 344-857.
(215670)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на
Тесли, 41 квм. 064/137-
92-61. (215677)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан код
Стоматоошког. 065/527-
85-22. (215725)

ИЗДАЈЕМ нов трособан
стан, 70 квм, у
новоградњи. Тел.
063/870-64-70. (215730)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
100 квм, са окућницом,
у центру Старчева. Тел.
353-500. (215731)

СТАН, Котеж 1, 60 квм,
IV спрат, лифт, испред
Економске школе.
063/163-52-05. (215376)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру. 064/160-81-
76. (215654)

ИЗДАЈЕМ собу с
купатилом, ТВ тотал и
wi/fi интернет. Модерно
намештену, супер
услови. 013/322-318,
064/245-15-97. (215719)

ТРОСОБАН,
ненамештен стан, Котеж
2, I спрат, 120 евра,
звати од 14 до 20 сати.
065/577-32-33. (215739)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан,
Стрелиште. Тел. 311-
071. (215767)

НА ТЕСЛИ  издаје се
стан. Тел. 065/434-67-
52. (215763)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
062/825-83-22. (215756)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, одмах
усељив. Тел. 063/721-
65-13. (215804)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
062/142-42-02. (215956

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Стрелишту, четврти
спрат, има лифт. Тел.
063/351-766. (215940)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, ненамештен, код
Зелене пијаце. 064/209-
68-30. (215943)

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, 40 квм,
једнособан, празан, 110
евра. (097), „Перфект”,
064/385-31-15. (215947

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
060/040-48-11. (215917)

ТЕСЛА, издајем
двособан стан,
комплетно намештен,
близина „Авива”.
062/600-365, 064/482-
18-14. (215920)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, 64 квм, у
строгом центру.
061/621-32-18. (215874)

УЗИМАМ у закуп кућу
или део куће, може и
локал, да није у центру,
око 50 квм, битно је да
има добар прилаз за
ауто због утовара и
истовара робе, добру
струју и телефонску
линију, као и мокри
чвор. 065/567-56-78.
(215886)

ИЗДАЈЕМ комфорно
намештен једнособан
стан на Котежу 2.
063/498-981. (21`58819

ГАРСОЊЕРА, стан,
издавање, зграда, први
спрат, близина
Спортског центра.
064/436-85-26. (215859)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400. (215858)

ЈЕДНОСОБАН
дворишни стан на
Баваништанском путу,
код семафора,
намештен. 064/323-92-
53. (215857)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, нова
Миса, кабловска, клима,
ТА. 064/231-23-59. 

СТАНОВИ
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ЈЕДНОСОБАН,
комплетно намештен
стан, близина „беовоза”
и Спортског центра
Младост. 013/314-352,
063/151-45-52. (215821)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у кући,
ТА, кабловска,
Стрелиште. 064/503-75-
57. (215833)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан.
063/777-27-08, 013/355-
575. (215829)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба кухиње,
купатила, женској
особи. Тесла, повољно.
061/132-11-18. (215814)

ТРАЖИМ жену до 55
година, за помоћ у кући,
чишћење, прање, уз
бесплатно становање.
064/437-63-59. (715743)

ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан за две
особе. Тел. 013/333-517,
064/160-46-39. (215796)

ИЗДАЈЕМ стан, Улица
Јадранска 46. 013/373-
201. (4652)

ИЗДАЈЕМ
једноипособан стан на
Стрелишту, ЦГ, празан.
065/202-49-54. (216031)

ИЗДАЈЕМ велику собу, у
згради, центар,
повољно. 061/654-03-
60. (216038)

НАМЕШТЕН трособан
стан, Котеж 1, ЦГ,
телефон, клима. Тел.
063/803-14-86, 064/255-
86-79. (216033)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан у
центру Стрелишта, на III
спрату. 064/124-48-15.
(216021)

ИЗДАЈЕМ или продајем
двособан стан на
Содари, Дунавска.
013/362-094, 060/144-
85-80. (215498)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, у кући.
062/114-63-73. (215978)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
Тимочка 32. Тел. 371-
635, 064/297-81-68,
064/993-71-74. (215974)

ИЗДАЈЕМ локал од 55
квм. 063/870-64-70.
(215730)

ИЗДАЈЕМ локал 15 квм,
преко пута Диспанзера.
064/231-07-33. (215745)

ЛОКАЛ у центру, близу
Максија, 18 квм, излог,
клима, изолован,
повољно. Гратис први
месец за младе
предузетнике. 063/752-
04-00. (214692)

ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 20 квм. Тел.
063/694-860. (215571)

ИЗДАЈЕМ леп локал,
Тржни центар „Трубач”,
први спрат, 22 квм, на
дуже. 064/370-79-47.
(212620)

ПОСЛОВНА зграда са
магацином, на продају,
комплетно опремљена.
Повољно. 062/105-20-
12. (215393)

ИЗДАЈЕМ производну
халу 100 квм, дељиво,
Баваништански пут.
063/301-653. (215398)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ,
Змај Јовина 2, повољно.
063/853-93-29. (215627)

ИЗДАЈЕМ локал, 50 квм,
погодан за све намене.
060/151-20-46. (215708)

ИЗДАЈЕМ два локала,
реновирана: Његошева,
велики излог, пешачка
зона. 064/994-13-16.
(215670)

ХИТНО издајем,
повољно, локал, 18 квм,
Тржни центар
„Динамо”, нова градња,
50 евра, плаћање
унапред. Искључиво
услужне делатности, на
дуже време. 064/262-
54-65. (215743)

ИЗДАЈЕМ разрађену
ауто-перионицу у
Панчеву. 060/518-95-80.
(215769)

ПРОДАЈЕМ разрађен
локал у Банатском
Карловцу, преко пута
школе. 063/367-750.
(215037)

ЛОКАЛ на Зеленој
пијаци, продајем.
064/116-38-83. (216012)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локале, 39 квм и 81 квм,
у центру Стрелишта.
064/267-71-74. (4652)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, опремљен
столовима, столицама,
65 квм, по термину.
063/846-37-29. (216002)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм,
близу „Авив парка”,
одлична локација,
повољно. 065/461-11-
46. (215979)

ИЗДАЈЕМ локал, С. Саве
67, ЦГ, интернет, била
апотека. 064/668-87-38.
(215957)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, повољно.
064/850-70-69. (215916)

ИЗДАЈЕМ разрађену
ауто-перионицу, у
Панчеву. 060/518-95-80.
(215769)

ИЗДАЈЕМ канцеларију
25 квм, центар, Р.
Путника 2-а, паркинг,
80 евра. 063/341-871.
(215809)

ИЗДАЈЕМ локал код
пијаце, школа, телефон,
велики излог, магацин.
060/351-03-56. (215812)

ИЗДАЈЕМ дворишну
зграду 70 квм, у центру,
погодна за пословни
простор. 062/192-55-94.
(215875)

ХАЛА, зидана, 90 квм,
са 5 ари на Јабучком
путу, 25.000 евра.
069/213-97-37. (215873)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потребне
раднице  у кухињи и
роштиљу. 063/834-88-
10. (215315)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и
роштиљу. 063/897-55-
04. (215315)

ХИТНО потребни
радници за рад на
индустријским шиваћим
машинама – ендлерици
и ибердек. 062/839-94-
97. (р)

КАФЕУ„Империал”
потребна девојка за рад,
са искуством. 063/372-
221. (215315)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици и
ибердеку, са искуством.
064/127-57-01. (215701)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. Позвати
од 12 до 14. 06/3620-
082. (215606)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у продавници
обуће. Послати CV na
vibshoes@gmail.com
(216015)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу, са
искуством.
Кафе„Петица”, код
Аутобуске станице.
064/997-79-09. (216017)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. Тел.
065/555-94-44. (216011)

ПОТРЕБНИ продавци на
терену. 062/825-27-25.
(215984)

ПОТРЕБНА фризерка с
искустовм, за рад у
салону на новој Миси.
060/634-71-76.(215439)

ПОТРЕБНИ монтери
грађевинске скеле и
помоћни радници.
Позвати од 9 до 17 сати.
063/320-311, 013/377-
853. (215938)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
потребан радник.
063/865-27-76. (215847)

ПОТРЕБАН радник-ца
за рад у сито-
штампарији, искуство
пожељно, није
неопходно. 064/015-77-
60. 215845)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински
сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-01-
13. 

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета,
разводних табли,
индикатора,
инсталација.  064/310-
44-88, Мића. (214715)

ЧАСОВИ. Основе
електротехнике,
професор са искуством.
062/801-97-58. (215427)

ХОБЛОВАЊЕ,
фуговање, поправка и
лакирање паркета.
064/341-79-60, 065/341-
79-60. (215431)

ПРОФЕСИОНАЛНА
неговатељица негује
старе, болесне,
непокретне, поуздано,
супер повољно.
060/366-63-69. (215698)

КЕРАМИЧАР с
дугогодишњим
искуством, уградња свих
врста подних и зидних
плочица. 064/128-38-49.
(215436)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације,
кабина, славина,
бојлера, котлића.
063/836-84-76. (214682)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
разбијање бетона,
утовари шута,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (215622)

ОБАРАЊЕ стабала,
кошење шибља,
бетонирања, чишћење
свега и одношење.
060/035-47-40. (215622)

ХЕМИЈА, часови
основцима и
средњошколцима.
064/854-40-70. (215632)

АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам, мењам
гуртне. 064/181-25-00.
(215635)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика
часови. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (215362)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-64-
33. (215705)

ПРАЊЕ тепиха,
дубинско прање
намештаја, долазак
одмах. Наташа. 361-
474, 060/361-47-41.
(215706)

МАТЕМАТИКА, часови
за основце, повољно.
061/360-49-74. (215710)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ,
масер, тражи посао. тел.
063/741-76-29. (215688)

ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтирање: бојлера,
шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-80-
74. (215691)

ЕНГЛЕСКИ свим
узрастима, долазим,
јефтино, 21 година
искуства. 013/251-78-
97, 063/782-51-48.
(215672)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
адаптирање,
реновирање кровова,
стиропор фасаде,
кречење, повољно.
063/865-80-49. (215673)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(2156689

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове
инсталације, машинска
одгушења санитарија.
062/382-394. (215711)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, фасаде,
повољно. 061/288-20-
19. (215969)

МАТЕМАТИКА,
статистика, физика,
информатика,
могућност месечног
плаћања, професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-
94-94. (215742)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-
18, 601-892. (216899)

ЕЛЕКТРИЧАР,
поправка, израда
инсталација, бојлера,
најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (216014)

КЕРАМИЧАР,
квалитетно поуздано,
повољно. 063/318-780.
(215989)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, фрезирање
баште, кошење и
крчење. 064/196-17-32.
(215976)

АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем,
поправљам, тражим
посао. 063/882-25-09.
(215918)

КЕРАМИЧАР, Далибор,
познати мајстор с
дугогодишњим
искуством. 063/191-69-
75. (215915)

ТАПЕТАР који
пресвлачи намештај, с
искуством тражи посао.
064/120-77-64.
(215897)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем или
камионом, селидбе са
монтирањем и
демонтирањем. Дејан,
061/626-14-50, 065/440-
97-00. (215887)

СТОЛАРСКЕ и
браварске услуге.
Александар. 013/351-
073, 064/157-20-03.
(215887)

СВЕ врсте физичких
послова: утовар,
истовар робе, селидбе,
сечење, цепање дрва,
копање, одвоз шута и
старог неотребног
намештаја, чишћење
подрума, тавана шупа и
сви слични послови.
Дејан, 065/440-97-00,
061/626-14-50, 341-971.
(215887)

ИЗНОШЕЊЕ шута,
чишћење подрума,
тавана, дворишта,
рушење објеката,
копање.  061/623-52-63.
(216023)

МОЛЕРСКО-
ФАРБАРСКИ радови,
чисто, квалитетно,
молер тражи посао.
013/233-38-64, 063/738-
58-02. (215884)

ТВ и сателитске антене,
монтажа,
дигитализација вашег
телевизора. 064/866-20-
70. (215868)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (215762)

ПОПРАВКА ПС
рачунара, инсталација
софтвера, чишћење
вируса, брзо,
квалитетно, повољно.
064/245-12-84. (215777)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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ПОПРАВЉАМ кровове,
зидање, малтерисање,
бетонирање, бехатон
плоче. 064/248-89-68.
(215782)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, повољно, одмах.
377-930, 064/586-85-39.
(215787)

ВАШ мајстору кући:
водовод, канализација,
струја и остале
поправке, селидбе,
достава робе на кућну
адресу. 066/409-991,
063/782-82-69. (215791)

ЕЛЕКТРИЧАР,
поправке, израде
инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила. ТА. Тел.
062/271-661, 061/132-
85-43. (215798)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестором
свако дрво које
вамсмета. 063/369-846.
(215801)

КЕРАМИЧАР с
дугогодишњим
искуством, квалитетно,
педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (215905)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим  кипером, до два
кубика. 065/334-23-38.
(215902)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап,
комби 1,5 т, камиони 3–
7 т, утоварна рампа, с
радницима или без њих,
гаранција за безбедност
вашег намештаја,
могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова,
локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 0 до
24 сата, за вас радимо и
недељом. Изаберите
најбоље. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700
динара, услуга селидбе
пикапом, комбијем 1,5
т, камионима 3, 5 и 7 т,
с радницима или без
њих, у свим правцима,
плаћање могуће
чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700
динара, с пик-апом,
комбијима, камионима,
екипа радника,
монтирање,
демонтирање, паковање
ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја,
селите се без стреса.

Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (Ф)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

ВЛАГА. решите се влаге
заувек! Машинско
сечење зидова,
постављање изолације,
гаранција 100% . Тел.
062/427-614

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим
искуством из Дебељаче,
с материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (214059)

ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (214229)

ПРЕВОЗ грађевинског
материјала и шута
камионом до 10 тона,
најповољније у граду.
333-311. (214621)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево - даље,
цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843. 

ПРЕВОЗ малим
кипером, шљунак,
песак, сејанац, одвоз
шута, утовар. 063/246-
368. (215840)

КИРБИ, дубинско
усисавање, прање
тепиха, намештаја,
Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (212500)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут.
Слободан. 064/348-00-
08, 062/850-36-58.
(215616)

„ПЕРФЕКТ”, фасаде,
зидање, малтерисање,
глетовање, кречење,
керамика, ламинати,
кровови. 063/122-14-39.
(215057)

ОВЛАШЋЕНИ
електросервис,
поправља: веш-машине,
фрижидере, бојлере,
шпорете,
електроинсталације,
гаранција. 060/180-02-
83, 013/251-28-97.
(215369)

ДЕМИТ фасаде,
молерско-гипсарски
радови са комплет
сређивањем, 100%,
чисто, гаранција.
065/228-78-66. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења судопере,
купатила, адаптације,
замена, поправке,
одмах, 0-24 сата.
013/331-657, 064/495-
77-59, 063/777-18-21.
(215199)

КРОЈАЧКИ салон „Бети”
- преправке и шивење.
Б. Јовановић 86.
064/196-86-79. (215633)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације,
адаптације купатила, за
све воду,  батерије,
вентиле, пензионерима,
екстра попуст, 0-24
сата. 348-139, 064/493-
44-63, 061/317-26-33,
063/702-07-43. (215653)

ПОПРАВКА и сервис
судо-машина, веш-
машина, фрижидера,
замрзивача и остале
беле технике, уградња и
сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301-
300, 063/771-24-16.
(215661)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних.
Електричар, ауто-
електричар, мобилних
телефона, таблета и
рачунара.  063/800-01-
96. (215662)

КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, песак, шут.
Најповољније, локал
1.300. 066/355-154,
062/355-154. (215678)

ПОЛИРАЊЕ фарова,
фабричко стање.
063/240-591, Радничка
1-а. (215702)

ПРЕВОЗИМ мањим
кипером,
повољно:песак, шљунак,
сејанац, туцаник,
одвозим шут. 064/354-
69-94. (215721)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп
намештаја. Иван.
063/107-78-66. (ф)

ОДВОЗ шута, чишћење
подрума, тавана,
магацина кипером.
064/144-88-44. (ф)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом – Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66. (ф)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације,
водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила.
Батерије и санитарије.
Све за воду.
Пензионерима екстра
попуст, од 0-24 сата.
Долазим одмах.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.

МАШИНСКО
исправљање и
заваривање алу-фелни.
064/244-42-19. (215843)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле,
мањим (1.500 дин) и
већим камионима
(2.000 дин). Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/258-
04-00. (4652)

KIZZA – истовар и
утовар робе
виљушкарима на свим
теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом. (4652)

KIZZA –  изнајмљивање
виљушкара носивости
10 тона. 063/218-894,
013/258-04-00. (4652)

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и
сабијање терена,
насипање, набијање
вибро плочама. (4652)

KIZZA – ископ великим
и мини багерима
подрума, темеља,
канала, канализационих
прикључака, септичких
јама с одвозом. Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/258-
04-00. (4652)

KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм,
изнајмљивање
компресора за разбијање
бетона свих величина и
дебљина. (4652)

KIZZA – камиони с
корпама 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,
013/258-04-00. ()

KIZZA –  самоходна
дизалица за рад на
висини од 33 метра.
064/668-97-86. (4652)

KIZZA –  издавање
рамовских скела са
превозом (до 100 м² –
10 евра/дан, дo 200 м² –
20 евра/дан...), агрегата
за струју. Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/668-
97-86, 013/258-04-00.
(4652)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона са одвозом шута
или без. Горан. 064/648-
24-47. (4652)

ПРЕВОЗ малим
камионом шљунка,
песка, сејанца, шута,
ископ багерима.
064/648-24-50,
најповољније у граду.
(6452)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
виљушкара за утовар и
истовар робе. 064/648-
24-50. (6452)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила
са корпом за рад на
висини. 064/648-24-50. 

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне,
венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармо-
врата, туш-кабине,
комарници, тенде, роло-
заштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/816-
20-98. (215831)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 013/365-
051, 064/176-91-85,
063/278-117. (215816)

РОЛЕТНЕ,
венецијанери,
комарници, тракасте
завесе, израда,
монтажа, поправке.
063/775-96-08, 013/353-
923. (215812)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ
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ДА ЛИ БОР  ИВА НО ВИЋ ДАР КО
1981–2016.

Ма ма и та та не ве ру ју и ни кад не ће ве ро ва ти да си нас оста вио и

по стао ан ђео, јер си ти увек ан ђео био. Во ли мо те си не.

Ма ма ДЕ СКА и отац ТИ ХО МИР

(16215653)

ДА ЛИ БОР ИВА НО ВИЋ ДАР КО
1981–2016.

Во ле ли смо те и во ле ће мо те за у век.

Брат СЛА ЂАН, сна ја ЕЛ ВИ РА и си но вац ВЛА ДАН

(17/215655)

ДА ЛИ БОР ИВА НО ВИЋ ДАР КО

Мој не пре жа ље ни ан ђе ле пре ра но си нас оста вио.

Био си нај бо љи су пруг, нај бо љи  та та.

По но сна сам што сам тво ја, а ту жна што сам оста ла без те бе.

Во лим те и за у век ћу те во ле ти.

Тво ја су пру га ДРА ГА НА, син НИ КО ЛА и ћер ка МА РИ ЈА НА

(18/215657)

Во ле ли смо те као си на, а сад смо оста ли без те бе.

Во ле ће мо те за у век. 

ДА ЛИ БОР ИВА НО ВИЋ ДАР КО
Таст ИВИ ЦА, та шта СНЕ ЖА и НА НА

(19/215655)

За у век у на шим ср ци ма

ДА ЛИ БОР ИВА НО ВИЋ ДАР КО

Сва ја ИВА НА, па ша МИ ЉАН, МИ ЉА НА и МИ ЛАН

(20/215655)

3. мар та 2016, у 92. го ди ни пре ми нуо је наш отац, де да и пра де да

ПЕ РА КО СТИЋ
1924–2016.

Веч но ожа ло шће ни: син БРАН КО, ћер ка ЉИ ЉА НА, сна ја ВЕ РА,

зет БО РИ СЛАВ, уну ке САН ДРА и НА ТА ША, 

уну ци НЕ НАД и НИ КО ЛА и пра у ну ци

(47/215723)

По след њи по здрав на шем дра гом де ди и

пра де ди

ПЕ РИ КО СТИ ЋУ

Уну ке САН ДРА и НА ТА ША с по ро ди ца ма

и уну ци НЕ НАД и НИ КО ЛА

(48/215724)

По след њи по здрав 

ПЕ РИ

од бра та ЂОР ЂА 

с по ро ди цом

(97/215871)

По след њи по здрав оцу

ДИ МИ ТРИ ЈУ

ГУ ЦУ ЉУ

1946–2016.

Од ћер ке ДОЈ НЕ 

с по ро ди цом

(118/215934)

По след њи по здрав бра ту

ДИ МИ ТРИ ЈУ

ГУ ЦУ ЉУ

Брат ЂОР ЂЕ, сна ја 

ЛЕ ЛА, бра ти ћи 

МА РИ ОН и НЕ НАД 

с по ро ди ца ма

(144/216018)

По след њи по здрав 

АЛЕК САН ДРУ ГА ВРИ ЛО ВИЋУ
1933–2016.

До бри љу ди све тле из да ле ка, по пут вр хо ва Хи ма ла ја.
По ро ди ца БЕ ЛИЋ

(104/215899)

ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче,
бојлере, шпорете,
поправљамо, квалитетно
с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (215970)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправак телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(216008)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (15566)

ВРШИМО селидбе и
остали превоз. 064/158-
44-10, 063/101-11-47.
(216025)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре,
пластифицирање, 28
година с вама,
гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (215564)

ПОШТЕНОМ налазачу
личних  докумената на
име Лидија Нешков,
нудим награду. Тел.
063/847-71-23. (215603)

МУШКАРАЦ, 48 година,
тражи девојку од 33-43
године, ради брака. Тел.
063/741-76-29. (215688)

ПЕНЗИОНЕРИ, нуди се
доживотно издржавање,
по најповољнијим
условима. Ваше месечне
рачуне плаћамо ми.
Пуна правна сигурност.
061/324-40-85. (215454)

МУШКАРАЦ, 54 године,
упознао би згодну даму.
061/297-56-77. (215592)

ПОТРЕБНО пар часова
обуке на оспособљавању
за употребу друштвених
мрежа. 069/251-19-55.
(215880)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора,
повољно. 063/709-44-97.
(214753)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар,
јефтино, фул опрема,
паркинг, кабловска.
063/759-98-77. (215139)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора.
Повољно. 063/709-44-
97. (215647)

ЛЕТОВАЊЕ Шушањ,
Сутоморе, пун пансион
са превозом, може на
рате. 064/193-15-92.
(215885)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра -

ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком

и петком 

од 8 до 13 сати

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

9. марта 2016, изненада нас је напустио наш

драги и вољени

ТРАЈАН БЕЗЊА

1936–2016.

Заувек ће остати у срцима својих најмилијих: супруге

МИРЕ, ћерки ВЕСНЕ и ГОРДАНЕ с породицама
(149/216042)
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6. фе бру а ра пре ми ну ла је на ша дра га

ЂИ НА ДИ НИЋ

1961–2016.

Хва ла ти на не се бич ној љу ба ви ко ју си нам пру -

жа ла.

Ожа ло шће ни: син МИ РО СЛАВ, су пруг МАР ЦИ 

и оста ла род би на и при ја те љи
(12/215640)

Без те бе не ста ће сун ца, дру ге ћу про си ти за ма ло љу ба -

ви, без те бе је ди на мо ја...

Тво ји: СЕ КА, ДА ВОР и БА НЕ

(13/215644)

3. мар та пре ми ну ла је на ша дра га мај ка

АН ЂЕЛ КА ВЕ ЛИ КИ НАЦ

Са хра на је оба вље на 4. мар та на Пра во слав ном

гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: си но ви ЂУ РА и ДУ ШАН 

с по ро ди ца ма
(14/215647)

По след њи по здрав

СЛА ЂА НИ 

ГУ ЦИ ЈАН

По след њи по здрав 

су пру зи, мај ци и ба ки

од ње них нај ми ли јих

ЈО ВИ ЦЕ, ИВА НЕ, ЂУ РЕ,

ДУ ША НА и ТЕ О ДО РЕ

(23/215664)

По след њи по здрав се -

стри

СЛА ЂА НИ
од бра та СА ВЕ, НЕ НЕ 

и НЕ НА ДА

(24/215664)

По след њи по здрав

СЛА ЂИ

од по ро ди це РО МИЋ

(25/215664)

По след њи по здрав сво -

јој се стри чи ни

СЛА ЂА НИ
По ро ди ца КНЕ ЖЕ ВИЋ

(26/215664)

По след њи по здрав при ји

СЛА ЂИ
од по ро ди ца 

БЛА ЖО ТИЋ и ХА ВАЈ

(27/215664)

По след њи по здрав

ЦА КИ
од стри ца с по ро ди цом

ПР ВУЉ

(28/215664)

По след њи по здрав се стри

од бра та НИ КО ЛЕ, 

ЦЕ ЦЕ и бра та ни це 

ДА ЦЕ с по ро ди цом 

и ба ба НЕ ВЕН КЕ

(29/215664)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ЖИ ВО ТИ 

ТО ПА ЛО ВИ ЋУ

од ком ши ја са 

Вој во ђан ског 

бу ле ва ра 20

(35/215683)

Мо јој

ЂИ НИ

по след њи по здрав 

од МИ ЛО РА ДА

(37/215696)

Ми ла на ша

ЂИ НА

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ма ма ЖА НА, се стра

СЛА ЂА НА, зет МИЉ КО

и се стрић ФИ ЛИП

(38/215697)

АН ЂЕЛ КА ВЕ ЛИ КИ НАЦ
Из мог ср ца ни кад не ћеш оти ћи, ми ла мо ја ба ко. Ни -

кад.

Во ли те тво ја ЛИ ДИ ЈА

(42/215714)

Не ка те ан ђе ли чу ва ју

ЂИ НА ДИ НИЋ
Тво ји: АН КА и ЈО ШКА 

с по ро ди цом

(43/215716)

5. мар та 2016, по сле ду ге и те шке бо ле сти, пре ми нуо је

наш дра ги су пруг, отац, таст и де да

ЖИ ВО ТА З. ТО ПА ЛО ВИЋ
прав ник

1932–2016.

Увек ће га у ср цу но си ти ње го ви нај ми ли ји: 

су пру га ЗА ГА, ћер ка ДРА ГА НА, зет БО РИС 

и уну ци НЕ НАД и ИГОР и оста ла мно го број на род би на
(55/215735)

По след њи по здрав дра гом чи чи

ЖИ ВО ТИ ТО ПА ЛО ВИ ЋУ

од ЗЛА ЈЕ с по ро ди цом

(56/215735)

Пре се лио се у веч ност

наш дра ги

ЖИ ВО ТА 

ТО ПА ЛО ВИЋ

ЖИ ЛЕ

Пам ти ће га по ње го вој

прин ци пи јел но сти и

до бро ти ње го ви 

дру га ри: МЕ РИ, РА ДА,

ЗО КА, ДУ ШАН 

и МИ ША

(59/215747)

По след њи по здрав

СЛА ЂИ
од де ве ра и је тр ве 

с по ро ди ца ма

(72/215783)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ЖИ ВО ТИ

Ве ли ко хва ла за искре -

но дру же ње. Рет ки су

та кви љу ди

По ро ди ца РАНЦ

(73/215784)

По след њи по здрав дра гој стри ни

АН ЂЕЛ КИ ВЕ ЛИ КИ НАЦ

Увек ће мо те се ра до се ћа ти.

ВЕ РИ ЦА и ЈЕ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма
(80/115800)

На шој дра гој ком ши ни ци

ЂИ НИ

по след њи по здрав од

ком ши ја у Зет ској 2.

(81/215805)

По след њи по здрав бра ту

ЖИ ВО ТИ 

ТО ПА ЛО ВИ ЋУ

од се ста ра ДУ ШАН КЕ,

ОЛ ГЕ и ЛЕ ПО СА ВЕ

(106/215894)

ИЗ ЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ

За хва љу је мо се це ло куп ном осо бљу Уро ло шког

оде ље ња Оп ште бол ни це Пан че во, а по себ но др

Зо ра ну Вељ ко ви ћу, осо бљу Он ко ло шког оде ље -

ња, по себ но др Ве ри ци Са вић Ми лић, као и др

Мир ја ни Ва си ље вић и осо бљу Ам бу лан те Ко теж

1, на ука за ној бри зи и ле че њу, то ком ду го трај не

бо ле сти на шег дра гог су пру га и оца Жи во те То -

па ло ви ћа.

По ро ди ца ТО ПА ЛО ВИЋ
(123/215954

С по што ва њем опра шта мо се од на ше ду го го ди шње ко -

ле ги ни це

ЂИ НЕ ДИ НИЋ
пен зи о нер

Ко лек тив Оп ште бол ни це Пан че во

(130/ф-385)

По след њи по здрав

СЛА ЂИ 
ГУ ЦИ ЈАН

од ко ле га ФОП 
Пан че во: ВЕ РИ ЦА,
БЛА ГИ ЦА, СТОЈ ЧЕ,

ЦВЕТ КО, МИ ЛЕ, 
ЉИ ЉА, МИ РА, 

ЈО ВАН КА, ЗО РИ ЦА,
ЉУ БА, ЕВА, БИ СА, 

МИ ЛИ ЦА, ЗА ГА МА ЛА
и ИВИ ЦА
(108/215914)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав на шем во ље ном

АЛЕК САН ДРУ РИ СТИ ЋУ
1934–2016.

пре ми ну лом 5. мар та 2016.

Ожа ло шће ни: су пру га ЛЕ ПО СА ВА, син

ДА МИР, ДА ФИ НА и КА ТА РИ НА

(50/215728)

По чи вај у ми ру

АЛЕК САН ДАР

РИ СТИЋ СА ША

Си ро ма шни ји смо за

још јед ног искре ног

при ја те ља.

По ро ди ца МА ТИЋ

(74/215785)

СВЕ ТЛА НА 

МЕ ШЕГ

По след њи по здрав 

од по ро ди це 

ШЕ РЕ МЕ ТО ВИЋ

(9/215629)

СВЕ ТЛА НА МЕ ШЕГ ЦЕ ЦА

Чу ва мо успо ме не на див ну дру га ри цу ве др ог и

на сме ја ног  ду ха, као и на сва на ша не за бо рав на

дру же ња.

Дру го ви и раз ред на На та ли ја Ло зо вић
(30/215669)

По след њи по здрав

ЦЕ ЦИ
По чи вај у ми ру.

Ко ле ги ни це и ко ле ге из „Та миш Ин фор ма ти ке”

(45/215700

4. мар та 2016. из не на да нас је на пу сти ла на ша дра га мај ка, ба ка и

та шта

ДА НИ ЦА РАЦ КО ВИЋ
1944–2016.

Оста ју да за њом ту гу ју ћер ке СА ЊА и БИ ЉА НА, унук ПЕ ТАР,

уну ке БРА НИ СЛА ВА и МИ ЛЕ НА и зе то ви ДЕ ЈАН и МИ ЛАН

(95/215869)

4. мар та 2016. пре ми ну ла је на ша при ја те љи ца

ДА НИ ЦА РАЦ КО ВИЋ

По след њи по здрав од при ја те ља 

ЉИ ЉЕ и МИ ТЕ ПО ПО ВА
(96/215870)

3. мар та 2016. пре ми ну ла је на ша во ље на

СВЕ ТЛА НА МЕ ШЕГ

По след њи по здрав дра гој мај ци, та шти и ба ки.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка ВЛА ДИ СЛА ВА, 

зет МАР КО, унук МИ ЛАН и уну ка МА ША
(99/215878)

3. мар та 2016. у 56. го ди ни жи во та пре ми ну ла је на ша дра га

СВЕ ТЛА НА МЕ ШЕГ ЦЕ ЦА
1960–2016.

За у век ћеш оста ти у на шем се ћа њу.

Ожа ло шће на: мај ка БРАН КА, син МЛА ДЕН с по ро ди цом, ћер ка

ВЛА ДИ СЛА ВА с по ро ди цом и се стри чи на ИВА НА с по ро ди цом

(101/215882)

Све тла на

СВЕ ТЛА НА МЕ ШЕГ ЦЕ ЦА
1960–2016.

Твој осмех и ве дри дух за у век ће жи ве ти у на -

шим ср ци ма...

Твој син МЛА ДЕН и сна ја ЈО ВА НА
(102/215882)

Пре ра но нас је на пу сти ла на ша дра га

СВЕ ТЛА НА МЕ ШЕГ

По след њи по здрав од при ја те ља и ком ши ја у

Ули ци Вр шач ка 8
(107/215896)

8. мар та 2016, у 73. го ди ни пре ми нуо је наш во ље ни

НИ КО ЛА СТО ЈА ДИ НОВ
1943–2016.

Веч но ожа ло шће ни: мај ка ЗА ГОР КА, су пру га НЕ ВЕН КА, ћер ка

ДРА ГА НА и син НИ КО ЛА с по ро ди ца ма и се стра ЉИ ЉА НА

(117/215933)

СВЕ ТЛА НА МЕ ШЕГ

По след њи по здрав од ко ле га из АИК Бан ке, 

фи ли ја ла Пан че во

(140/216002)

По след њи по здрав бра -

ту, де ве ру и си нов цу

СВЕ ТИ СЛА ВУ

ПЕ ТРО ВАЧ КОМ

ЦЕ ЦИ

МИ МИ, ЕТА, САН ДРА 

и ЈЕ ЛЕ НА

(6/215622)

По след њи по здрав

СВЕ ТИ СЛА ВУ

ЦЕ ЦИ 

ПЕ ТРО ВАЧ КОМ

1958–2016.

По ла га ње ур не ће се

оба ви ти у су бо ту, 12.

мар та, у 11 са ти, на Ста -

ром гро бљу.

Тво ји нај ми ли ји: КЕ КА,

ЈО ВА НА и ДРА ГА НА

(68/215773)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

АЛЕК САН ДРУ

ГА ВРИ ЛО ВИ ЋУ
Ако сте га по зна ва ли

мо ра ли сте га це ни ти и

во ле ти.

Ми смо га до бро по зна -

ва ли.

Ку мо ви МИ ТИЋ

(76/215790)

По след њи по здрав се стри

АН ЂЕЛ КИ ПА ВЛОВ

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Брат ЈО ВА с по ро ди цом
(89/215836)

По след њи по здрав на шој

ЈЕ ЈИ
Се стра ВЕ РА 

с по ро ди цом

(85/215830)

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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По след њи по здрав бра ту

МИ ЛЕН КУ

ИЛИ ЈИ НУ

од се стре ЗО РИ ЦЕ 

и се стри чи не МИ МЕ 

с по ро ди цом

(135/215991)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛЕН КУ

од бра та БРА НИ СЛА ВА,

бра тан ца ПЕ ТРА  

и бра ти чи не ИВА НЕ 

с по ро ди цом

(136/215992)

ГО РАН ПО ПОВ
Оти шао си без по здра ва бра те мој.

Нек су ан ђе ли с то бом. 

Во ли те твој брат КА МЕ НИ

(33/215680)

По след њи по здра ва

ГО РА НУ 

ПО ПО ВУ

од ње го вих дру го ва 

из VIII-3  ОШ „Сте ви ца

Јо ва но вић”

(40/215713)

По след њи по здрав нај -

дра жем при ја те љу и ко -

ле ги

ГО РА НУ 

ПО ПО ВУ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју!

Од ДА ЛИ БО РА 

РАН ЧИ ЋА и ЈО ВА НА

ШАР ЦА с по ро ди ца ма

(75/215789)

По след њи по здрав на шем дра гом

ГО РА НУ
од по ро ди ца МИ КО ВИЋ, БА РА ШЕ ВИЋ 

и ЖИ ВА НО ВИЋ

(77/215792)

ГО КИ

Те шко нам је опро сти ти се од те бе на овај на чин.

За у век?

СУ ЗА НА, СТА ША, ПЕ ЂА, ЋИ РА, СНЕ ЖА НА, 

ВЕ РА, ЈО ВА НА, МИ КИ ЦА, КИ ЗА, ВО И СЛА ВА,

СТЕ ВА, МАР КО и ЈА СМИ НА
(78/215794)

ГО РАН ПО ПОВ

ГО РАН ЧЕ

Не ма ви ше дру га мог...

ШЕ ВА

(88/215834)

По след њи по здрав

ГО РАН ЧЕ ТУ
1974–2016.

Без Те бе ни шта не ће би ти исто.

Од ко лек ти ва „Так си Пе тр ол”, „ТП Так си” и „Ла гу на так си” 

(112/215927)

ГО РАН ПО ПОВ
25. IV 1974 – 4. III 2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма. Ти ни си умро, ти си за нас

жив.

По след њи по здрав си ну и оцу од мај ке МИР ЈА НЕ, ћер ке ЈО ВА НЕ,

су пру ге СА НЕ ЛЕ и ба ба ДЕ СЕ

(141/216009)

По след њи по здрав

ГО РА НУ 

ПО ПО ВУ

од по ро ди це РЕ СТАК

(142/216010)

По след њи по здрав

ГО РА НУ 

ПО ПО ВУ

од по ро ди це ЛЕ ШЋАН

(143/216011)

Ту жна ср ца ја вља мо да је на ша мај ка, ба ка и пра -

ба ка ис пу сти ла сво ју пле ме ни ту ду шу, 8. мар та

2016, у 89. го ди ни

КА ТА РИ НА ЈО ВА НО ВИЋ

Са хра на је оба вље на 10. мар та, у 15 са ти, на Но -

вом гро бљу.

Ожа ло шће ни: син СТАН КО, уну ци СА ЊА, 

ДА МИР, САН ДРА и МА ЈА с по ро ди ца ма
(145/216026)

По след њи по здрав дра гој тет ки

КА ТИ ЦИ

од ИМРЕ ТА и АНЕ с по ро ди цом из Мел бур на
(146/216026)

По след њи по здрав дра гом су пру гу, оцу и де ди

ДИ МИ ТРИ ЈУ ГЕ ОР ГИ ЈЕВ СКОМ
1939–2016.

Су пру га ВЕ РА, син ЈО ВИ ЦА 

и ћер ка БРАН КА с по ро ди ца ма
(147/216028)

По след њи по здрав дра гом бра ту

ДИ МИ ТРИ ЈУ ГЕ ОР ГИ ЈЕВ СКОМ

од се стре СЛО БО ДАН КЕ с по ро ди цом

(148/216029)

С ту гом се опра шта мо

од во ље не тет ке и за о ве

СТО ЈЕ РЕ ПАК

Мно го је ле пих успо ме -

на да те веч но пам ти мо

и спо ми ње мо.

ЈО ВАН, СЛА ВИ ЦА 

и МИЛ КА АР БУ ТИ НА

(39/215788)

По след њи по здрав 

СТО ЈИ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ба ба ГО ГА и РА ДА 

с по ро ди цом

(133/215987)

8. мар та пре ста ло је да ку ца ср це на ше мај ке и

ба ке

МИЛ КЕ ЦРЕ ВАР
31. III 1936 – 8. III  2016.

Чу ва ће мо те од за бо ра ва.

Ожа ло шће ни: син БО ШКО, сна ја СНЕ ЖА НА 

и унук НИ КО ЛА ЦРЕ ВАР
(125/215965)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 8.мар -

та пре ми ну ла на ша дра га мај ка и ба ка

МИЛ КА ЦРЕ ВАР
31. III 1936 – 8. III 2016.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма и ле пим успо ме -

на. По чи вај у ми ру.

Ожа ло шће ни: ћер ка ЉИ ЉА НА, зет БРА НИ СЛАВ

и унук МИ ЛОШ МАК СИ МО ВИЋ
(126/215965)

Пре ми ну ла је на ша дра га ба ка

МИЛ КА ЦРЕ ВАР
31. III 1936 – 8. III 2016.

За хвал ни за сву љу бав и до бро ту ко ју нам је не -

се бич но да ва ла.

Уну ци МИ ЛОШ и НИ КО ЛА
(127/215965)
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16. мар та 2016. на вр ша ва се де сет го ди на ка ко

ни је с на ма на ша

КА ТА РИ НА МР ШИЋ

У на шим ср ци ма за у век оста ју се ћа ња на те бе.

Ма ма, та та и тво је се стре
(113/

КА ТА РИ НА

МР ШИЋ

Још увек си у на шим

ми сли ма.

Ба ба, уј ка и уј на

(114/

КА ТА РИ НА

МР ШИЋ

2006–2016.

Де сет ту жних го ди на је

про шло от ка ко ни си с

на ма.

Тво ји: ба ба ЕРИ КА,

стри кан, ни на, МАР КО

и УРОШ

(115/

ПО МЕН

КО МА НОВ

ЗОР КА                       ЂУ РА
2008.                                      2011.

Чу ва мо за јед нич ке успо ме не.
С по што ва њем син ЈО ВАН с по ро ди цом

(120/215946)

15. мар та, у 11 са ти, обе ле жи ће мо де сет

го ди на от ка ко ни је с на ма на ша

МИ ЛИ ЦА УН ЧЕ ВИЋ
2006–2016.

Успо ме ну на те бе чу ва мо ду бо ко у на шим

ср ци ма.

С љу ба вљу тво ји си но ви ЗО РАН и НЕ НАД

с по ро ди ца ма

(122/215954)

10. мар та на вр ша ва се го ди на от ка да ни си

с на ма

ВО ЈИ СЛАВ 

АН ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ

Са да зна мо да во ље ни не уми ру док жи ве

у ср ци ма оних ко ји оста ју. 

Тво ји: су пру га БИ ЉА и ћер ке ЛЕ ЛА 

и СНЕ ЖА с по ро ди ца ма

(66/215768)

СЕ ЋА ЊЕ

БЛА ГО ЈЕ 

ТМУ ШИЋ

1988–2016.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: ДРА ГА, 

ДРА ГАН, РА ДИ ЦА 

и АЛЕК САН ДАР

(70/21580)

У су бо ту, у 11 са ти, да ва ће мо ше сто мес че ни по -

мен на Ка то лич ком гро бљу

ЗВЕ ЗДА НИ СТО ЈА ДИ НОВ
9. VI 1938 –18. IX 2015.

Ћер ке ДУ ШАН КА, ОЛИ ВЕ РА и уну ка ЈО ВА НА 

с по ро ди цом
134/215990)

МИ ЛЕВ КА                   ДРА ГАН
МИ ЋИЋ                 ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ

15. III 2012 – 15. III 2016.        14. III 1986 – 14. III 2016.
За у век у ср цу.

ЈЕ ЛИ ЦА, ЗО РИ ЦА и СЛА ВИ ЦА
(137/215995

По след њи по здрав дра гој

БРА НИ СЛА ВИ 

СИ МИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

ТА НА, ЗО КИ и ЛЕ ЛА

(131/215976)

26. фе бру а ра 2016, у 80. го ди ни пре ми нуо је наш во ље ни

ЗА РИ ЈЕ СА ВИЋ
1936–2016.

Веч но ожа ло шће ни: су пру га ВЕ ЛА и син НО ВИ ЦА с по ро ди цом

(84/215820)

8. мар та на пу сти ла нас је на ша во ље на

дипл. инж. ВИ ДОЈ КА 

ОСТО ЈИЋ
рођ. Пер ко вић

1942–2016.

С љу ба вљу ње ни: РО ДО ЉУБ, ИВО НА 

и ДЕ ЈАН с по ро ди цом

(109/215921)

МИ ЛОШ ИВО ШЕ ВИЋ

Из гу би ли смо ду го го ди шњег искре ног

при ја те ља и ку ма, чо ве ка ко ји је пред ста -

вљао оли че ње до бр о те и по ште ња.

Од ку ме ЂИ НЕ, БАН ЧЕ ТА и ТА ЊЕ

(111/215423)

С ве ли ком ту гом се опра шта мо од на ше

ВИ ДЕ

МИ ЛО ЉУБ и ВУ КА с по ро ди цом

(119/215944)

ВИ ДОЈ КА 

ОСТО ЈИЋ
С по што ва њем 

по ро ди ца ЈО ВА НО ВИЋ

(124/215961)

С бо лом и ту гом опра штам се од мог та те

МИ ЛО ША ИВО ШЕ ВИ ЋА

Био си мо ја сна га, по др шка, из вор ра до -

сти и ве се ља. 

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да и ту гом

ко ју вре ме не ле чи чу ва ћу те од за бо ра ва.

Ћер ка МА ЈА, зет МИ ТАР, уну ке 

КРИ СТИ НА и МА РИ НА и при ја те љи

(110/215922)

28. фе бру а ра 2016, у Ка -

на ди, из не на да је пре -

ми ну ла

ЕМИ ЛИА 

БА ЛОГ

1968–2016.

Бол и ту га за то бом ни -

ка да не ће пре ста ти.

Ожа ло шће ни: тет ка

МАР ГИ ТА, ТИ БОР,

АНИ ЦА, НА ТА ЛИ ЈА 

и КА ТА РИ НА

(139/

По след њи по здрав дру -

га ри ци

РУ ЖИ ЦИ 
СТА НИ ШИЋ

од МА ШЕ
(7/2156239

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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9. мар та 2016. го ди не на вр ши ло се пет ту жних го ди на

ЂУ РИ ДО ШЕ НУ ДУ ШКУ
Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти мо ја љу бав ја ча
од за бо ра ва.

Тво ја ма ма ХИЛ ДА

(10/215631)

Про шло је три го ди не

ка ко ни је с на ма наш

дра ги

ЉУ БО МИР 

ПА ЛА НАЦ

1934–2013.

Ње го ви нај ми ли ји

(52/215732)

СЕ ЋА ЊЕ

СУ ЗА НА 

КО ЛАР СКИ

2010–2016.

Жи виш за у век у на шим

ср ци ма, ми сли ма и се -

ћа њи ма.

Тво је дру га ри це 

СУ ЗА НА и ВУ КИ ЦА

(71/215789)

ВА ЛЕН ТИ НА ГРЕ ГЕЦ
рођ. Жи га

Осмо го ди шњи по мен би ће одр жан у су бо ту, 12 мар та 2016, у 11 са -

ти, на гро бљу Ко теж. 

Су пруг ЗВО НИ МИР

(91/215846)

МИ РО СЛАВ 

ЈУ РИ ЧАН

2003–2016.

С љу ба вљу.

СО ФИ ЈА

(92/215847)

СЕ ЋА ЊЕ

ИЛИ ЈА МУ ЈИЋ
1990–2016.

6. мар та на вр ши ло се два де сет шест го ди на од тра гич -
не смр ти мо га бра та.

РА ДЕ
(98/215872)

Про шле су че ти ри ту жне го ди не от кад ни је с на ма

DANIJELA ATANASOVA TSAKOVA
1960–2012.

Ту си кад ћу ти мо, кад пла че мо, чак и ка да на на шим ли ци ма осмех до ђе...

Ту си у на шим ср ци ма, у сва кој из го во ре ној и не из го во ре ној ре чи...

Ту те ни ко не мо же узе ти и ни кад не ћеш оти ћи...

Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма!

По ро ди ца, при ја те љи и ко лек ти ви Danijela Commerce i Goden Beauty Shop
(100/Ф-383)

РАД МИ ЛА РА ДА ДРАК ШАН
1932–2010.

11. мар та, пре шест ту жних го ди на, на пу сти ла си нас
за у век, а да то и да нас не при хва та мо.

Тво ји нај ми ли ји

(60/2157519

МИ ЛИ ЦА

ТО МА ШЕ ВИЋ

ЦИ ЦА
1927–2015.

Без те бе.

Та кав је жи вот са да.

Без те бе.

Ту гу ју за то бом.

АН ЂЕ ЛА и ЗО РАН

(103/215892)

ПО МЕН

ЈО ВИЋ

РАД МИ ЛА            ВЛА ДИ МИР
РА ДА                     ВЛА ДА

11. III 2016. 17. III 2016.
Го ди не про ла зе, а нај леп ше успо ме не на сво је
дра ге ро ди те ље чу вам у ср цу свом.

Увек са Ва ма ва ша ћер ка МО СА
(105/215892)

Про шло је де сет ду гих

го ди на от кад с на ма ни је

РО СА НА 

ИЛИ ЈЕВ СКИ

2006–2016.

Ње ни нај ми ли ји

(116/215930)

14. мар та 2016. на вр ша -

ва се пет го ди на от ка ко

ни је с на ма

ЂУ РИ ЦА 

ПО ПО ВИЋ

С по но сом и љу ба вљу чу -

ва мо успо ме ну на те бе. 

Тво ји нај ми ли ји

(121/215947)

РА ДО СА ВА

СТА ВРИЋ

Про шло је го ди ну да на

от кад ни си с на ма. Ма -

ма, не ће мо те ни кад за -

бо ра ви ти.

Син МИ ЛЕ и ћер ка

СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(82/215805)

Го ди шњи по мен

ГЕ НА СТЕ ФА НО ВИЋ
11. III 2015 – 11. III 2016.

Ми, ду жни ци ва ши веч ни, оста до смо не у те шни,

да тра жи мо ре чи ва ше, за уте ху ду ше на ше.

Ту жно је, без Те бе Мај ко!

По чи вај у ми ру.

Во ле те тво ја де ца
(132/215980)

ЛО ЗА НА 
ПЕТ КОВ СКИ

11. III 2005 – 11. III 2016.
За у век у ср цу.
По ро ди ца ПЕТ КОВ СКИ

(138/215996)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Ни сте за бо ра вље ни

ЧО БА НИН

ЉУ БИ ЦА                       ЂУ РА
20. го ди на 14 го ди на

СЛА ЂА НА, МИ ЉА НА и НЕ НАД
(3/215607)

На вр ша ва се осам ту жних го ди на от ка да ни је с на ма

СТЕ ВАН СТРАЈ НИЋ
2008–2016.

Мно го, мно го нам не до ста је...
Ње го ви нај ми ли ји

(5/215621)

У су бо ту, 12. мар та 2016, у 11.30, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу у Пан че ву да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном

др МИ РО ЉУ БУ БА ТИ ЖИВ КО ВИ ЋУ
ра ди о ло гу

Ми ко ји те во ли мо зна мо ко ли ко бо ли жи ве ти без те бе.

За у век ћеш оста ти у на шем ср цу и на шим ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га НА ДЕ ЖДА, 

ћер ка СЛА ЂА НА и зет СА ША

(34/215682)

12. мар та на вр ша ва се

че тр де сет да на од смр -

ти на ше мај ке и ба бе

БОР КЕ 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

Ћер ка МИ ЉА НА 

с по ро ди цом

(54/215734)

t 

МА РИ ЈА НА 

ЈЕ ШИЋ

рођ. Гре га

18. III 2011 – 18. III 2016.

Ми са за ду шни ца би ће

одр жа на 13. мар та 2016,

у 10 са ти, у Ка то лич кој

цр кви.

По чи ва ла у ми ру Бож -

јем!

Ту гу је и мо ли за њу син

НЕ НАД

(57/215741)

16. мар та на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко ни је с

на ма на ша дра га  мај ка и ба ка

МИЛ КА ПЕ ТРО ВИЋ

Тво ји: ДЕ ЈАН, ЗО РИ ЦА и ЛА НА
(63/215757)

БО ГО ЉУБ ЂУ РИ ЦА

Про шло је че тр де сет да на.

Та та, те шко је стег ну ти ср це. Твој од ла зак

бо ли, а успо ме на на тво ју до бро ту, пле ме -

ни тост и по жр тво ва ност оба ве зу је да те до -

сто јан стве но и с љу ба вљу но си мо у ср цу.

Су пру га СТА НА, си но ви ВЛА ДИ А МИР 

и БО ЈАН, сна је СУ ЗА НА и СЛА ЂА НА, 

уну ци МИ ХА ЈИ ЛО и ВА СИ ЛИ ЈЕ

(64/215760)

8. мар та на вр ши ле су се две го ди не без мог бра та

ИЛИ ЈЕ ПЕ ШИ ЋА ЛО ЂИ НО ВА
из До ло ва

У ср цу се стре РА ДО СЛА ВЕ с по ро ди цом из Цре па је и
Ба нат ског Бре стов ца.

(65/215765)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН ХР ЋАН
1969–1988–2016.

Успо ме не ко је бол но под се ћа ју на тво ју до бр о ту,

мио лик и то пли за гр љај жи ве у ме ни док по сто -

јим.

Ту жна мај ка ЈЕ ЛИ ЦА
(67/215770)

СЕ ЋА ЊЕ

ША МУ СИ ЛАК

13. III 2013 – 13. III 2016.

Ни кад те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји

(69/215779)

12. мар та на вр ша ва се ту жних два де сет го ди на

ка ко нас је на пу стио

ЗДРАВ КО БУБ ЊЕ ВИЋ
1996–2016.

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(79/215797)

15. мар та 2016. го ди не на вр ша ва се че тр де сет
да на од смр ти

ЛА ЗА РА МО РА РА
из Гло го ња

рођ. 8. I 1943.
Хва ла за сву до бро ту у бра ку, и не се бич ној љу ба -
ви ко ју си нам пру жао.
Мно го нам не до ста јеш, ка ко на ма, та ко и тво јим
при ја те љи ма и ком ши ја ма.

Су пру га СЛА ВИ ЦА, син ЈО ВАН и ћер ка ВЕ СНА 
с по ро ди ца ма

(83/215812)

17. мар та, у 11.30, да ва ће мо је да на е сто го ди шњи

по мен

ВА СИ ЛИ ЈУ ВА СИ РА ДО ГО СТИ ЋУ

С љу ба вљу и по но сом те чу ва мо у ср ци ма. Не ка

те у ти ши ни ми ра пра ти на ша не из мер на љу бав

ја ча од за бо ра ва.

Тво ја по ро ди ца
(90/215838)

16. мар та 2016. го ди не на вр ша ва се се дам на ест

го ди на ка ко ни је с на ма

ДРА ГА НА ЈА ЋИ МО ВИЋ
1999–2016.

У ми сли ма си увек с на ма. Те шко је жи ве ти без

те бе.

Ма ма РА ДА, та та СТОЈ МЕН и брат ДЕ ЈАН
(87/215831)

НИ КО ЛА ЈО КО ВИЋ НИ ЏА

Про шло је шест ме се ци, а ту га и бол су исти као

и пр вог да на...

Не до ста јеш ми...

Тво ја ЈА СА
(93/215863)

НИ КО ЛА ЈО КО ВИЋ НИ ЏА

Хва ла ти за све го ди не искре ног при ја тељ ства.

За у век ћеш би ти у мом ср цу. Не ка те чу ва ју ан -

ђе ли.

Тво ја ЦЕ ЦА
(94/215863)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГА НА 

ЈА ЋИ МО ВИЋ
1999–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: чи ка АЦА,

стри на НА ДА, се стре

ЈА СМИ НА и ИВА НА 

с по ро ди цом

(128/215966)

12. мар та 2016. на вр ша ва се шест ме се ци

от ка ко ни је с на ма

НИ КО ЛА ЈО КО ВИЋ ПИ ЏА
1965–2015.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ја по ро ди ца

(129/ф-384

ПО МЕН

ДРА ГА НА 

ЈА ЋИ МО ВИЋ

Не ка тво је де во јач ке сно -

ве чу ва ју до бри ан ђе ли!

Док смо жи ве би ћеш у

нашим ср цима.

Тво је: ба ба МИ ЛЕ ВА 

и баба СТАНА

(86/(215831)
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16. мар та је го ди на од бол ног ра стан ка с на шим

та том

БО ШКОМ ЧЕ ЧА РИЋЕМ

Су зе на ше, осве жи те му ли це, там не но ћи не бу -

ди те хлад не.

Цр на зе мљо не бу ди му те шка, не ка по чи ва у ми ру.

Ожа ло шће не тво је ћер ке СЛА ВА, СА ВА 

и РА ДИ ВОЈ КА
(1/213507)

ДА НИ ЈЕ ЛА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ
11. III 1975 – 11. III 2016.

Је ди ној ћер ки Не ли за ро ђен дан. Бес крај но сна жно во ли мо те,

ду бо ко у на ма чу ва мо те. Бол нас мно го ра за ра. Не да мо те ни ко -

ме, ни ка да.

Са мо тво ји ма ма и та та

(2/215605)

21. мар та на вр ша ва се го ди на от кад ни си с на ма.

ДА НИ ЦА КУ ТРИ

По мен ће мо одр жа ти 13. мар та, у 11 са ти, на Ка -

то лич ком гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пруг КА РОЉ, син РО БЕРТ 

с по ро ди цом и ћер ка АНИ ТА с по ро ди цом
(4/215619)

12. мар та, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ће мо го ди шњи по мен

ЉУ БО МИ РУ ЈО ВА НО ВИ ЋУ

Го ди на је про шла али ту га, пра зни на и бол оста ју.

Су пру га РАД МИ ЛА и си но ви ПРЕ ДРАГ и ДЕ ЈАН с по ро ди ца ма

(8/215628)

СЕ ЋА ЊЕ

НА ДА ЋО РИЋ
15. III 2009 – 15. III 2016.

По ро ди ца

(11/215634

12. мар та 2016, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва -

ће мо го ди шњи по мен на шем во ље ном

МИ ЛЕН КУ РА КИ ЋУ МИ КИ
1937–2015.

Го ди на про ђе, оста је ту га и по гле ди ко ји те сву -

да тра же и ср ца у ко ји ма ћеш веч но жи ве ти.

Су пру га СЛАВ КА, син ДРА ГАН с по ро ди цом 

и ћер ка ДРА ГА НА с по ро ди цом
(15/215651)

СЕ ЋА ЊЕ

МА ТИ ЈА КЛЕК НЕР
11. III 1999 – 11. III 2016.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.
Тво ји нај ми ли ји

(21/215656)

Про шла је го ди на от ка да ни си с на ма

ДРА ГАН КО ВА ЧЕ ВИЋ
1967–2015.

Али за нас ћеш увек би ти ту.
Мај ка ЉУ БИ ЦА и брат СЕН КО с по ро ди цом

(22/215660)

СЕ ЋА ЊЕ

ИЛИ ЈА 

ЖЕ РА ВЉЕВ

12. III 2011 – 12. III 2016.

По ро ди ца

(31/215671)

СЕ ЋА ЊЕ

ДО БРИН КА 
СИ МИ ЈО НО ВИЋ
11. III 1985 – 11. III 2016.
У на шим ми сли ма и ср -
цу оста ћеш за у век, ни -
кад те не ће мо за бо ра -
ви ти.
Тво је ћер ке НЕ ДЕЉ КА,

НА ДА и ВЕ РИ ЦА 
и су пруг ДУ ШАН

(32/215667)

12. мар та 2016, у 12 са ти, да је мо че тр де сет да на на шој

ВЕ РИ ЂО КИЋ
1938–2016.

Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти.
По ро ди це: БР ДАР СКИ, СТО ЈА НОВ и ЕР ДЕ ЉАН

(36/215694)

Ту жно се ћа ње на  дра ге ро ди те ље

СТО ЈА КОВ

АНА                            ЂОР ЂЕ
1939–2014. 1937–2002.

С љу ба вљу син ДРА ГАН с по ро ди цом
(41/215712)

Че тво ро го ди шњи по -

мен

ДУ ШАН 

ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
12. III 2012 – 12. III 2016.

Вре ме про ла зи, али

успо ме не не бле де.

Тво ји нај ми ли ји

(44/215718)

10. мар та 2016. на вр ша ва

се че тр де сет ту жних да на

от ка да ни је с на ма на ша

ВЕ СЕЛ КА 

КО ВА ЧИЋ
За у век тво је дру га ри це:

МА РИ ЈА СТО ЈА КО ВИЋ,

БРАН КА ЈО ВА НО ВИЋ 

и ДА НИ ЦА 

СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ

(46/215722)

IN MEMORIAM

ПЕ РИ ШИЋ

МИ ЛИ ЈА НА           ВИ ТО МИР
1920–1996.

Че сто сте у на шим ми сли ма, и за у век у ср цу!

Ва ши нај ми ли јих
(49/215726)

ЛА ЗАР МА ТИЋ

пре ми нуо 3. фе бру а ра

2016.  по сле крат ке и те -

шке бо ле сти, у 72. го ди ни.

У не де љу, 13. мар та да -

је мо че тр де сет да на на

гро бљу у Цре па ји

Ожа ло шће на по ро ди ца

и род би на

(51/215729)

У су бо ту, 12. мар та, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

на шој дра гој и во ље ној

ТА ЊИ ПЕ ТРО ВИЋ

Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма и ми сли -

ма.

Тво ји: отац СИ МА и брат ГО РАН 

с по ро ди цом

(53/215734)

IN MEMORIAM

МОМ ЧИ ЛО

ЂУ РО ВИЋ

1949–2006.

Се ћа ње на дра гог оца.

НЕ ЂА с по ро ди цом,

АЦА и ЉИ ЉА НА

(58/215746)

Про ла зи че тр де сет ту жних да на от кад ни си с на ма

МИ ЛО РАД ЧИ КА

Да ни про ла зе, а ни је дан без су за и се ћа ња на те -

бе. По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га

ко ју вре ме не ле чи.

С љу ба вљу и ту гом тво ји нај ми ли ји: отац ВИК -

ТОР, су пру га ЖИВ КА, 

ћер ка МА РИ ЈА НА и ДРА ГО
(61/215753)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у

су бо ту, 12. фе бру а ра 2016, у 10.30, на Но вом гро -

бљу обе ле жи ти че тр де се то днев ни по мен 

НА ТА ЛИ ЈИ ГА ВРИЋ

Ожа ло шће ни: су пруг ДРА ГО ЉУБ, ћер ка МА ЈА,

син НЕ НАД и уну чад
(62/215755)
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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: 013/26-382-

09; факс: 013/26-381-72; 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 063/24 83 80

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, на -

црт по твр де бан ке, на црт бан кар ске га ран ци је) нај ка сни је до 15. 03. 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: 500.000,00  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“ ад, фи ли ја ла Пан че во, нај ка сни је до 15. 03. 2016. го ди не;

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 из да ва ња у за куп до 17. 03. 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 15. 03. 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

Ми ни мал но при хва тљи ва по ну да за из да ва ње у за куп из но си 1.250.000,00 ди на ра ме сеч но. По ну да за из да ва ње у за куп мо ра да

гла си 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, с тим да ће у пр ву за куп ни ну би ти ура чу нат из нос ко ји је упла ћен на име уче шћа на јав ном при ку пља њу

по ну да у из но су од 500.000,00 ди на ра. Kао обез бе ђе ње за ис пла ту за куп ни не и тро шко ва по осно ву за ку па за ку пац ће до ста ви ти

бан кар ску га ран ци ју (нео по зи ву, пр во кла сну, без у слов ну и на пла ти ву на пр ви по зив) у из но су од укуп но по ну ђе ног из но са за куп -

ни не за це ло ку пан пе ри од за ку па из до ста вље не ини ци јал не пи са не по ну де по ну ђа ча, са ро ком ва же ња га ран ци је до 30. 04. 2017.

год. За ку пац је ду жан да сте чај ном управ ни ку до ста ви бан кар ску га ран ци ју у ро ку од 5 да на од оба ве ште ња сте чај ног управ ни ка

о са гла ша ва њу Од бо ра по ве ри ла ца о при хва та њу по ну ђе не це не. Ори ги нал га ран ци је мо ра се до ста ви ти ис кљу чи во лич но, Цен -

тру за фи нан си је Аген ци је за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Бе о град, Кнез Ми ха и ло ва 1 - 3, 3. спрат, у на ве де ном ро ку, а нај -

ка сни је до 15 са ти по след њег да на ро ка, по бе о град ском вре ме ну (ГМТ+1). У об зир ће се узе ти са мо бан кар ске га ран ци је ко је при -

стиг ну на на зна че ну адре су, у на зна че но вре ме и у на зна че ном ква ли те ту.

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.

Уго вор о за ку пу пот пи са ће се у ро ку од 3 рад на да на од да на до ста вља ња ори ги нал не бан кар ске га ран ци је.

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;   

-      По твр ду пр во кла сне по слов не бан ке да је са гла сна да по ну ђа чу из да бан кар ску га ран ци ју зах те ва ног ква ли те та и у зах те ва -

ном из но су са ро ком ва же ња га ран ци је до 30. 04. 2017. год 

-      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

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“, 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 18. 03. 2016. го ди не до 12 са ти. 

Јав но отва ра ње по ну да одр жа ће се 18. 03. 2016. го ди не у 12:15 ча со ва (15 ми ну та по ис те ку вре ме на за до ста вља ње по ну да) 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

        По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре -

ди не , на осно ву чла на 25. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе -

ни гла сник РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до но ше њу ре ше ња о  да ва њу са гла сно сти 

на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 07. 03. 2016. го ди не  до не то Ре ше ње о

да ва њу са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА

Ре кон струк ци ја објек та вла жног по ступ ка и гра ну ла циј ског тор ња у по го ну КАН,

„ХИП Азо та ра” д.о.о, на к.п. бр. 15645 КО Пан че во, но си о ца про јек та „ХИП-Азо та -

ра” д.о.о. Пан че во, Ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 80 из Пан че ва.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно ву пред ло га од лу ке ко ји је са став -

ни део Из ве шта ја Тех нич ке ко ми си је, као и уви дом у до ста вље ну до ку мен та ци ју, ко -

јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив -

них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не ме ре за шти те.

      Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац про јек та је ду жан да обез бе ди

усло ве и спро ве де ме ре де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну, као и да обез бе ди из вр ша ва ње про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну, пред ви ђе ног по гла вљем 9.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

је ко нач но у управ ном по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти управ ни

спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду, у ро ку од 30 да на, од да на об ја вљи ва ња овог

оба ве ште ња.

У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09,

81/09 - ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и

145/2014)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске 

и стам бе но-ко му нал не по сло ве

ОГЛА ША ВА
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА ЈАВ НИ УВИД

СЛЕ ДЕ ЋЕГ ПЛАН СКОГ ДО КУ МЕН ТА

На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је ком плек са ХИП „Пе тро хе ми ја” у на се ље ном ме сту Пан че во

и

Из ве шта ја о стра те шкој про це ни ути ца ја Пла на 

де таљ не ре гу ла ци је ком плек са ХИП-„Пе тро хе ми ја” у на се ље ном ме сту Пан че во, на жи вот ну

сре ди ну

       

       На црт на ве де ног план ског до ку мен та и Из ве шта ја о стра те шкој про це ни ути ца ја пла на на

жи вот ну сре ди ну, из ла жу се на јав ни увид у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Ул. Трг кра -

ља Пе тра I бр. 2 - 4, у хо лу на ше стом спра ту, у тра ја њу од 30 да на, по чев од 11. 03. 2016. го ди -

не.

       За пру жа ње ин фор ма ци ја у ве зи са на ве де ним план ским до ку мен том обра ти ти се Се кре та -

ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве Град ске упра ве гра да Пан че -

ва, на тел. 308-905.

       Пред став ни ци об ра ђи ва ча пла на да ва ће оба ве ште ња ве за но за план ски до ку мент за вре ме

тра ја ња јав ног уви да, сва ког пет ка, у вре ме ну од 10 до 12 са ти.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца под но се при мед бе на На црт пла на, за вре ме тра ја ња

јав ног уви да, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за

ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це Град ске упра ве гра -

да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во.

       Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же ног план ског до ку ме на та и Из ве шта ја о стра те шкој про -

це ни ути ца ја пла на на жи вот ну сре ди ну, би ће ор га ни зо ва на да на 23. 03. 2016. го ди не у 12 са -

ти, у Ма лој са ли згра де Град ске упра ве гра да Пан че ва.

Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на 20. 04. 2016. го ди не, са по чет ком у 13 са ти,

у ма лој са ли згра де град ске упра ве Гра да Пан че ва.

       Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр жа ва ња јав не сед ни це Ко ми си је за пла но -

ве, огла си ће се но ви тер мин и ме сто одр жа ва ња сед ни це Ко ми си је.

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.

ALM Nonwoven MAnufacturing D.O.O.

je italijansko-srpska tekstilna kompanija koja se bavi proizvodnjom zaštitne odeće za

jednokratnu upotrebu.

      Zbog proširenja našeg tima, u potrazi smo za kandidatom na poziciji:

Office Manager - prevodilac
Lokacija: Pančevo

Opis posla:

• Part-time posao za osobu sa odličnim znanjem italijanskog jezika koji će obavljati ad-

ministrativno-prevodilačke poslove.

Prijave i biografije slati na e-mail adresu:

jelenailijevski@icloud.com

ili postom na: ALM Nonwoven Manufacturing, 

Jabučki put 54, Pančevo



Удру же ње гра ђа на „Љу би те -
љи Ста ре пи ва ре” ор га ни зо ва -
ло је у су бо ту, 5. мар та, так ми -
че ње у ку ва њу свад бар ског ку -
пу са под на зи вом „Тро феј
Ђор ђа Вај фер та”. Та ма ни фе -
ста ци ја је има ла ху ма ни тар ни
ка рак тер, јер су на њој при ку -
пља на сред ства за ле че ње на -
ше ма ле су гра ђан ке Дра га не
Ра да нов.

По пра вом про лећ ном да ну,
у ле пом ам би јен ту ба ште Ста -
ре пи ва ре, на „цр ту” је иза шло
три на ест мај сто ра вар ја че.

По пу лар ни спе ци ја ли тет се
крч као че ти ри са та, а по том је
жи ри ода брао нај бо ље. Пр во
ме сто је осво јио Бра на Јо ва но -
вић, дру ги је био Пре драг
Мир ја нић Кр ле, а тре ће ме сто
је при па ло Пе тру Ман ди ћу.

То ком це лог да на од ви јао се
и за бав ни про грам, а по ро ди ца
Ра да нов је свим уче сни ци ма
уру чи ла при год не за хвал ни це
за по моћ ко ју јој пру жа ју.

Сви ху ма ни љу ди ко ји же ле
да по мог ну у ле че њу Дра га не
Ра да нов мо гу упла ти ти при лог

на жи ро ра чун бан ке ЕФГ, на
број 250-1150006521500-85.

По др шку на шој ма лој су -
гра ђан ки пру жи ће и ве ли ки
број из во ђа ча поп и на род не
му зи ке ко ји ће у че твр так, 17.
мар та, од 20 са ти, одр жа ти ху -
ма ни тар ни кон церт у „Гранд
ади” на Ади Ци ган ли ји (Обре -
но вач ки пут 17).

На сту пи ће два де се так из во -
ђа ча, ме ђу ко ји ма су „Ма гла
бенд”, Је ле на Ко стов, Је ле на
Гер бец, Би ља на Се чи ва но -
вић, Ми лан Ми тро вић, Дар -
ко Мар ти но вић и дру ги, а

оче ку ју се и спе ци јал ни го -
сти. Оп шир ни је ин фор ма -
ци је мо гу се про на ћи на
„Феј сбук” про фи лу Дра га ни -
ног та те Дра га на Ра да но ва,
код ко га се вр ше и ре зер ва -
ци је и ку пу ју кар те. За ин те -
ре со ва ни га мо гу по зва ти на
те ле фон 061/3040-033.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
Петак, 11. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор -
га ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не -
де ље би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње,
од но сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да -
ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Бре тон ци
Три пре ле па ма -
ла муж ја ка и јед -
на жен ки ца тра -
же но ви дом. Ови
штен ци, ко ји у
се би има ју кр ви
бре тон ца, ста ри
око два и по ме -
се ца, ве о ма су ве -
се ли и раз и гра ни.

Удо ми те љи тре ба да има ју основ не усло ве, пре све га огра -
ђе но дво ри ште, обје кат за сме штај но во при до шлог љу бим ца
и са гла сност свих уку ћа на.

Чуп ко
Улич ни шме кер сред њег ра -
ста стар је око две го ди не,
сте ри ли сан, вак ци ни сан и
очи шћен од па ра зи та.

Чуп ко је ве дар, дру же љу -
бив и увек спре ман за игру, а
до бро се сла же и с дру гим
пси ма и не стр пљи во че ка
при ли ку да уше та у не чи је
дво ри ште.

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.

НА ВИ ШЕ МЕ СТА ОБЕ ЛЕ ЖЕН ПРА ЗНИК ПРИ ПАД НИ ЦА ЛЕП ШЕГ ПО ЛА

ДА МЕ СЕ СВЕ БО ЉЕ (СА МО)ОР ГА НИ ЗУ ЈУ
Ме ђу на род ни да на же на обе -
ле жен је у уто рак, 8. мар та, а
до сад се не пам ти да је тим по -
во дом при ре ђе но ви ше ор га -
ни зо ва них ма ни фе ста ци ја.

У гра ду је, ре ци мо, по ред не бро -
је них те зги с цве ћем свих об ли ка,
бо ја и ми ри са, по себ ну па жњу
при ву кла ет но-из ло жба на Кор -
зоу. Та мо се на де се так штан до ва
мо гао на ћи нај ши ри ди ја па зон
ква ли тет них ру ко тво ри на по
при сту пач ним це на ма.

С дру ге стра не, го то во у свим
се ли ма при ре ђе но је мно го ин -
те ре сант ног са др жа ја, ма хом у
ор га ни за ци ји удру же ња при -
пад ни ца леп шег по ла.

Осмог мар та град је уо би ча је но
био пре пла вљен ра зним ва ри јан -
та ма по кло на за при пад ни це не -
жни јег по ла. Те шко да се мо гло
на пра ви ти де се так ко ра ка а да се
не на ле ти на љу ба зног про дав ца
ру жа, цве ћа у сак си ја ма и ра зних
ике ба на и дру гих ша ре них аран -
жма на. Це не су би ле при ла го ђе -
не тре нут ној „џеп ној” си ту а ци ји,
па се мо гло што шта на ћи и за
ма ње од сто ди на ра, а про сеч на
це на по јед ном екс по на ту би ла је
два до три пу та ви ша.

Као и ра ни јих го ди на, вред -
не да ме из све број ни јих удру -
же ња те мељ но су се спре ми ле
за свој пра зник. Цен трал но
ме сто био је пан че вач ки Кор -
зо, на ко јем је овог пу та бре -
сто вач ки Ак тив же на „Со са”,
уз по др шку ЈКП-а „Зе ле ни ло”
и Гра да Пан че ва, ор га ни зо вао
„Осмо мар тов ски ба зар ру ко -
тво ри на и до ма ће ра ди но сти”.

НОВО СЕЛО У ЗНАКУ ЖЕНА

Новосељански Дом културе је пово-

дом 8. марта приредио циклус под

називом „Месец посвећен женама”.

Најпре је 21. фебруара Иванa Гво-

зденац приказала четрдесетак уља

на платну, а недељу дана касније

Удружење жена „Новосељанке/Bo bo -

a ce le” организовало је етно-изложбу

„Руке”.

Завршна прослава 8. марта поче-

ла је свечаним концертом „Деца

мајкама”, на којем су учествовали

дечји хор под управом Мика Доре-

ла, балетска група „Пируета”, шко-

ла савременог плеса Снежане Бабе, глумачка дечја дружина Јонела Бабе, као и солисти и

дечји ансамбл удружења ДАК – Данијеле Петровић, која је и организатор овог концерта.  

Отворена је изложба радова Теодоре Цветковић, а након разгледања њених цртежа ура-

ђених црном и белом кредом, оловком и комбинованом техником уследила је журка у орга-

низацији школе салсе Раше Мијатовића.

„НАЈЛЕПША БАЈКА” ЗА ОМОЉИЧКЕ 

МАЈКЕ И БАКЕ

У организацији КУД-а

„Жисел”, у недељу, 6.

марта, у сали Омладин-

ског дома у Омољици

приређена је „Најлеп-

ша бајка”.

Том приликом су че-

тири дечја ансамбла

различитих узраста

подарила најлепши поклон својим мајкама и бакама.

Малишани су се представили надахнутом игром, песмом,

прелепим рецитацијама и складним музицирањем.

Кад се под ву че цр та, хра на је,
као што је би ло и оче ки ва но,
нај бр же „пла ну ла”, али ни дру -
ги про из во ди ни су би ли не за па -
же ни, па је овај ба зар ис пу нио
оче ки ва ња, пре све га гра ђа на
ко ји по чи њу да се на ви ка ва ју да
на ова квим до га ђа ји ма ку пу ју
до ма ће, за то што је и ква ли тет -
ни је и рен та бил ни је.

И на мно гим дру гим ме сти -
ма, у свим се ли ма и у гра ду,

удру же ња же на про сла ви ла су
свој пра зник на сли чан на чин
или уз дру же ње, пе сму и игру.

Не по би тан за кљу чак је да
(са мо)ор га ни зо ва ње при пад ни -
ца леп шег по ла све ви ше до би ја
на зна ча ју, а по себ но ра ду је то
што је, без об зи ра на акут не
про бле ме, по пут не до стат ка
про сто ри ја или фи нан си ра ња,
њи хов на пре дак све уоч љи ви ји.

Ј. Фи ли по вић

На тај по зив су се, по ред ор -
га ни за ци ја ко је оку пља ју да -
ме, у уто рак, 8. мар та, ода зва -
ле и оне та ко зва не ин клу зив -
не, а би ло је ме ста и за пред у -
зет ни це и дру ге из ла га че про -
из во да на ста лих на тра ди ци о -
на лан на чин.

Та ко је Удру же ње сле пих и
сла бо ви дих из ло жи ло раз не
штри ка не ка пе, чет ке и укра -
сне ку ти је у об ли ку ср ца, а од -
мах по ред њих на шли су се
чла но ви ор га ни за ци је „На по -
ла пу та”, са чи јег штан да су,
по ред пре ле пих огр ли ца, ша -
ло ва и кор пи ца, нај ве ћу па -
жњу при ву кли „те ра чи ло ших
сно ва”. Ка жу, са мо их тре ба
ока чи ти по крај кре ве та и спа -
ва ње ће би ти без бри жно.

ко ји су, на из не на ђе ње му ште -
ри ја, на тој те зги про мо тив но
бес плат но де ље ни. Не за о би ла -
зни уче сни ци ова квих ма ни фе -
ста ци ја су и шти ће ни ци до ма
„Ср це у ја бу ци”.

На рав но, ни су из о ста ле ни
нео до љи ве ђа ко ни је. Би ло је и
сла ног и слат ког ко ли ко гур -
ман ска ду ша иште – ки фли ца,
ги ба ни ца и дру гих пи та, као и
ко ла ча и тор ти ра зних „сор ти”.
Но во фор ми ра но удру же ње из
Ме сне за јед ни це Гор њи град
„Пан чев ке” из ло жи ло је ра зно -
ли ке по сла сти це и „за ба да ва”
де ли ло свој бренд – сал чи ће.
Ива нов чан ке из ма ђар ског
КУД-а „Бо наз Шан дор” ну ди ле
су бо га то на фи ло ва не тор те;
при су ство удру же ња „Илин ден
– Ја бу ка” не би би ло за ми сли во
без ма ке дон ског спе ци ја ли те та
грав че тав че, а исто ва жи и за
„Гло гоњ ке” и њи хо ве пи те од
спа на ћа и ку пу са, као и за ви -
ше стру ко на гра ђи ва не штру -
дле с ма ком, ви шња ма или ро -
га чем. Сво јим ру ко тво ри на ма
и ђа ко ни ја ма пред ста ви ле су се
и „Стар чев ке”, „Па нон ке” као и
Ка ча рев ке из удру же ња „Ет но-
ку так 2015”.

ХУ МА НИ ТАР НЕ АК ЦИ ЈЕ ЗА ЛЕ ЧЕ ЊЕ ДРА ГА НЕ РА ДА НОВ

Свад бар ски ку пус, кон церт...

Ни ко ри сни це Си гур не ку ће
ни су за о ста ја ле у кре а тив но -
сти ка да је реч о, у по след ње
вре ме, из у зет но по пу лар ној
де ку паж тех ни ци. На рав но,
куп ци су и ов де нај ви ше би ли
за ин те ре со ва ни за јеф ти ни је
про из во де, по пут маг не ти ћа,



По сле ду ге так ми чар ске па у зе
про шлог ви кен да је на ста вље -
но так ми че ње у Су пер Б ли ги
за ру ко ме та ше. Глав ни пре -
тен дент за пр во ме сто и пла -
сман у срп ску ели ту, пан че -
вач ки Ди на мо, од лич но је за -
по чео про лећ ни део шам пи о -
на та. Мом ци ко је пред во ди
тре нер Иван Пет ко вић са вла -
да ли су на свом те ре ну Ме та -
лац из Ва ље ва с 36:19 (18:11).

Пан чев ци су и пре по чет ка
ме ча ва жи ли за ап со лут не фа -
во ри те у овом ду е лу, а ту уло -
гу су и оправ да ли. По след ње -
пла си ра ни го сти су има ли
сна ге да одо ле ва ју ли де ру са -
мо до 14. ми ну та, ка да је на
се ма фо ру ста јао ре зул тат
14:14. Од тог мо мен та играо је

са мо је дан тим – онај у жу то-
-цр ним дре со ви ма. Већ на по -
лу вре ме ну Ди на мо је имао
пред ност од се дам го ло ва, ко -
ју је у на став ку су сре та са мо
уве ћао.

Оно што све по кло ни ке игре
с ле пљи вом лоп том у на шем
гра ду мо же да охра бри, је сте
чи ње ни ца да Бран ко Ра да но -
вић и ње го ви са и гра чи ни у
јед ном тре нут ку ни су пот це ни -
ли ри ва ла. Игра ли су мак си -
мал но ан га жо ва но и бор бе но, а
тре нер Пет ко вић је шан су пру -
жио свим игра чи ма.

Нај е фи ка сни ји у до ма ћем
ти му би ли су Ми љан Бу њев че -
вић, Бран ко Ра да но вић и Иван
Ра до ји чић, ко ји су по сти гли по
пет го ло ва. Лу ка Ра до ва но вић
и Бог дан Огри зо вић су по че -
ти ри пу та би ли пре ци зни, а
Па вле Бан ду ка је три пу та са -
вла дао про тив нич ког гол ма на.

– По бе да ни у јед ном тре -
нут ку ни је до ла зи ла у пи та ње.

Ше сна ест игра ча је би ло у ро -
та ци ји, јер ми је ја ко ва жно да
бу де мо пра ви тим. Ствар но
сам за до во љан. У дру гом по лу -
вре ме ну смо при ми ли са мо
осам го ло ва. Ме та лац је мла да
еки па, ко ја је ова мо до шла да
се над и гра ва. Ми же ли мо у ви -
ши ранг и та ко се при пре ма -
мо. Са да нам пред сто ји вр ло
те шко го сто ва ње у Но вој Ва ро -
ши. Све ми сли су усме ре не ка
тој утак ми ци. По ку ша ће мо да
оства ри мо по зи ти ван ре зул -
тат. Обе ћа вам до бру игру и по -
зи тив ну енер ги ју, а да ли ће то
би ти до вољ но, ви де ће мо. Ја се
на дам по бе ди – ре као је Иван
Пет ко вић, тре нер Ди на ма.

Пан чев ци су и да ље ли де ри
на та бе ли, са 20 бо до ва.

СПОРТ
Петак, 11. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Та миш сла вио по сле
про ду жет ка

Ди на мо пао 
у по след њој се кун ди

Утак ми ца ма 22. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Ко шар -
ка шкој ли ги Ср би је. Је дан од
дер би ја је од и гран у Ха ли спор -
то ва у на шем гра ду. Сна ге су од -
ме ри ли Та миш и Вр шац, игра ла
се од лич на ко шар ка, а по кло ни -
ци игре под обру че ви ма мо гли
су да ужи ва ју. Меч је био не из -
ве стан до са мог кра ја, по бед ни -
ка ни је би ло у ре гу лар ном де лу,
ушло се у про ду же так, а на кра -
ју – те рен су уз диг ну тих ру ку на -
пу сти ли до ма ћи игра чи, пра ће -
ни ова ци ја ма с три би не: Та ми -
ш–Вр шац 93:90 (19:26, 26:14,
21:23, 16:19, 11:8).

Тим ко ји пред во ди Бо јан Јо -
ви чић је овом по бе дом де фи -
ни тив но из бо рио оп ста нак,
али је и остао у тр ци за пла -
сман у Су пер ли гу. Био је то
же сток ду ел, из јед на чен го то -
во од пр вог до по след њег тре -
нут ка. Мом ци из оба ти ма из -
га ра ли су за сва ку лоп ту, сва ки
скок, по ен... Нај ве ћа пред ност
ко ју је не ки од њих ус пео да
оства ри из но си ла је се дам по -
е на (Та миш два пу та). Ова
утак ми ца ће ду го оста ти у ле -
пом се ћа њу сви ма ко ји во ле
игру под обру че ви ма. Би ла је
са свим си гур но из над овог
ран га над ме та ња, а по ка за ла је
сву ле по ту ко шар ка шке игре...

У не ве ро ват но дра ма тич ној
за вр шни ци, ка да се ре зул тат на
се ма фо ру сме њи вао го то во из
се кун де у се кун ду, до по бе де су
мо гли до ћи и јед ни и дру ги. Шу -
те ри су пре у зи ма ли од го вор ност
на се бе, ва жне „трој ке” за Та -
миш уба ци ва ли су Иван Сми ља -
нић, Ни ко ла Си мић и Ду шан

Ми ло ше вић... До ма ћи су има ли
и на пад за ко нач ну по бе ду, али
– ушло се у про ду же так.

Го сти су би ли бо љи на по -
чет ку до дат них пет ми ну та
утак ми це, па су у по след њих
ше зде сет се кун ди има ли и пет
по е на „ви шка”. Ипак, та да је
мла ди плеј меј кер Та ми ша
Алек сан дар Ил кић, је дан од
нај за па же ни јих ак те ра утак -
ми це, по сти гао пет „ве за них”
по е на и до нео из јед на че ње
свом ти му, а у пе нал-за вр шни ци
до ма ћи ко шар ка ши има ли су
ви ше кон цен тра ци је...

– Ја ко те шка утак ми ца, ве о -
ма зах тев на, си гур но из над ни -

воа ли ге. Сре ћа је овог пу та би -
ла на на шој стра ни, али ве ро -
ват но смо је и за слу жи ли. Че -
сти там мо јим мом ци ма на по -
ка за ном ка рак те ру, же љи и
бор бе но сти, што се ни су пре -
да ли ни у јед ном тре нут ку, чак
ни ка да је из гле да ло да је утак -
ми ца из гу бље на. До кра ја има -
мо још че ти ри ме ча у ко ји ма
же ли мо да оства ри мо што ви -
ше по бе да и обез бе ди мо што
бо љи пла сман – ре као је тре -
нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић .

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
до ма ћег ти ма био је ка пи тен
Ду шан Ху кић (18 по е на), а
сјај ни су би ли и Фи лип Ду мић

Чла но ви КК-а Мла дост би ли
су ве о ма ак тив ни про шлог ви -
кен да.

На тур ни ру „Де ца Евро пе” у
Бе о гра ду ка та тим по ле тар ки у
са ста ву: Ми ли ца Дра ги че вић,
Ми ли ца Ама но вић и На ђа Ша -
рац осво јио је злат ну ме да љу.
Сре бр но од лич је је за ра ди ла
еки па пи о ни ра у бор ба ма, у са -
ста ву: Не бој ша Бо жић, Ми хај -
ло Кр ча ди нац, Ди ми три је Сте -
ва но вић и Бра ни слав Срећ ков,
а брон за ма су се оки ти ли и ка -
та ши Ди ми три је Сте ва но вић,
Ми хај ло Кр ча ди нац и Ана ста -
си ја Ја ре дић.

На Ку пу Ста ре Па зо ве за
нај у спе шни ју так ми чар ку про -
гла ше на је Ја на Кој чић, јер је
осво ји ла злат не ме да ље и у ка -
та ма и у бор ба ма. Нај вред ни је
тро фе је су за ра ди ли и Ср ђан

Јо кић и На та ли ја Га ври ло вић,
сре бром су се оки ти ли На та -
ли ја Га ври ло вић и ка та тим
пи о нир ки у са ста ву: Та ра Ђур -
ђе вић, Ана Ту бић и Ми ња Ко -
вач, а брон зе су за слу жи ли
Ма ја Жу нић, Јо ва на Но ва ков
(две), Ми ња Ко вач и Ми хај ло
Пан те лић.

Та ко ђе у Ста рој Па зо ви
одр жа но је Пр вен ство Вој во -
ди не за се ни о ре. На др жав ни
шам пи о нат се пла си рао Ми -
лош Ма ки тан у ка те го ри ји до
84 кг.

За не де љу да на, тач ни је 20.
мар та, у пан че вач кој Ха ли
спор то ва би ће одр жан се дам -
на е сти Ин тер на ци о нал ни ка -
ра те тур нир у ор га ни за ци ји
КК-а Мла дост. Оче ку ју се так -
ми ча ри из 37 клу бо ва из Ср -
би је и ино стран ства.

Се ни о ри КК-а Ди на мо на ста -
вља ју да ни жу успе хе у но вој
се зо ни. Они су про шлог ви -
кен да у Ста рој Па зо ви на Пр -
вен ству Вој во ди не, као и прет -
ход них го ди на, би ли ме ђу нај -
у спе шни јим клу бо ви ма.

Шам пи о ни По кра ји не по -
ста ли су Ни ко ла Јо ва но вић и
Ог њен Јер ков, сре бр ним ме да -
ља ма су се оки ти ли Не бој ша
Спа сков ски и Сло бо дан Би те -
вић, а брон зу је за ра дио Сте -
фан Лу гић.

Ка ра ти сти Ди на ма ни су до -
зво ли ли ни ка ква из не на ђе ња,
па су ру тин ски од ра ди ли сво је
ме че ве. Ре пре зен та тив ци Ср -
би је Ни ко ла Јо ва но вић и Сло -

бо дан Би те вић ни су има ли
пра ву кон ку рен ци ју, а Би те -
вић је због бо ја зни од по вре де
од у стао од бор бе у фи нал ном
ме чу, па је та ко до сво је пр ве
се ни ор ске ти ту ле до шао нај -
мла ђи члан Ди на ма Ог њен
Јер ков. Од ли чан је био и Сте -
фан Лу гић, али још ни је у пра -
вој фор ми, ко ја се тем пи ра за
Пр вен ство Ср би је. Де би тант -
ски на ступ у се ни ор ској кон -
ку рен ци ји има ла је и Ма ри на
Гла вич, ко ја се од лич но бо ри -
ла, али је оста ла без ме да ље.

Сви так ми ча ри су се пла си -
ра ли на Пр вен ство Ср би је, ко -
је ће би ти одр жа но кра јем
мар та.

ДИ НА МО НА СА МОМ ВР ХУ

ТРО ФЕ ЈИ СА СВИХ СТРА НА

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„ЖУ ТО-ЦР НИ” КРЕ НУ ЛИ У ПО ХОД

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

КО ШАР КА ШКЕ ДРА МЕ НА СТРЕ ЛИ ШТУ 

Стране припремио

Александар
Живковић

У организацији ЏК-а Проле-
тер, прошлог викенда је у
Зрењанину одржано јуниор-
ско Првенство Војводине у
џуду. Учествовало је 109 так-
мичара из 29 клубова, а ЏК
Динамо је представљало де-
вет бораца, које је предводио
тренер Љубомир Станишић.
Наши суграђани су остварили
запажен успех, а шест осваја-
ча медаља изборило се за
пласман на државни шампи-
онат, који ће бити одржан 19.
марта у Београду.

Најуспешније су биле Ан-
дреа Стојадинов и Сара Слав-
ковић, које су постале шампи-
онке Војводине, сребром су се
окитили Маја Куч, Алекса
Стојадинов и Милош Палоц, а

бронза је припала Филипу
Ринковецу.

На међународном турниру
за ветеране одржаном у фран-
цуском граду Бордоу учество-
вало је 350 такмичара из 16
земаља из Европе, Јужне Аме-

рике и Азије, а међу њима је
био и члан ЏК-а Динамо
Славко Станишић.

Он је убедљиво освојио прво
место у категорији М6 –100
кг, добивши сва четири меча
ипоном. Идентичан успех је

поновио и у комбинованој ка-
тегорији М6 –90/–100/+100
кг, остваривши две победе
класичним ипоном и једну
ипоном после дисквалифика-
ције противника због четири
казне.

Свака част!

СА ЏУДО-БОРИЛИШТА

ШАМПИОНИ – САРА, АНДРЕА И СЛАВКО

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

(12), Ни ко ла Си мић (11), те
Ду шан Ми ло ше вић и Алек сан -
дар Ил кић (по 10 по е на). Не -
ма ња Ма ној ло вић, Иван Сми -
ља нић, Ни ко ла Ву јо вић и Ра -
до слав Пе ко вић су се по осам
пу та упи са ли у ли сту стре ла ца.

У 19. ко лу Пр ве срп ске ли ге
Крис-крос је у Оџа ци ма са вла -
дао исто и ме ног до ма ћи на са
78:75.

– Би ло је пра во за до вољ ство
игра ти у пре ле пом спорт ском
објек ту у Оџа ци ма. Ушли смо
хра бро у ду ел, са же љом да
игра мо до бро у од бра ни, без
мно го лич них гре ша ка. Има ли
смо до бар ри там све до са ме
за вр шни це, ка да је до ма ћин
кре нуо на све или ни шта.
Ипак, ка да је би ло нај по треб -
ни је, би ли смо ста ло же ни, па
смо за слу же но три јум фо ва ли
– ис та као је тре нер Крис-кро са
Вук Ста ни ми ро вић.

Пра ва дра ма ви ђе на је и у
14. ко лу Дру ге срп ске ли ге. Во -
де ћи Ди на мо је на свом те ре ну
из гу био од дру го пла си ра не Но -
ве Па зо ве са 77:89. У пр вом де -
лу пр вен ства Пан чев ци су
истог ри ва ла са вла да ли с 11
по е на раз ли ке, па им је глав ни
циљ у про шло не дељ ном ду е лу
био да не из гу бе с ве ћом раз ли -
ком. На жа лост, ри вал је „трој -
ку” за ко на чан три јумф уба цио
у по след њој се кун ди ме ча.

– Без два игра ча на ви со ким
по зи ци ја ма има ли смо мно го
из гу бље них ско ко ва у од бра -
ни. Ми слим да је то пре су ди -
ло. Те шка утак ми ца, има ли
смо од лич ног про тив ни ка. Не
мо гу да за ме рим мо јим мом -
ци ма. Ово нам је пр ви по раз,
али са да је Па зо ва у бла гој
пред но сти. Ипак, на да мо се
њи хо вом кик су у на став ку пр -
вен ства – ре као је тре нер Ди -
на ма Не над Ра ко вац.

Пан чев ци и сле де ћу утак ми -
цу игра ју на свом те ре ну. 



У недељу, 6. марта, у Хали
спортова у Јабуци одржан је
турнир у бадминтону који је
организовао БК Панчево. Уче-
ствовало је 60 играча, који су
били подељени у четири ста-
росне категорије.

Чланови домаћег клуба би-
ли су веома успешни. Златне
медаље су освојили Влад Де-
хелеан и пар Анђела Витман –
Сања Перић. Сребро је заслу-
жила Анђела Витман, а брон-
зама су се окитили парови
Наталија Бохаревић – Нина
Богдановић (БК Змајеви), Ни-

кола Борка – Виктор Бурјан и
Влад Дехелеан – Милош Дми-

тровић (БК Клир). Добру игру
су приказали и Дарко Рашо-

вић, Михајло Борка и Борис
Куруц.

Одлични су били и најмла-
ђи чланови БК-а Динамо. Ма-
рија Самарџија је освојила
златну медаљу, Вања Бокан се
окитио сребром, а бронзе су
заслужили Катарина Виг и
Петар Радонић, који је у борби
за трофеј савладао клупског
друга Михајла Вига.

Одржан је и турнир у друштве-
ној игри „повежи 4”, на којем је
тријумфовао Славомир Борка,
испред Игора Шешића, Мионе
Филиповић и Сергеја Лукића.

СПОРТ
Петак, 11. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Ужице: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Баваниште: БАВАНИШТЕ–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – РУМА

субота, 13 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Н. Варош: ЗЛАТАР–ДИНАМО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ

недеља, 19 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ЖЕЛЕЗНИЧАР

субота, 19.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ВОЈКА

субота, 17 сати

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ЈЕДИНСТВО

Б. Н. Село: БНС–ОМЛАДИНАЦ

субота, 17 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДОЛИНА

недеља, 14.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Б. Црква: БАК–СЛОГА

Црепаја: ВОЈВОДИНА – МЛАДОСТ (В)

Старчево: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ

Гај: ПАРТИЗАН – ДИНАМО 1945

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – МЛАДОСТ (О)

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:2

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – К. МИТРОВИЦА 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ОДБОЈКА 013 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛАЦ 36:19

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ 93:90

Смедерево: СМЕДЕРЕВО–ТАМИШ 72:90

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Оџаци: ОЏАЦИ – КРИС КРОС  75:78

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО – Н. ПАЗОВА 77:89
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Jorgensen

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Одбојкашице Динама
боље од Железничара

Борац и даље у трци
за елиту

Један од занимљивијих мече-
ва седамнаестог кола Супер-
лиге за одбојкашице одигран
је прошлог викенда у Хали
спортова на Стрелишту. Пан-
чевачке „лавице” су угостиле
тим из Лајковца, играла се од-
лична одбојка, а победу је из-
војевао срећнији и, ипак, бољи
тим: Динамо–Железничар 3:2,
по сетовима: 25:22, 25:18,
18:25, 24:26 и 15:8.

Сам почетак утакмице није
наговештавао баш такву одбој-
кашку драму. Гошће су у наш
град дошле као апсолутни фа-
ворити, а већ на старту су ту
улогу и оправдале. Железни-
чар је повео с 5:0, имао је
предност и од 9:2 и 14:9, али се
девојке које предводи тренер
Александар Владисављев нису
уплашиле. Наставиле су да
играју храбро, верујући у себе
и – преокрет. Пријатно је изне-
надила Милена Спремо, која је
одиграла једну од најбољих
партија у дресу Динама и у
тим тренуцима је одржавала
резултатски прикључак с ти-
мом из Лајковца. А онда је на
сервис дошла Слађана Мирко-
вић, која је потпуно поремети-
ла пријем гошћи, разиграле су
се Јелена Лазић и Нина Ко-
цић... Динамо је изједначио на
14:14, убрзо је и повео, па сте-
чену предност није испуштао
до краја сета. Сјајно су играле

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

СРЕЋА ИСПРАТИЛА ХРАБРЕ...ЕМА НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ
На Отво ре ном пр вен ству Бе о -
гра да за те ни сер ке до осам на -
ест го ди на уче ство ва ле су и
чла ни це ТК-а Ди на мо Ми ла на
Ву лин и Еми ли ја Кој чић.

За па жен успех је оства ри ла
Еми ли ја, ко ја је пр ви пут игра -
ла у фи на лу у овој кон ку рен -
ци ји. У по лу фи на лу је са вла -
да ла Со фи ју Са вић из Бе о гра -
да, да би у бор би за тро феј, у
од лич ном ме чу, из гу би ла од
ита ли јан ске так ми чар ке у три
се та.

Пре овог так ми че ња Ема је
осво ји ла Отво ре но пр вен ство
Бе о гра да за те ни сер ке до ше -
сна ест го ди на.

КА ЧА РЕВ ЦИ МА 

ЧЕ ТИ РИ МЕ ДА ЉЕ
По сле шест ме се ци по сто ја -
ња ЏК Је дин ство из Ка ча ре ва
је имао так ми чар ски де би. У
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
мла дих џу ди ста ко ји су се
над ме та ли на тур ни ру у Ту -
ри ји Ка ча рев ци су осво ји ли
че ти ри ме да ље.

Ми хај ло Ан ђе ло вић је за -
слу жио нај вред ни ји тро феј,
Кри сти на Бјел че вић се оки ти -
ла сре бром, а брон зе су за ра -
ди ли Сер геј Цвет ко вић и Ја на
Пе ји но вић.

Тре нер Са ша Ан ђе ло вић и
ње го ви са рад ни ци Алек сан дар
Ве лич ков ски и Не ма ња Ста ко -
вић за до вољ ни су ре зул та ти ма
сво јих уче сни ка на пр вом так -
ми че њу.

„ОСВО ЈЕН” 

И ЗРЕ ЊА НИН
На ме ђу на род ном так ми че њу
у те квон ду „Зре ња нин опен”,
одр жа ном про шлог ви кен да,
уче ство ва ло је 550 так ми ча ра
из 15 зе ма ља, а клуб из на ше га
гра да пред ста вио се са 14 бо -
ра ца. И овог пу та успех је био
из у зе тан – Пан чев ци су осво -
ји ли 11 ме да ља, а при пао им
је и пе хар за тре ће ме сто у
екип ној кон ку рен ци ји ка де та.

Нај сјај ни ја од лич ја су за -
слу жи ли Ни ко ла Вуч ко вић,
Ми ли ца Не дел ков ски и Ни ко -
ла Ре са но вић, сре бром су се
оки ти ли: Лу ка Ба бић, Раст ко
До ста нић, Ан дре ја По по вић,
Ива Ја коб и Али Ел са даи, а
брон зе су за ра ди ли: Ла ра Бо -
кун, Не ма ња Вер ме зо вић,
Вла да Ар се но вић и Алек сан -
дар Ан дрић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

и Николина Ашћерић и Ања
Владисављев, а тачку на овај
сет ставила је ас-сервисом Је-
лена Лазић, капитен.

Наставак утакмице донео је
потпуну доминацију домаћег
тима. Питање победника у
другом сету није се поставља-
ло ниједног момента, а тренер
Владисављев је шансу да се
представи панчевачким љуби-
тељима одбојке пружио и мла-
дој Јани Ћук.

Трећи сет је донео пад кон-
центрације код домаћих од-
бојкашица, што је Железни-
чар умео да казни и да смањи
предност ривала на 2:1, а по-
том је уследио још један сет за
одбојкашке сладокусце. Го-

шће су водиле с 15:9 и 20:13,
Динамо се није предавао, сти-
гао је на 22:22, потом је Желе-
зничар пропустио две сет-лопте
(24:22), да би трећу претворио
у изједначење – 26:24.

Последњи, пет сет опет је
припао „лавицама”. Јелена
Лазић, Слађана Мирковић и
Нина Коцић су поново преу-
зеле контролу над утакми-
цом, одлично је сервирала
Николина Ашћерић, Ања
Владисављев је давала сигур-
ност свом тиму с места либе-
ра... Лако, без великих трза-
вица, Динамо је стигао до
вредне победе од 3:2.

– Била је то врло чудна
утакмица, с много осцилација,
али свакако веома занимљива.
Ми смо више желели победу,
која нам много значи, пре све-
га због самопоуздања. Очеку-
јемо меч у Ужицу, где ћемо та-
кође покушати да изборимо
добар резултат – рекао је тре-
нер Динама Александар Вла-
дисављев.

Занимљиво и неизвесно би-
ло је и у 17. колу Прве лиге за
одбојкаше. Борац је у Хали
спортова на Стрелишту после
велике драме савладао Косов-
ску Митровицу с 3:1, по сето-
вима: 25:20, 26:24, 17:25 и
25:23, и тако остао у трци за
пласман у елиту.

Ова утакмица је имала све
оне елементе који одбојку
чине лепом. Играло се же-
стоко, за сваку лопту и сваки
поен. Треба похвалити све
момке из Борца: Немању
Милетића, Сашу Рајковића,
Давора Милошевића, Мило-
ша Милића, Владимира Кне-
жевића, Бојана Познића, Ми-
лана Зиндовића, али и Ивана
Бојковића, Рада Спасојевића,
Радована Меденицу и Мило-
ша Симића. Много су желели
тријумф...

Истински подвиг су напра-
вили у другом сету. Гости су
водили са 24:20, али Борац је
успео да преокрене на 26:24!

– Изузетно борбена утакми-
ца. Играли смо стрпљиво, баш
као и Косовска Митровица, па
је цело надметање личило на
неку шаховску партију. Пове-
ли смо са 2:0 иако смо други
сет добили изузетно тешко.
Требало нам је доста среће.
Нама је свака утакмица дерби,
али у сваки меч улазимо с нај-
вишим амбицијама – истакао
је Драгољуб Стојановић, тре-
нер Борца.

Старчевци су и даље четвр-
ти на табели, са скором од 13
победа и четири пораза, али и
шансама да се домогну другог
места, које води у бараж за
пласман у Суперлигу.

ЈУНИОРСКИ КУП У БАДМИНТОНУ

ОДЛИЧНА ИГРА МАЛИШАНА

МАЛЕ „ЛАВИЦЕ” НАЈБОЉЕ У ВОЈВОДИНИ

Финални турнир Првенства Војводине у одбојци за јуниорке одр-

жан је 6. марта у Сремској Митровици. Поред домаћег Срема, за

трофеј су се борили и Јединство из Старе Пазове и панчевачки Ди-

намо. Играо је свако са сваким, а два тима су се изборила за пла-

сман на Првенство Србије, на којем ће, од ове године, учествовати

осам екипа.

У првом сусрету мале „лавице” су изгубиле од Срема с 3:2, да би

потом декласирале Јединство с 3:0. У трећој утакмици тим из Ста-

ре Пазове је лако тријумфовао над Сремом, што је Динаму омогу-

ћило да освоји титулу шампиона Војводине.

Велики успех панчевачке одбојке, под вођством тренера Слобо-

дана Радивојевића, оствариле су: Даша Михаиловић, Бјанка Пет-

ковић, Милица Секулић, Сања Ђурђевић, Милица Јовановић,

Јелисавета Којадиновић, Тијана Стојковић, Јана Ћук, Бојана Стан-

ковић, Вања Станић, Милана Нићифоровић и Сара Ђурић.
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Ол га Бру јић, 
гим на зи јал ка:

– Пла ни рам да у пе так
одем с дру штвом 
на пи ће, а у су бо ту 
на не ку жур ку у гра ду.
Не де љу ћу про ве сти
уче ћи за на ред ну 
не де љу и од ма ра ју ћи
се.

Бе ба Ри стић,
сред њо школ ка:

– У су бо ту идем 
у Бе о град на про сла ву
осам на е стог ро ђен да на,
а не де љу ћу про ве сти
с деч ком, ићи ће мо 
у би о скоп у „Ави ву”.
Оста так вре ме на ћу
из дво ји ти за уче ње.

Бор ко Ви ца но вић,
гим на зи ја лац:

– Нај ве ро ват ни је 
ћу иза ћи с дру штвом 
у ка фић „Град”, 
а с об зи ром на то да
сле де ће не де ље имам
кон трол не у шко ли,
пла ни рам и да мно го
учим и да се од ма рам.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µД. Исаков ?Д. Кожан

Бу ди те ори ги нал ни

Још јед но сјај но ме сто за ку по ви ну пра вог по кло на за во ље ну

же ну би ла је – Град ска упра ва. Не, ни ко та мо ни је про да вао ни

ла жна обе ћа ња ни ма глу ни пра зне при че.

    Ча роб не цвет не аран жма не и ори ги нал не по кло не кре и ра ла су

де ца и мла ди у ра ди о ни ци „Не вен” у шко ли „Ма ра Ман дић”. До -

на тор ску из ло жбу је ор га ни зо вао Кул тур ни цен тар ли ца са ин ва -

ли ди те том. Ако сте и та мо на ба ви ли дар – ура, ура, ура и за вас!

Би рај те па жљи во

Пи та ли се за што се обе ле жа ва 8. март или не, би ли за или про -

тив, увек се на ђе не ка ма ма, се стра, де вој ка... ко јој би сте ра до

по кло ни ли ма ли знак па жње. А та да са мо ва ља из бе ћи кич.

    Де ца из до ма „Спо ме нак” утка ла су сво ју љу бав у са вр ше не

по кло не и при ка за ла их на про дај ној из ло жби на Зе ле ној пи ја ци.

Ако сте иза бра ли не што с њи хо ве те зге, три пут ура за вас!

По кла њај те љу бав

Да ли сте се 8. мар та се ти ли на ших дра гих су гра ђан ки у Ге рон -

то ло шком цен тру? Уче ни ци Тех нич ке шко ле „23. мај” ми сле на

њих сва ке го ди не. Оби ђу их, на пра ве им мо дер не фри зу ре, па се

одр жи и ре ви ја. Ча роб но! Бра во за мла де фри зе ре!

    Ви ди те, та ко је ма ло по треб но за сре ћу. И она је у ма лим а

ве ли ким ства ри ма. Се ти те се то га, и то не са мо 8. мар та.

Ни је Пан че во има ло бо љи и
убе дљи ви ји ро кен рол са став,
те шко да ће га и има ти. Океј,
то је су бјек ти ван став пот пи -
сни ка ових ре до ва, убиј те га.
Оно што, ипак, ни ко не мо -
же да оспо ри, је сте чи ње ни -
ца да нам су ге стив ни је на с-
ту пе, с ви ше мо ле ку ла сло -
бо де од „Кон тра бан де” ни ко
ни ка да ни је при у штио. Уо -
ста лом, сва ко у све тре ба сам
да се уве ри: то је ем по ште -
но, ем зре ло. Њи хов кон церт
је за ка зан за су бо ту, 12.
март, у 21.30, у „Апо лу”.

Ћа ска мо са Ђен ком из пле -
ме на Ра до ва но вић. Он и ње -
гов мла ђи и леп ши брат
Ба не осно ва ли су „Кон тра -
бан ду” 1991. У пра во вре ме,
али за бе жа ње из ове зе мље.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Је л’ сте оста -
ри ли за ових 25 го ди на или
је ро кен рол и да ље сми сао
ва ших жи во та?

ЂЕН КА: Ма, ро кен рол је
жи вот. Ће ла ви смо, али у ду -
ши се осе ћа мо као ко са ти ја -
ха чи апо ка лип се. Ја мо гу све
са два де сет и две. СТР „Кон -
тра бан да” сви ра и ду же, али

но ве ства ри. Тре ба ло би да
одем уско ро до Њу јор ка, да
та мо сни мим и из мон ти рам
но ви спот.

• Океј, али за ор га ни за ци -
ју кон цер та у Пан че ву по сле
сто го ди на вам је био по тре -
бан још не ки им пулс...

– Об у зе ле су нас по но во до -
бре ви бра ци је. У ства ри, ни су
нас ни на пу шта ле, са мо су по -
ја ча но ожи ве ле. Кад смо за ро -
ка ли по но во „Без ње не ке ве
не ма до бре ше ве”, па „Ви бра -
тор у ри кверц”, па „Бе ба фри -

ке ве” је две го ди не у ве ли кој Ју -
го сла ви ји, у кон ку рен ци ји са
„Чор бом”, „Пу ше њем” итд., би -
ло хит на топ-ли ста ма, ко је да -
нас, јед на ко као и сце на, не
по сто је. „Зид” и „Ма ђи о ни чар”
су нас ета бли ра ли, из ба ци ли у
ор би ту.

• Али ни сте пу ни ли ха лу
„Пин ки”, а бо га ми ни ста ди -
он „Ко ше во”?

– Не ко ми зе ран би ти мо -
жда ре као да је то усуд, а ја ћу
ти ре ћи да је то ро кен рол.
Знаш, од у век смо би ли кур че -
ви те ло кал па три о те. Иа ко је
ме ни до дор ћол ског „Иди о та”
из Пан че ва тре ба ло де сет ми -
ну та ко ли ма, а не ком ли ку,
„ко ле зи”, с Ју ли ног или Ка на -
ре вог бр да бе ше до жи вљај да
стиг не до Тр га, увек је он био
из Бе о гра да, док смо ми с по -
но сом го во ри ли да смо из
Пан че ва. Бе-ге бен до ви су
увек, по ди фол ту, има ли две -
ста-три ста ви ше љу ди на кон -
цер ти ма. Јед но вре ме су
по сто ја ли ДЛМ, „Плеј бој” и...
ми. И ни ко ви ше. Ура ди ли смо
ја ке спо то ве, а он да... Ни је би -
ло ви ше ло ве. А са мо ма ло је
тре ба ло. Наш ме на џер Мир-
сад је оти шао у Ка ли фор ни ју
да се скло ни јер је био ма њи на
ов де. И то је ро кен рол.

• И...
– По чео сам да ку вам. И да

ра дим у „Во до во ду и ка на ли -

за ци ји”. Два де сет го ди на у
це ви ма. Ма ло сам бенд рас -
ту рио и по шо да узи мам пе -
ха ре за ри бље чор бе, гу ла ше
и па при ка ше. Али са да сам
ре шио да за ку вам и да одем у
Аме ри ку и та мо ра дим пост -
про дук ци ју. Има мо два хи та.
И пла но ве. Во ле нас, ба ти це.

• Ко га ти во лиш?
– Имам, као и сви до бри

мом ци, па и мој не ста шни
Ба не, две ћер ке. Њих во лим.
И мо ју Љи љу. До бро, и ке ву,
али ми слим на же ну. Све ће
да до ђу на свир ку. И ћа ле
Љу ба. Ваљ да ће да за вр не не -
ку ту ру, да не ска па мо та мо.

• У ко јој по ста ви сви ра те?
– Ба не ће да се ке зи и сви -

ра ги та ру, Ду ле Гњи дић ће да
мет не цви ке ре и на ба да па ли -
ца ма, Це зар ко га са мо да ле ки
ро ђа ци зна ју под име ном
Ми лан Де спо тов ски има да
де ре бас, Игор Ми тић ће да
со ли ра, а ја ћу да се де рем. Еј,
имаш и озбиљ ну при чу с на -
шим го сти ма: ин сти ту ци ја
пан ка „The Elements”, нај бо -
љи жен ски срп ски бенд „Ви -
бра  тор ке у ри кверц” и пан-
че вач ке на де „Мла ди Џек”.
Жао ми је што с на ма не ће
би ти не ки бив ши чла но ви
бен да: или су умр ли од хе ро -
и на или су у за тво ру. А Ба не
Цре па јац ни је мо гао да за ра -
ђу је с на ма, па је оти шао у
мно го го ри бенд – „Ван Гог”.

• Сад ми је тек те шко што
вас ни је би ло осим на „Ју -
тју бу”...

– Шта си до са дан и па те -
ти шеш, ево ти у су бо ту кон -
тра. Има да се за је ба ва мо, да
нам бу де ве се ло.

• Кол ’ко је упад?
– Са мо две ста кин ти, да

мо гу сви на ши љу ди да при -
у ште се би кон церт. И Кр ља,
и Ми ле Ро вац, и Цу ми шка, и
Си ки...

Си ки Трај ко вић

25 ле по зву чи, ни смо зна ли
шта дру го да из ми сли мо, а и
не пар је, не ва ља пар...

• Ка ко сте се ак ти ви ра ли по -
сле па у зе?

– Се диш код ку ће и гле даш
на те-веу Це цу, Је цу, ме цу, па
ти пр во бу де за ни мљи во, сме -
јеш се, он да по ста не жа ло сно.
Да пла чеш. А ти си ра дио не -
што кре а тив но и љу ди су то
пре по зна ва ли. Бе о град је имао
нај ја чу ро кен рол сце ну на
све ту у вре ме кад смо ми би -
ли нај ак тив ни ји. Са да нас,
ре ци мо, хр ват ска сце на уби -
ја, ми је и не ма мо. Се део сам
та ко јед ном с Ба не том и гле -
да ли смо те са „цу” на кра ју и
до го во ри ли се да ви ше не се -
ди мо. По че ли смо да се оку -
пља мо и сви ра мо. Има мо и

зер ка”, па „ар тан, ар тан, а мо же
и шприц”, па „де пи ли рам се, а
бо ле ме дла ке”...; ма то ри, то је
сад, три де сет го ди на ка сни је
ма ло и сме шно, али у об ра да ма
и да ље од лич но зву чи. Љу ди то
во ле, ми то во ли мо. „Без ње не


