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Док се на ша др жа ва на кон (нај зад)
окон ча не из бор не гро зни це спре ма
да, на дај мо се, отво ри ва жна по гла -
вља у сво јој исто ри ји и на ста ви пу тем
при бли жа ва ња (та мо где би тре ба ло
ге о граф ски и су штин ски одав но да
при па да) – мо дер ној Евро пи, обе ле -
жен је је дан од нај зна чај ни јих да ту -
ма но вог до ба на Ста ром кон ти нен ту.

Ни Пан че во ни је оста ло не мо ка да
је реч о афир ми са њу пра вих вред но -
сти, оних ко ји ма би смо мо ра ли свим
би ћем да те жи мо.

И ту се нај ма ње ра ди о ула ску у
не ка кву европ ску елит ну и бо га та -
шку кла су, већ у дру штво ко је искре -
но не гу је то ле ран ци ју, уза јам ност,
со ли дар ност, ем па ти ју и, на рав но,
ан ти фа ши зам.

Са свим си гур но нај ва жни ји да тум у
са вре ме ној, мир но доп ској, по сле -
рат ној Евро пи је сте 9. мај. Иа ко се о
то ме учи од ма лих но гу, ни је зго рег
то још јед ном по но ви ти, јер ни ми -
ли јар ду под се ћа ња ни је до вољ но да
бу ду за бо ра вље на на ци стич ка зло де -
ла и рат не стра хо те.

Шу ман по ста вио те ме ље
На и ме, тог да на 1945. го ди не, на кон
без број би та ка и ми ли о на жр та ва,
по ра же на је нај ве ћа по шаст но ви јег
до ба – фа ши зам. Та да је без у слов но
ка пи ту ли рао Тре ћи рајх, а пет го ди -
на ка сни је је Ро берт Шу ман, фран -
цу ски др жав ник не мач ког по ре кла
(ро ђен у Лук сем бур гу), по ста вио пр -
ве мо сто ве из ме ђу до ју че ра шњих кр -
ва вих не при ја те ља. Он је и пре то га
че сто на гла ша вао да „ску по пла ће на
ис ку ства тре ба да нас усме ре ка но -
вим ста за ма ко је ће до ве сти до ује -
ди ње ног и, на по кон, мир ног Ста рог
кон ти нен та”.

Као шеф фран цу ске ди пло ма ти је
бо рио се и из бо рио за за јед нич ко
упра вља ње Не мач ке и Фран цу ске
над руд ни ци ма, што је и озва ни че но
9. ма ја 1950, де кла ра ци јом ко ја је

„Динаму” треба још
само један бод...
» страна 35

ко вић. Он је, под се тив ши на глав ни
раз лог оку пља ња и мо рал не стан дар -
де ко је мо дер на Евро па под ра зу ме ва,
за хва лио сви ма ко ји су ис ко ри сти ли
пре див но по под не да се за ба вља ју у
при ро ди и ра ду ју жи во ту по шту ју ћи
те мељ не вред но сти гра ђан ског дру -
штва – ан ти фа ши зам, уза јам ност и
со ли дар ност, то ле ран ци ју пре ма
дру гом и дру га чи јем, ин клу зи ју, ре -
ги о на ли зам, ре ци кла жу...

Жив ко вић је спо ме нуо и оне ко ји
су Гра ђан ској ак ци ји Пан че во по мо -
гли да овај до га ђај бу де успе шно ор -
га ни зо ван – Дом омла ди не Пан че во,
ЈКП „Зе ле ни ло” и ЈКП „Хи ги је ну”,
као и број не парт не ре.

Ве ли ки до при нос је да ла и Му зич ка
шко ла „Јо ван Бан дур”. Вре ди спо ме -
ну ти да је „Трио тру ба” (Ду шан и Со -
фи ја Па сков ски и Ма ри ја Ште фан)
отво рио и за тво рио овај сег мент про -
гра ма. Ни ко ла Ива нов ски је на сак -
со фо ну од сви рао чу ве ни „Yesterday”
од „Битлса”, истим ду вач ким ин -
стру мен том ве што су ба ра та ли Ни -
ко ла Про да нов и Том Ба кер, а пред -
ста ви ли су се и Ан дреј Кри што фик
на хар мо ни ци, Ва ња Инић на ги та -
ри и фла у тист ки ња Ан дреа Спа -
сков ски.

Је дан од су ор га ни за то ра био је и
рок са став „Ел Баз”, ко ји је из вео пет
ау тор ских ну ме ра.

Те ра пи ја игром
Све вре ме су се од ви ја ле ра зно ли ке
ак тив но сти – од упо зна ва ња гра ђан -
ства с до бро би ти ма од ла га ња и ре -
ци кла же сме ћа до ра зних јед но став -
них, а та ко кре а тив них ига ра.

Баш за то, као и увек, по ста ра ла се
Ини ци ја ти ва за ин клу зи ју „Ве ли ки -
Ма ли”, чи ји је Ре ха би ли та ци о ни
цен тар про мо ви сао про је кат  „Те ра -
пи ја игром”. У ту свр ху ак ти ви сти
ове ор га ни за ци је до не ли су раз не
спра ве, ве ћи ном на пра вље не „од
шта па и ка на па”. 
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СЕД МИ ПУТ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИ ДАН ЕВРО ПЕ И ДАН ПО БЕ ДЕ НАД ФА ШИ ЗМОМ

ПАН ЧЕВ ЦИ ПО ШТУ ЈУ ВРЕД НО СТИ ГРА ЂАН СКОГ ДРУ ШТВА
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ка сни је по не ла ње го во име. Тај дан
се и сма тра ка ме ном те мељ цем за
фор ми ра ње Европ ске за јед ни це за
угаљ и че лик, што је и учи ње но две
го ди не ка сни је, че му су се при кљу чи -
ли и Ита ли ја, Бел ги ја, Хо лан ди ја и
Лук сем бург.

Шу ман је од 1958. го ди не во дио
кон сул та тив но пред став ни штво но -
во фор ми ра не Европ ске еко ном ске
за јед ни це, ко ја је ма стрихтским уго -
во ром 1993. го ди не до би ла да на шњи
на зив – Европ ска уни ја; је да на ест го -
ди на ка сни је усво јен је и Устав, а од
2013. го ди не, са ула ском Хр ват ске,
бро ји 27 чла ни ца.

Ме ђу три зва нич на кан ди да та за
про ши ре ње је и Ср би ја. Без об зи ра на
раз не ди со нант не то но ве, ста нов ни -
ци на ше зе мље у ве ћој или ма њој ме -
ри из ра жа ва ју опре де ље ње за ула зак

у Европ ску уни ју, а та ква је по ли тич -
ка кли ма у свим са зи ви ма На род не
скуп шти не од 5. ок то бра 2000.

Ра дост у На род ној ба шти
Сто га мо жда ма ло чу ди што ни је за -
бе ле же на не ка зна чај ни ја ма ни фе -
ста ци ја по во дом обе ле жа ва ња Да на
Евро пе, иа ко се сви ви ђе ни ји др жав -
ни ци де кла ра тив но за ла жу за та кве
вред но сти.

То, ме ђу тим, не ва жи за наш град,
у ко јем је, пре све га за хва љу ју ћи не -
вла ди ној ор га ни за ци ји Гра ђан ска ак -
ци ја Пан че во, сед ми пут обе ле жен
ва жан да тум (као дан Ста рог кон ти -
нен та зва нич но се сла ви од 1985. го -
ди не).

Про грам у На род ној ба шти је у по -
не де љак, 9. ма ја, у име ор га ни за то ра
зва нич но отво рио но ви нар и хро ни -
чар град ских зби ва ња – Не над Жив -



сник јед не ка фа не у цен тру на шег
гра да ко ја је ра ди ла око го ди ну и по
да на мо рао је ста ви кључ у бра ву
због ма лог ин те ре со ва ња иа ко је у
ње но отва ра ње и опре ма ње уло жио
мно го нов ца.

Да мо же и дру га чи је, све до чи при -
мер при ват не фа бри ке „Фор ма иде а -
ле” из Кра гу јев ца, ко ја је по че ла као
ма ла ра ди о ни ца на ме шта ја, а да нас
је је дан од на ших нај ве ћих из во зни -
ка и има фа бри ке у не ко ли ко гра до -
ва. Тре ба ло би да још под сти цај ни ји
бу де успех ко ји су по сти гли вла сни -
ци фир ме „Standard furniture” из Ћу -
при је. Кад су по че ли, има ли су са мо
ма лу ра ди о ни цу у ко јој је ра ди ло
два де се так љу ди, а да нас за по шља ва -
ју 220 рад ни ка и је ди ни су до ба вљач
чу ве не швед ске ком па ни је „Икеа” на
на шим про сто ри ма. На кон што су
ус по ста ви ли са рад њу са Шве ђа ни ма,
она је вр ло бр зо по че ла да се од ви ја
на обо стра но за до вољ ство. По сто је ћи
про из вод ни по гон по стао је те сан, па
је „Икеа” од лу чи ла да фи нан сиј ски
по мог не вла сни ке пред у зе ћа из Ћу -
при је у ку по ви ни но вог и мно го ве ћег
објек та.

За што у Ср би ји не ма ви ше та квих
при ча о успе шном по сло ва њу?

М. Г.

Осу ђе ни на не из ве сност
Где ми жи ви мо!? Про шле не де ље на овом ме сту пи са ли смо о ло шем по -
ло жа ју но ви на ра у Ср би ји по во дом Свет ског да на сло бо де ме ди ја, а у
вре ме ка да се штам пар ска бо ја с тог тек ста још ни је осу ши ла, по ло жај
Алек сан дра Чу пи ћа, по зна тог но ви на ра и уред ни ка пор та ла „Е-Вр шац”,
био је хо ри зон та лан – чо век је ле жао по ред пу та: на ње га се џи пом, са
очи глед ним пред у ми шља јем, за ле тео син ло кал ног би зни сме на! У 2016.
го ди ни нам се вра ћа ју де ве де се те?

Не ће мо се пра ви ти на ив ни: Ацу по зна је мо до бро, јед на ко ко ли ко и он
по зна је при ли ке у Вр шцу, па смо за то пре не пу них ме сец да на об ја ви ли
раз го вор с њим. Он је, хва ла на пи та њу, са да ско ро океј, про шао је с лак -
шим те ле сним по вре да ма и те шким пси хич ким тра у ма ма; ле чи се.

Да не бу де све исто као у вре ме зло чи нач ког ре жи ма Ми ло ше вић –
Мар ко вић, по бри ну ла се пан че вач ка по ли ци ја: Ми лан Т., два де сет де ве -
то го ди шњи на па дач на на шег ко ле гу, убр зо је ухап шен и уз кри вич ну
при ја ву спро ве ден у Основ но јав но ту жи ла штво у Вр шцу. По тен ци јал ни
про блем је, ме ђу тим, то ка ко је по чи ње но де ло ока рак те ри са но; „по сто -
је осно ви сум ње да је ухап ше ни по чи нио кри вич на де ла иза зи ва ње оп -
ште опа сно сти и на но ше ње ла ких те ле сних по вре да”.

Ово би мо гло да бу де про бле ма тич но из нај ма ње три раз ло га. Оче ви -
ци ка жу да се осум њи че ни ни је за у ста вио по што је обо рио Чу пи ћа, што
зна чи да је по ред уми шља ја по ка зао и без об зир ност, а од та квог ста ва до
по но вље ног на па да ни је дуг пут. По ред то га, ре ци мо, Не дим Сеј ди но вић,
пред сед ник НДНВ-а, сма тра да се атак на Чу пи ћа мо же ока рак те ри са ти
као по ку шај уби ства. На кра ју, што не зна чи да је нај ма ње ва жно, још је -
дан де таљ: на осно ву ва же ћег Кри вич ног за ко ни ка на пад на но ви на ре
сма тра се на па дом на слу жбе но ли це; у пре во ду, то зна чи да се јед на ко
тре ти ра ју ата ци на по ли цај ца у уни фор ми и но ви на ра ко ји ра ди на те ре -
ну, што је био Чу пи ћев слу чај. УНС је под се тио на то да је за угро жа ва -
ње си гур но сти осо ба ко је оба вља ју по сао од јав ног зна ча ја пред ви ђе на
ка зна од шест ме се ци до пет го ди на за тво ра.

Све ово је бит но јер, на осно ву прак се на ших су до ва, по сто ји ре ал на
опа сност да Ми лан Т., ако при зна де ло, до би је са мо укор раз ред ног ста -
ре ши не, тј. да уз услов ну ка зну за тво ра бу де „ка жњен” не ка квим дру штве но
ко ри сним ра дом. А ка да се не ко ла ко из ву че, мо же и да, охра брен ти ме,
по но ви ре а ли за ци ју свог на у ма, уз по тен ци јал но ло ши ји епи лог по на -
пад ну тог, звао се он Аца Чу пић или не ка ко дру га чи је.

Због ре че ног, по же ле ће мо пра во суд ним ор га ни ма рев ност, буд ност и
озбиљ ност, а ко ле ги из Вр шца, ко ји је у ме ђу вре ме ну унај мио при ват но
обез бе ђе ње, сре ћу. Би ће му по треб на...

* * *
Кад смо већ код уко ра, да за ви ри мо ма ло у ход ни ке пан че вач ке гим на -
зи је „Урош Пре дић”. Јед на од оми ље них ван на став них ак тив но сти не ких
уче ни ка те це ње не обра зов не уста но ве је сте при ја вљи ва ње по ста вље них
бом би. И то ве о ма че сто во ле да ра де.

Не ма иза „бом би” зна ко ва уз ви ка. Јер при ја ве тог ти па за циљ увек и
са мо има ју да се из бег ну кон трол ни или пи сме ни; ча со ви се пре ки да ју,
сви за по сле ни за јед но са ђа ци ма из ла зе из шко ле, а спе ци јал не по ли циј -
ске је ди ни це мо ра ју да иза ђу на те рен и да „про њу шка ју” учи о ни це. То је
про це ду ра ко ја ко шта ем вре ме на, ем па ра.

И по што ту и та мо по ли цај ци на хва та ју не ва љал це, ови до би ју кри вич -
ну при ја ву ко јом се те ре те за иза зи ва ње оп ште опа сно сти. Он да ма ме и
та те при ско че де ци-бом ба ши ма не би ли им по мо гли да пре бро де по сле -
ди це „ти неј џер ских по ша ли ца”. Он да су до ви раз вла че по ступ ке. Он да –
ни ком ни шта.

До са да се, са зна је мо из по у зда них из во ра, са мо јед на ухва ће на мла да
осо ба ис пи са ла из шко ле, док се оста ли мно го број ни по ступ ци про ти ву
мо дер них Бо шка Бу хе и Си ро гој на и да ље во де. И во де, и во де... То ли ко
о ефи ка сно сти на шег пра во суд ног си сте ма.

О гим на зиј ским бом ба ма но ви на ри „Пан чев ца” већ су пи са ли. Бо ји мо
се да вре ба зло слут на исти на да са да ни смо и по след њи пут.

Ме ђу но во у пи са ни ма у АПР-у до -
ми ни ра ју они ко ји су уло жи ли но вац
у отва ра ње ка фи ћа и ка фа на, као и
за ин те ре со ва ни за при пре му и по -
слу жи ва ње пи ћа. На тре ћем ме сту су
они ко ји су ин ве сти ра ли у по сло ве с
ра чу на ри ма (473 фир ме), а по сле
њих они ко ји су од лу чи ли да отво ре
фри зер ске и ко зме тич ке са ло не.

На овој ли сти АПР-а нај ма ње је
но во о тво ре них ма лих по ро дич них
фа бри ка и за нат ских ра ди о ни ца,
што ни је чуд но кад се узме у об зир
то ка ко про се чан гра ђа нин на ше др -
жа ве гле да на би знис.

Кад се го во ри о при ват ном пред у -
зет ни штву у Ср би ји, ве ли ки број љу -
ди нај че шће раз ми шља јед но стра -
но. За раз ли ку од Швај цар ске, Не -
мач ке или Ау стри је, у ко ји ма је
мно го ма лих по ро дич них фа бри ка
ко је сво јим про из во ди ма до при но -
се ја ча њу еко но ми ја тих др жа ва, у
на шој зе мљи је иде ал има ти соп -
стве ни ка фић или ка фа ну, се де ти
скр ште них ру ку и че ка ти да „ка -
пљу” па ре.

Да је та кво ми шље ње не ре ал но,
нај бо ље го во ри то што ме ђу вла сни -
ци ма уго сти тељ ских обје ка та не ма
оног ко се не жа ли на сла бе за ра де и
про мет ма њи од оче ки ва ног. Вла -

Ка кви смо 
би зни сме ни? 

Ако је ве ро ва ти ста ти сти ци Аген ци је за
при вред не ре ги стре, ме ђу гра ђа ни ма
Ср би је је све ви ше оних ко ји су се охра -
бри ли да по кре ну соп стве ни по сао.

Про те кле го ди не осно ва не су
28.083 пред у зет нич ке рад ње, а од
по чет ка 2016. го ди не има око три
хи ља де ви ше за ин те ре со ва них за ма -
лу при вре ду.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ред који мирише на озбиљан проблем.

Испред нових просторија филијале РФЗО, среда, 11. мај

Снимио Владимир Ђурђевић

• Ситуација уопште није толико катастрофална каквом је 
приказује опозиција. Гора је.

• Бадава власт прича грађанима бајке, када они ништа 
не капирају!

• На Балкану је увек било крви до колена. То нам је у крви. 

• Ратне злочине су чинили с вером у Бога и отаџбину, 
тако да им је све опроштено.

• Били смо петсто година под Турцима. Нисмо дозволили да 
то траје унедоглед.

• Да је Сизиф имао одговарајући камен, далеко би догурао.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЈА СВОЈУ ЗЕМЉУ ВОЛИМ БЕЗГРАНИЧНО, 

ЈЕР НИКО НЕ ЗНА ГДЕ СУ ЈОЈ ГРАНИЦЕ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 13. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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АКТУЕЛНО
Петак, 13. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПО ЧИ ЊЕ ШЕ СТИ „БУ ДИ”

ВИ ДИ МО СЕ У ВР ТУ РАЗ ЛИ ЧИ ТО СТИ

Фран цу ски град Мон пе ље од
5. до 8. ма ја био је ме сто оку -
пља ња нај бо љих ка ра ти ста на
Ста ром кон ти нен ту. Пе де сет
пр во Европ ско се ни ор ско пр -
вен ство до не ло је Ка ра те клу -
бу Ди на мо још јед но ве ли ко
при зна ње и успех. Наш нај бо -
љи бо рац и ка пи тен ре пре зен -
та ци је Ср би је Сло бо дан Би те -
вић пред во дио је но ву, под -
мла ђе ну еки пу на ше зе мље до
брон за не ме да ље.

Бо ба је сво јим си гур ним на -
сту пи ма био ве ли ка по др шка
мла дим так ми ча ри ма, ко ји су
на пу ту до ме да ље са вла да ли
Бе ло ру си ју, а по том су из гу би -
ли од фа во ри зо ва них Фран цу -
за, ко ји су пак ула ском у фи на -
ле „по ву кли” Ср би ју у ре пер -
саж. Так ми ча ри на шег на ци о -
нал ног ти ма су ову шан су ис -
ко ри сти ли на нај бо љи мо гу ћи
на чин – по бе ди ли су Хр ват ску

(2:1) и Хо лан ди ју (3:0), па су
ус пе ли да се поп ну на по бед -
нич ко по сто ље и осво је та ко
ду го че ка ну екип ну ме да љу на
европ ским шам пи о на ти ма.

Пр вог да на так ми че ња на -
ши бор ци су се над ме та ли по

ка те го ри ја ма, по је ди нач но.
Сло бо дан Би те вић је у пр вом
ко лу био сло бо дан, по том је с
3:0  по бе дио ри ва ла из Ру си је,
да би у тре ћем ко лу, по сле ре -
зул та та 1:1 у ре гу лар ном ме чу,
на из гла са ва ње су ди ја пре тр -

пео по раз од до ма ћег так ми -
ча ра, ко ји ни је ус пео да се
пла си ра у фи на ле, па је Бо би
про па ла шан са за ре пер саж.

Ни ко ла Јо ва но вић је ра дио у
ка те го ри ји до 75 кг. У пр вом ко -
лу је био сло бо дан, за тим је са -
вла дао ка ра ти сту Ко со ва, а он да
је с ми ни мал ним ре зул та том
(1:0) из гу био од ма ђар ског бор ца.

Мо жда би ре зул тат у по је -
ди нач ном де лу так ми че ња
био бо љи да так ми ча ри Ди на -
ма ни су би ли ус кра ће ни за
струч ну по моћ тре не ра Пре -
дра га Сто ја ди но ва, ко ји ни је
пу то вао у Мон пе ље због по ро -
дич них оба ве за.

Са че ти ри осво је не брон за не
ме да ље Ср би ја се опет на шла
ме ђу нај у спе шни јим европ -
ским ти мо ви ма, а брон за у
екип ној кон ку рен ци ји има по -
се бан зна чај, јер је че ка на ве о -
ма ду го. А. Ж.

Мај ски ка ја ка шки куп Но вог
Са да, ко ји је одр жан про -
шлог ви кен да, оку пио је 280
так ми ча ра из 25 клу бо ва из
зе мље и ино стран ства.

Ве сла ло се на де о ни ца ма
од 200, 1.200 и 1.700 ме та ра,
а чла но ви ККК-а Пан че во су
и овог пу та оства ри ли за па -
же не ре зул та те.

Ка дет Алек са Лев на јић
осво јио је сре бр не ме да ље у
тр ка ма на 200 и 1.700 м. У ју -
ни ор ској кон ку рен ци ји Иван
Сто ја но вић је за слу жио злат -
на од лич ја на тим дис тан ца -
ма, док је Би ља на Ре лић би ла
нај бр жа у сприн ту, а у тр ци
ју ни ор ки на 1.700 м дру га је
сти гла на циљ. А. Ж.

КА ЈА КА ШКИ КУП

Веслају за медаљу

Ви о ли ни ста Фи лип Кру мес,
Удру же ње гра ђа на „По се ти
Пан че во” и до пи сни штво Ра -
дио-те ле ви зи је Вој во ди не
ово го ди шњи су до бит ни ци
тра ди ци о нал не по ве ље „Про
футуро”, ко ју већ де сет го ди -
на сва ког 9. ма ја до де љу је
Цен тар за уна пре ђе ње ин -
тер кул ту рал ног ди ја ло га
„Ин медијас рес”. То при зна -
ње до де љу је се по је дин ци ма,

удру же њи ма гра ђа на и ин -
сти ту ци ја ма с те ри то ри је
гра да Пан че ва ко ји су сво јим
де ло ва њем до при не ли уна -
пре ђе њу ин тер кул ту рал ног
ди ја ло га. 

Ово го ди шње ла у ре а те
пред ло жи ли су до бит ни ци
про шло го ди шњих на гра да,
као и ак ти ви сти Удру же ња
„Ин медијас рес”.

М. Г. 

И ОВЕ ГО ДИ НЕ ДО ДЕ ЉЕ НА ПРИ ЗНА ЊА
„ПРО ФУТУРО”

На гра де за 
мул ти кул ту рал ностОбе ле жа ва ње ју би ле ја

– де сет го ди на 
по сто ја ња

Ви ше од пе де сет 
про гра ма за де цу

Ше сти ме ђу на род ни Би је на ле
умет нич ког деч јег из ра за (БУ -
ДИ) би ће отво рен у пе так, 13.
ма ја, у 18 са ти, у Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти, из ло жбом
на гра ђе них ра до ва са ово го ди -
шњег кон кур са под на зи вом
„У вр ту раз ли чи то сти”. Ове го -
ди не БУ ДИ обе ле жа ва и ју би -
леј – де сет го ди на по сто ја ња,
па ће тим по во дом истог да на
у 19 са ти би ти отво ре на из ло -
жба у фо а јеу Кул тур ног цен -
тра Пан че ва.

Од ско ро хи ља ду ра до ва ко -
ји су сти гли на кон курс у се дам
ка те го ри ја (ста нов ни ци „Вр та
раз ли чи то сти”, по стер/пла кат
за филм или књи гу, клу па за
ужи ван ци ју, по зо ри ште, филм,
му зи ка, сло бод на те ма), по се -
ти о ци ће има ти при ли ку да ви -
де пе де се так нај бо љих. О на -
гра да ма су од лу чи ва ли ака -
дем ски сли кар мр Иван Гру ба -
нов, про фе сор раз ред не на ста -
ве Пре драг Стар че вић и умет -
нич ки ди рек то ри фе сти ва ла
Сне жа на Ћу ру ви ја и мр Бра ни -
слав Ра до ва но вић.

пре да ва њи ма и у де ба та ма,
али на рав но и у умет нич ким
ак тив но сти ма, у скла ду с

Ви ше од пе де сет за ни мљи -
вих и атрак тив них про гра ма
за де цу, али и оних ко је кре и -
ра ју са ми ма ли ша ни (рас по ре -
ђе них у сег мен те: филм ски,
му зич ки, по зо ри шни, књи жев -
ни, еко ло шки...), од ви ја ће се
од 13. ма ја до 15. ју на на де се -
так ло ка ци ја у Пан че ву.

– Не са мо да се сва ке дру ге
го ди не ме сец да на у кон ти ну -
и те ту од и гра ва ам би ци о зно
кон ци пи ран кул тур ни до га ђај
на ме њен де ци већ се на тај
на чин ус по ста вља и плат фор -
ма за обра зо ва ње нај мла ђих
кроз њи хо во ак тив но уче шће
на раз ли чи тим три би на ма,

Миња Субота и деца на једном од претходних бијенала

Пан че вач ки фи зи ча ри и ма -
те ма ти ча ри и да ље по сти жу
успе хе. Овог пу та су за бли ста -
ли фи зи ча ри из основ них
шко ла на 38. др жав ном пр -
вен ству, одр жа ном про шлог
ви кен да у Кра гу јев цу, и наш
су гра ђа нин Ог њен То шић на
Ма те ма тич кој бал ка ни ја ди.
Ка да је о фи зи ча ри ма реч, у
ка те го ри ји сед ма ка Ни ко ла
Цин цо вић, уче ник ОШ „Ва са
Жив ко вић”, осво јио је дру го
ме сто, а уче ни ца ОШ „Сте ви -
ца Јо ва но вић” На та ли ја Ча ко -
ван би ла је тре ћа. Брон за но
од лич је су за слу жи ли и Ми -
лош Ђо шић (ше сти раз ред
ОШ „Го це Дел чев”, Ја бу ка) и
Ми ха и ло Си мић (осми раз ред
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”).
Вре ди ис та ћи да су се нај бо љи
мла ди фи зи ча ри на так ми че -
њу у Кра гу јев цу пла си ра ли на
ме ђу на род на так ми че ња.

С дру ге стра не, Пан че вац
Ог њен То шић до при нео је

да срп ска ше сто чла на еки па
ма те ма ти ча ра осво ји пр во
ме сто на 33. Бал кан ској ма -
те ма тич кој олим пи ја ди за
уче ни ке сред њих шко ла, ко -
ја је ове го ди не одр жа на у
Ти ра ни, од 5. до 8. ма ја.

По ред злат не ме да ље ко ју
је осво јио као члан срп ске
ма те ма тич ке ре пре зен та ци је,
То шић се оки тио и сре бр ним
од лич јем. По бе да је по себ но
ва жна јер је оства ре на у ве о -
ма ја кој кон ку рен ци ји, бу ду -
ћи да су ове го ди не, по ред
ма те ма ти ча ра из бал кан ских
зе ма ља, као го сти уче ство ва -
ли и так ми ча ри из Ве ли ке
Бри та ни је, Фран цу ске и дру -
гих др жа ва.

Сле де ћи иза зов за наш
тим и Ог ње на То ши ћа је сте
Ма те ма тич ка олим пи ја да у
Хонг кон гу – за крај ју ла је
за ка зан мег дан нај бо љих ма -
те ма ти ча ра на све ту.

З. Ст.

УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ЂА КА

И физичари 
и математичари

НЕ ПРО ПУ СТИ ТЕ

Су бо та, 14. мај, 12 са ти, па ви љон у На род ној ба шти: отва -

ра ње пр ве са мо стал не из ло жбе ра до ва Мие Кне же вић „Ме тар

ма ште” и на ступ хо ро ва „Во кал кидс” и „Во кал тин”.

Не де ља, 15. мај, 17 са ти, На род на ба шта: БУ ДИ јо га за де цу,

ко ју во ди Дра га на Ми ли ће вић.

Сре да, 18. мај, 17 са ти, Град ска би бли о те ка Пан че во: ра ди -

о ни ца, из ло жба и при ча под на зи вом „Уљез сло бо дан” Дра -

га не Мла де но вић и Ма је Ве се ли но вић.

Че твр так, 19. мај, 17 са ти, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”: про -

мо ци ја књи ге „(Не) пи тај ме ка ко сам” Ива не Лу кић. Уче -

ству ју Ива на Лу кић и Пе тар Ми ла то вић, за ме ник глав ног и

од го вор ног уред ни ка „По ли ти ки ног за бав ни ка”.

Пе так, 20. мај, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра Пан че ва:

пре ми је ра пред ста ве „Шкр ти Бер бе рин” Алек сан дра По по ви -

ћа, ко ју је ре жи рао Пе тар Пе ја ко вић. Игра ју Мла ден Со виљ,

Јо ван По по вић, Али са Лац ко и Ми лош Ла за ров, а пред ста ва

је на ме ње на де ци уз ра ста од пет до је да на ест го ди на.

Пе так, 20. мај, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра Пан че ва:

отва ра ње пу ту ју ће из ло жбе европ ског ства ра ла штва за де -

цу „Упо знај бри тан ску књи жев ност” из да вач ких ку ћа „Оди -

се ја” и „Кре а тив ни цен тар”.

БУ ДИ ГРАН-ПРИ

Ово го ди шњи гран-при при пао је Фи ли пу Јан ко ви ћу и Ла ни

Дап че вић (11 го ди на), по ла зни ци ма Ма ле шко ле умет но сти

„Ди вАрт” из Бе о гра да.

„Ино ва тив но ре ше ње ко је оди ше је дин ством фор ме и

скулп ту рал ном кон ци зно шћу. По себ но се ис ти че бо гат ко ло -

рит, раз ра ђе на упо треб на вред ност и кон струк тив ност”, на -

во ди се у обра зло же њу жи ри ја.

ЕВРОП СКО ПР ВЕН СТВО У КА РА ТЕУ

Бронза за Бобу и екипу

У Градској библиотеци је 10.
маја одржана 14. уметничка
смотра радова ученика Србије,
коју је организовао Регионал-
ни центар за таленте „Михајло
Пупин” Панчево. Претходних
тринаест смотри биле су за
ученике из Баната, а ова је за
школарце из целе Србије. По-
бедницима на овогодишњем
ликовном и књижевном кон-
курсу уручене су дипломе, на-
граде и похвале, награђени су
читали своје литерарне радо-
ве, а отворена је и изложба нај-
бољих цртежа и слика.

На 14. књижевни конкурс су
приспела 364 рада – 166 од уче-
ника из основних и 198 из сред-

њих школа. Прво место међу
основцима припало је Марини
Ковачевић, ученици седмог
разреда ОШ „Бранко Ћопић” из
Раковице. Другопласирана је
Сара Шкаљак, која похађа пети
разред ОШ „Стевица Јовано-
вић” Панчево, а на трећем ме-
сту је Сара Станковић, ученица
седмог разреда ОШ „Владислав
Рибникар” Београд.

У категорији средњошкола-
ца најбољи рад је написала
Марта Кнежевић, ученица
другог разреда ЕТШ „Паја
Маргановић” из Панчева, дру-
га је Јана Петровић, ученица
трећег разреда Филолошке
гимназије из Београда, а на

трећем месту је Миљана Мла-
деновић, која похађа четврти
разред Прве нишке гимназије
„Стеван Сремац”.

На ликовни конкурс је сти-
гло 630 радова из осамнаест
средњих и четрдесет две
основне школе, као и из че-
тири атељеа. Најбољи рад ме-
ђу основцима насликала је
Анђела Јаћимовић, ученица
петог разреда ОШ „Жарко
Зрењанин” Качарево, други је
био Никола Лав Брцански,
који похађа шести разред
ОШ „Мирослав Мика Антић”
Панчево, а треће место је
припало Стефану Маринко-
вићу, ученику петог разреда

ОШ „Милош Црњански” из
Српског Итебеја.

Андреа Веселиновић из
сликарског атељеа „Морарију”
из Вршца била је најбоља међу
средњошколцима. Друго ме-
сто је припало Милени Тасић,
ученици четвртог разреда ТШ
„23. мај” Панчево, а трећа је
била Сања Милићевић, пола-
зница Регионалног центра за
таленте Београд 1 – Земун.

Додељене су и похвале за
ликовне радове и фотографи-
је. У име Града Панчева, који
је подржао пројекат, присутне
је поздравио Миодраг Радој-
ковић, градски већник заду-
жен за образовање. М. М.

кон цеп том ЗА де цу, СА де -
цом, ОД де це. Сва ка ко, за нас
нај ва жни ји сег мент пред ста -
вља БУ ДИ про дук ци ја ко ју
де ца то ком Би је на ла са ма
кре и ра ју и пре зен ту ју вр шња -
ци ма – ка же умет нич ки ди -
рек тор Би је на ла Бра ни слав
Ра до ва но вић.

Го сти –до ма ћи ни ше стог би -
је на ла су Ам ба са да Ве ли ке Бри -
та ни је у Бе о гра ду и British Co-
uncil, па ће део про гра ма би ти
по све ћен еду ка ци ји и про мо ци -
ји кул ту ре те зе мље.

До са да су у уло зи го ста –
до ма ћи на фе сти ва ла би ли Ку -
ба, Ма ђар ска, Ја пан, Швед ска
и САД. Би је на лу по др шку пру -
жа ју Град Пан че во, Ми ни стар -
ство кул ту ре и ин фор ми са ња
Ре пу бли ке Ср би је, број не ин -
сти ту ци је, кул тур ни цен три,
по зо ри шта... М. Манић

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”

Представљена уметност најдаровитије деце у Србији



Ме ђу на род ни дан се ћа ња на
пре ми ну ле од си де („The In-
ternational AIDS Candlelight
Memorial”), 5. мај, би ће и
ове го ди не обе ле жен у на -
шем гра ду, у ор га ни за ци ји
КОМ ПАС-а.

У не де љу од 18.30 до 20.30
сви на ши су гра ђа ни и су гра -
ђан ке има ће при ли ку да у кру -
гу Град ског пар ка упа ле све ћу
за пре ми ну ле од си де или да
оста ве по ру ку по др шке они ма
ко ји су за ра же ни ХИВ-ом.

„AIDS Candlelight Memo-
rial” обе ле жа ва се од 1983.
го ди не сва ке тре ће не де ље у
ма ју с ци љем по ди за ња све -
сти о овој бо ле сти, бу ђе ња
со ли дар но сти и спре ча ва ња
дис кри ми на ци је обо ле лих.
У кам па њи да нас уче ству је
пре ко 1.200 ор га ни за ци ја из
115 зе ма ља. У све ту је тре -
нут но око 37 ми ли о на љу ди
за ра же но ХИВ-ом.

По ка жи мо у не де љу да
смо уз њих! Д. К.

ПОЛИТИКА/ДРУШТВО
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У про сто ри ја ма Град ског
од бо ра Де мо крат ске стран -
ке, уз при су ство чла но ва,
сим па ти зе ра, као и го сти ју

из дру гих по ли тич ких пар -
ти ја, у пе так, 6. ма ја, обе ле -
же на је сла ва Ђур ђев дан.

С. П.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Обе ле же на сла ва

До ло вач ко удру же ње бо ра ца
свих ра то ва у 20. ве ку обе ле -
жи ло је 9. мај, Дан Евро пе и
Дан по бе де над фа ши змом у
Дру гом свет ском ра ту.
Нај пре су на кра ћем ко ме -
мо ра тив ном ску пу у са ли
Ме сне за јед ни це ево ци ра не
успо ме не на ве ли ке ору жа не
су ко бе из про шлог ве ка, пре
све га из Дру гог свет ског ра -
та, а оку пље ни ма се у име
удру же ња при год ним ре чи -
ма обра тио Иван Пр вуљ.
До ло во је у Дру гом свет ском
ра ту из гу би ло сто ти нак ме -
шта на. До не дав но је у том

ме сту жи ве ло не ко ли ко ау -
тен тич них уче сни ка нај ве -
ћег ору жа ног су ко ба у 20.
ве ку, али да нас их ви ше не -
ма. На кон ко ме мо ра тив ног
ску па оку пље ни су об и шли
три спо мен-обе леж ја па лим
бор ци ма и на њих по ло жи ли
вен це.

По ред 9. ма ја, удру же ње
бо ра ца из До ло ва на сли чан
на чин обе ле жа ва још не ко -
ли ко да ту ма то ком го ди не
ко ји су уско по ве за ни са
исто ри јом До ло ва и на шег
под не бља.

Н. Р.

ДАН ПО БЕ ДЕ НАД ФА ШИ ЗМОМ

Венци на ау тен тич ним
спо ме ни цима

Ма њин ске стран ке
за сту пље ни је на 
се ве ру др жа ве

Ја ча ње де сни це на ју гу

По зна то је ко је стран ке и по -
кре ти ће за сту па ти ин те ре се
гра ђа на у на шој ло кал ној
скуп шти ни, ме ђу тим по ста вља
се пи та ње ко ли ко се пан че вач -
ко би рач ко те ло раз ли ку је од
оних у дру гим кра је ви ма Ср -
би је. По ре ђе ња ра ди, из дво ји -
ли смо осам гра до ва у Ср би ји
ко ји су слич не ве ли чи не, а
зна чај не раз ли ке за сту пље но -
сти мно го број них опо зи ци о -
них по ли тич ких стра на ка мо -
гу се при ме ти ти већ на са мом
по чет ку тек ста.

На се ве ру Ср би је, у мул ти -
кул ту рал ној и мул ти ет нич кој
Су бо ти ци, Са вез вој во ђан ских
Ма ђа ра и По крет за гра ђан ску
Су бо ти цу осво ји ли су јед нак
број од бор нич ких ме ста, то
јест по 11, а у ло кал ној скуп -
шти ни са по јед ним осво је ним
ман да том на ћи ће се и Вој во -
ђан ска то ле ран ци ја, Ру ска
стран ка и Са вез бач ких Бу ње -
ва ца. Де мо крат ска стран ка
бро ја ће се дам од бор ни ка, а
на пред ња ци 31 од укуп но 67
од бор нич ких ме ста. Ко а ли ци -
ја ко ју у Су бо ти ци чи не Ли га
со ци јал де мо кра та Вој во ди не,
Со ци јал де мо крат ска стран ка
и Зе ле на еко ло шка пар ти ја
до би ла је че ти ри од бор ни ка.

ПО РЕ ЂЕ ЊЕ ГРА ДО ВА У СР БИ ЈИ И ПАН ЧЕ ВА: КА КО ЈЕ ПРО ШЛА ОПО ЗИ ЦИ ЈА

МНО ГО БРОЈ НИ (НЕ)УС ПЕ СИ ПАР ТИ ЈА

осно ву њи хо вих че стит ки по -
ме ну тој ма њин ској стран ци на
ула ску у ло кал ни пар ла мент
мо же мо за кљу чи ти ка ко та
мо гућ ност ни је ис кљу че на.
Вла да ју ћа пар ти ја је и у Зре -
ња ни ну осво ји ла нај ви ше гла -
со ва, што зна чи да ће има ти
35 ман да та.

Жи те љи Срем ске Ми тро ви -
це има ли су при ли ку да гла са -
ју за не ку од де вет по ну ђе них
ли ста, а цен зус их је пре шло
чак се дам. Ло кал ни пар ла -

мент тог гра да бро ји ше зде сет
јед но од бор нич ко ме сто, а у
скуп штин ским клу па ма на ћи
ће се со ци ја ли сти и де мо кра те
са по осво је них шест ман да та,
док су ра ди ка ли и ко а ли ци ја
ЛСВ–ЛДП до би ли по че ти ри
од бор ни ка. По три скуп штин -
ска ме ста осво ји ли су и Удру -
же на опо зи ци ја Ми тро ви це,

на сту пио у ко а ли ци ји с Де мо -
крат ском стран ком Ср би је,
ни је пре шао цен зус. По ред
Две ри, у ча чан ској скуп шти ни
на ћи ће се и Но ва Ср би ја са
осво је них се дам од бор нич ких
ман да та, гру па гра ђа на „За на -
пред ни ји Ча чак – др Алек сан -
дар Ра до је вић”, са шест, ли ста
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би -
је, Је дин стве не Ср би је и Де мо -
крат ске стран ке Ср би је са пет,
а је дан ман дат до би ла је и ма -
њин ска Стран ка Ру са Ср би је.
На пред ња ци су и у том ме сту
оства ри ли по бе ду и обез бе ди -
ли 35 скуп штин ских сто ли ца.

На ма ње од 40 ки ло ме та ра
уда ље но сти пре ла зак цен зу са
од пет од сто, а са мим тим и
ула зак у Скуп шти ну гру пе
гра ђа на „Ло кал ни фронт”,
нај ве ће је из не на ђе ње у Кра -
ље ву. Ова но ва опо зи ци ја
има ће пет ман да та, а за со -
бом, то јест ис под цен зу са,
оста ви ла је ДС и НС. Исти
број ман да та осво ји ли су гру -
па гра ђа на „Ста ро се де о ци
Кра ље ва” и ра ди ка ли. Од
укуп но 70 од бор нич ких ме ста,
ко а ли ци ја СПС–ЈС за у зе ла је
11, а Две ри су се би обез бе ди ле
шест ме ста. Нај ви ше од бор -
ни ка – 34 – има ће на пред ња -
ци. За раз ли ку од кра ље вач ке,
у пан че вач кој скуп шти ни не -

као и парт не ри ДСС и На род -
ни по крет ДДД. Исто као и у
Пан че ву, цен зус ни су пре шле
Две ри, али ни Ле ви ца Ср би је,
ко ја, под се ћа ња ра ди, у на шем
гра ду ни је ни на сту пи ла на ло -
кал ним из бо ри ма. На пред ња -
ци су обез бе ди ли 35 од бор -
нич ких ман да та.

У Ва ље ву је ко а ли ци ја око
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је
по сти гла нај ве ћи успех по сле
по бе де СНС-а и у том гра ду.
Чла но ви СПС-а ће у на ред ном
са зи ву тог ло кал ног пар ла мен -
та, ко ји има пе де сет јед но од -
бор нич ко ме сто, за у зе ти 18
скуп штин ских сто ли ца, а на -
пред ња ци 26. Исто као и у Пан -
че ву, цен зус су пре шле де мо -
кра те, ко је ће има ти че ти ри од -
бор ни ка, као и По крет „До ста је
би ло”, са три осво је на ман да та.

Не што је дру га чи ја си ту а ци -
ја у ју жни јем де лу Ср би је. На -
и ме, у бу ду ћем са зи ву ужич ке
скуп шти не, ко ја бро ји 67 од -
бор ни ка, на ћи ће се ко а ли ци ја
ко ју чи не ДС, ЛДП, СДС, СНП
и Но ва стран ка, и то са осво је -
них 15 ман да та, из ре до ва
СПС–ЈС би ће осмо ро од бор -
ни ка, а по че ти ри пред став ни -
ка има ће СРС и парт не ри ДСС
и Две ри. Зе ле на стран ка у ту
скуп шти ну ула зи са два од бор -
ни ка, а вла да ју ћа пар ти ја, ко ја
у Ужи цу, као и у на шем гра ду,
са ма мо же да фор ми ра власт,
до би ја 34 од бор ни ка.

У Пан че ву је ис ход ма ло
дру га чи ји: ЛДП и Но ва стран -
ка су за јед но с још не ко ли ко
ма њин ских пар ти ја и удру же -
ња чи ни ли ко а ли ци ју, али ни -
су пре шли цен зус.

У Скуп шти ни Чач ка, ко ја
бро ји 75 од бор нич ких ме ста,
ли ста „Две ри – За спас Чач ка
– Бо шко Об ра до вић” осво ји ла
је 21 ман дат, што је и нај ве ћа
раз ли ка у од но су на наш град,
јер тај по крет, ко ји је на пан -
че вач ким ло кал ним из бо ри ма

ИС ПРАВ КА И ИЗВИЊЕЊЕ
У про шлом бро ју „Пан чев ца”, на стра ни че ти ри, у тек сту под
на сло вом „Убе дљи ва по бе да СНС-а”, до шло је до не на мер не
гре шке – као члан Скуп шти не Ме сне за јед ни це Те сла на ве ден
је Ми ро слав Ма тић, а за пра во се ра ди о же ни. Овом при ли ком
се из ви ња ва мо го спо ђи Ми ро сла ви Ма тић и чи та о ци ма.

ће би ти пред став ни ка ни јед не
гру пе гра ђа на.

У Ле сков цу су Со ци ја ли -
стич ка пар ти је Ср би је и Је -
дин стве на Ср би ја на сту пи ле
са мо стал но, а не у ко а ли ци ји,
што је био слу чај у ве ћи ни гра -
до ва, па и у Пан че ву, где им се
при дру жи ла и Де мо крат ска
пар ти ја Ма ке до на ца. Ле ско -
вач ки СПС ће има ти 10 од бор -
ни ка, а ЈС ће у Скуп шти ни за -
сту па ти њих сед мо ро. СДС и
НС на осно ву до би је них гла со -
ва обез бе ди ли су ме ста за по
ше сто ро сво јих пред став ни ка,
а де мо кра те и ра ди ка ли су
осво ји ли по че ти ри ман да та.
Ко а ли ци ја око СНС-а од не ла
је убе дљи ву по бе ду, па ће у на -
ред ном са зи ву тог ло кал ног
пар ла мен та има ти 37 од укуп -
но 75 од бор ни ка.

С. Пр вуљ

Под се ћа ња ра ди, по ме ну ти
парт не ри, из у зев ЗЕП-а, ко ји у
Пан че ву ни је за сту пљен, на
на шим ло кал ним из бо ри ма
на сту пи ли су са мо стал но; СДС
ни је пре шао цен зус, а ли га ши
су у пан че вач кој скуп шти ни
обез бе ди ли ме ста за шест сво -
јих пред став ни ка.

Зре ња нин ски ко а ли ци о ни
парт не ри Со ци ја ли стич ка
пар ти ја Ср би је, Је дин стве на
Ср би ја, На род ни по крет Ср би -
је и Ру ска де мо кра тич на
стран ка осво ји ли су де вет
ман да та, а се дам од бор нич ких
ме ста обез бе ди ли су ли га ши.
Ра ди ка ли ће у на ред ном са зи -
ву та мо шње скуп шти не има ти
пет пред став ни ка, исти број
од бор ни ка при пао је По кре ту
„До ста је би ло”, а че тво ро од -
бор ни ка би ће из ре до ва ДС-а.
Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра
би ће при су тан и у Скуп шти ни
Зре ња ни на, са осво је на два
ман да та. По зна то је да су у то -
ку пре го во ри те ма њин ске
стран ке са СНС-ом, па је мо гу -
ће оче ки ва ти са рад њу ових
две ју пар ти ја на свим ни во и -
ма. У пан че вач кој скуп шти ни
на ћи ће се је дан пред став ник
СВМ-а, а иа ко још увек ни је
пре ци зи ра но да ли ће на пред -
ња ци са ра ђи ва ти с не ким, на

Пре ла зак цен зу са 
од пет од сто, 
а са мим тим и 
ула зак у Скуп шти ну
гру пе гра ђа на 
„Ло кал ни фронт”, 
нај ве ће је 
из не на ђе ње 
у Кра ље ву. 

„AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL”

Све ће за пре ми ну ле 
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Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је
10. ма ја 2002. по кре ну ла гло бал ну
ини ци ја ти ву за обе ле жа ва ње Ме ђу -
на род ног да на фи зич ке ак тив но сти,
с ци љем по ди за ња све сти о зна ча ју
ба вље ња спо р том.

У су срет том да ну, ко ји се од ви ја
под сло га ном „Кре та њем до здра -
вља”, пи та ли смо су гра ђа не да ли су
фи зич ки ак тив ни и ко ли ко бри ну о
свом те лу.

ПРЕ ДРАГ ЗДРАВ КО ВИЋ, сту дент:
– Успе шно сам се ба вио ко шар -

ком је да на ест го ди на и био сам на
при пре ма ма ре пре зен та ци је та да -
шње Ср би је и Цр не Го ре. Та ко ђе,
мно го го ди на сам играо за КК „Та -
миш”, као и за КК „Ди на мо”, а био
сам и тре нер мла ђих ка те го ри ја.
На жа лост, фи зич ка по вре да је ути -
ца ла на да љи раз вој мо је ка ри је ре,
али се још увек спор том ба вим ре -
кре а тив но.

АНА КР СМА НО ВИЋ, 
дипл. со ци јал ни рад ник:

– Ба ви ла сам се фол кло ром пу них
два на ест го ди на, а иа ко у по след њих
пет го ди на ни сам ак тив на у тој обла -
сти и не играм, ре кре а тив но се ба -
вим спо р том, јер сма трам да су фи -
зич ке ак тив но сти нео п ход не пр вен -
стве но ра ди здра вља, а чи не и да се
бо ље осе ћам и да леп ше из гле дам.

ДЕ ЈА НА ВА СИЋ, тре нер ко шар ке:
– С об зи ром на то да сам тре нер

ко шар ке, сва ко днев но се ба вим тим
спо р том, а по ред то га и ре кре а тив но
идем на тр ча ње. Сма трам да ба вље -
ње фи зич ким ак тив но сти ма, уз здра -
ву ис хра ну, мно го до при но си ква ли -
тет ни јем на чи ну жи во та, јер је у
здра вом те лу здрав дух.

СЛО БО ДАН РА НИ СА ВЉЕВ. тр го вац:
– Од ма лих но гу се ба вим спо р том,

тре ни рао сам фуд бал, раг би, бокс, кик-

бокс, ММА, а са да ве о ма че сто ре кре а -
тив но во зим би цикл и тр чим у На род -
ној ба шти. Та ко ђе, че кам отва ра ње
ММА клу ба, по што је ре но ви ра ње у то -
ку, као и но ва так ми че ња у тој обла сти.

СО ЊА ГО ЈА, не за по сле на:
– Че сто во зим би цикл, пр вен стве -

но ка ко бих оја ча ла но ге, а имам и
на ви ку да мно го пе ша чим. Кад сам
би ла мла ђа, ба ви ла сам се ру ко ме -
том, али са да се са мо ре кре а тив но
ба вим фи зич ким ак тив но сти ма.

ВЛА ДИ МИР ВЕ СТЕК, кул ту ро лог:
– Ре кре а тив но се ба вим фи зич ким

ак тив но сти ма, и то пр вен стве но за -
рад здра вља, јер сма трам да је то јед -
на од нај бит ни јих ства ри ко је ути чу
на људ ски ор га ни зам. Имам на ви ку
да идем на тр ча ње, а по што код ку ће
имам ба шту, до ста ве жби ра дим та -
мо кад је ле по вре ме.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

С. РАНИСВЉЕВД. ВАСИЋ С. ГОЈА В. ВЕСТЕК

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СТЕ ФИ ЗИЧ КИ АК ТИВ НИ?

Ре кре а тив но се ба ви мо спо р том

А. КРСМАНОВИЋП. ЗДРАВКОВИЋ

То ком про шлог ман да та
25 од бор ни ка про ме ни ло
стран ке

Хо ће ли Ли га из „твр де”
опо зи ци је уско чи ти у
власт?

Пред сед ник Скуп шти не Пан че ва Ти -
гран Киш за ка зао је кон сти ту тив ну
сед ни цу но вог са зи ва ло кал ног пар ла -
мен та за 15. јун, ка да ће би ти ве ри фи -
ко ва ни ман да ти но во и за бра них од -
бор ни ка. Тој сед ни ци ће пред се да ва ти
нај ста ри ји од бор ник, што је у овом
слу ча ју Љу бо мир Ста ни шић из СПС-а.

За кон про пи су је да на кон ве ри фи -
ка ци је ман да та, а нај ка сни је два ме -
се ца од окон ча ња из бо ра, бу ду иза -
бра ни пред сед ник скуп шти не и ње -
гов за ме ник, те се кре тар и за ме ник
се кре та ра пар ла мен та, а нај ка сни је
90 да на по об ја вљи ва њу ко нач них из -
бор них ре зул та та Пан че во тре ба да
до би је из вр шну власт. По зна то је да
ће њу чи ни ти стран ке ко је бу ду фор -
ми ра ле и по кра јин ску власт, а то су

ЧЕ ТИ РИ ГО ДИ НЕ СКУП ШТИН СКОГ ЖИ ВО ТА

ИЗ БОР НИ „АН ТИ АМ НЕ ЗИН”

До го вор Вла де, Гра да 
и по ве ри ла ца о 
нор ма ли за ци ји ра да

Град ско ве ће је у пе так, 6. ма ја, на
зах тев Апо те ке Пан че во до не ло за -
кљу чак ко јим пре по ру чу је јав ним и
јав ним ко му нал ним пред у зе ћи ма,
те До му здра вља Пан че во да пот пи -
шу се па рат не спо ра зу ме о ре про -
гра ми ра њу ду го ва.

То под ра зу ме ва да ће на пла та
око два ми ли о на ди на ра по тра жи -
ва ња од апо те кар ске уста но ве би ти
од ло же на до по чет ка на ред не го -
ди не уз мо гућ ност пла ћа ња на ра те
и от пи са ка ма те. Ме ла ни ја Бо нин,
ди рек тор ка Апо те ке, из ја ви ла је да
би то тре ба ло да олак ша из ла зак из
кри зе уста но ве на чи јем је че лу, јер
за кљу чак до ла зи у тре нут ку ка да се
пред у зи ма ју ви дљи ви ко ра ци за ре -
ша ва ње огром них ду го ва.

Пре ци зи ра ла је ка ко је на са стан -
ку одр жа ном 5. ма ја у Бе о гра ду с
пред став ни ци ма Вла де Ср би је, При -
вред не ко мо ре Ср би је и Уни је ве ле -
дро ге ри ја по стиг нут на чел ни до го -
вор о са др жа ју ме мо ран ду ма ко јим
ће де фи ни тив но би ти утвр ђен на чин
ре ша ва ња фи нан сиј ских про бле ма
пан че вач ких апо те ка ра.

То нај пре зна чи да ће Град мо ра -
ти да пла ти оба ве зе Апо те ке пре ма
по ве ри о ци ма од пре ко 700 ми ли о на
ди на ра без ка ма те, али по чев од на -

ред не го ди не и у не ко ли ко го ди -
шњих ра та. Усло ве от пла те су пред -
ло жи ле ве ле дро ге ри је и тај до ку -
мент тре ба да бу де за вр шен и пот -
пи сан 18. ма ја. Ме ђу тим, то не ће
би ти да тум ка да ће Апо те ка нор ма -
ли зо ва ти рад, јер ће бло ка да ра чу на
би ти ски ну та тек на кон што ме мо -
ран дум усво ји но ви са зив Скуп шти -
не Пан че ва.

У ме ђу вре ме ну је ипак до шло до
не ких по ма ка. За хва љу ју ћи то ме
што иза овог до го во ра сто ји Вла да
Ср би је, не мач ки „Фе никс” је већ
вра тио на шој апо те кар ској уста но ви
све ле ко ве ко је је био за пле нио на
име ду га. За хва љу ју ћи то ме она је
по че ла по ла ко да нор ма ли зу је по -
сло ва ње, ма да сав но вац од про да -
тих или из да тих ме ди ка ме на та иде
на бло ка ду ра чу на. Због то га се апо -
те ка ри на да ју да ће Град по мо ћи из
бу џе та ис пла том још јед не за ра де.

„Фе никс” је на пра вио још је дан
до бар гест ка да је као нај ве ћи до ба -
вљач пред ло жио да нај пре ма ње ве -
ле дро ге ри је на пла те сво ја по тра жи -
ва ња од Апо те ке Пан че во, што је
био услов да оне при ста ну на де бло -
ка ду ра чу на. Ме ла ни ја Бо нин је ре -
кла ка ко ће мо дел из ла ска из кри зе
Апо те ке Пан че во Вла да Ср би је ка -
сни је при ме ни ти и на оста ле др -
жав не фар ма це ут ске уста но ве у зе -
мљи ко је има ју фи нан сиј ске про -
бле ме. Д. В.

АПО ТЕ КА ПАН ЧЕ ВО НА ДО БРОМ ПУ ТУ

„Фе никс” вра ћа ле ко ве

фа мо зном из бор ном во љом гра ђа на
ко ја је утвр ђи ва на од слу ча ја до слу -
ча ја. У тим слу ча је ви ма, ме ђу тим,
не ма ни чег слу чај ног и мо гло би се
ре ћи да је у по за ди ни го то во свих
њих лич ни ин те рес по кри вен ло шим
јав но из не тим оправ да њи ма.

То ком прет ход не че ти ри го ди не 25
од бор ни ка је јед ном или ви ше пу та
про ме ни ло стра нач ке бо је и од бор -
нич ке клу бо ве, што је више од тре ћи -
не од укуп ног бро ја. Ове по ша сти би -
ли су по ште ђе ни са мо ли га ши иа ко
су све вре ме у опо зи ци ји, али и на -
пред ња ци ка да се по сма тра из вор ни
од бор нич ки са став. Све оста ле из бор -
не ли сте би ле су на уда ру по ме ну те
од лу ке Устав ног су да и из вор ног срп -
ског ту ма че ња Ма ки ја ве ли је ве по ли -
тич ке док три не.

Та ко је на кон пре ла ска ру ко вод -
ства ов да шњег УРС-а у СНС и че тво -
ро од бор ни ка Ује ди ње них ре ги о на
сле ди ло тај при мер, а Бор ка Жу нић
из На род не пар ти је при сту пи ла је од -
бор нич кој гру пи СПС-а, па је од бор -
нич ки клуб УРС-а и на род ња ка не -
стао. Мир ко Ни ко лић, та да шњи ли -
дер со ци ја ли ста, твр дио је да је Жу -

ци ма и ме сто гра до на чел ни ка, па је
ве ли ки број кан ди да та Да чи ће ве
пар ти је мо рао да под не се остав ке ка -
ко би Ма ло ба бић с 36. ме ста на ли сти
из био на пред. То се не кад зва ло про -
ма ше на ин ве сти ци ја.

Број ча но нај ве ћи од лив од бор нич -
ког ка дра за де сио је де мо кра те, и то
на кон што су на пред ња ци и њих из ба -
ци ли из вла сти, па су се са 19 све ли на
10 од бор ни ка. Је лен ка Но ва ко вић је
„по ву кла но гу” пре шав ши у По крет
со ци ја ли ста. Ка сни је су Ми ли ца То -
до ро вић, Дра ган Јо си фо вић, Ср ђан
Јо си мов и Сил ва на Ива зо вић Је ђи ни
оти шли у СНС, а пред из бо ре је и Сло -
бо дан Бу га рин пре шао у но во фор ми -
ра ну Ле ви цу Ср би је Бор ка Сте фа но -
ви ћа. Нај чуд ни ји по тез су по ву кли од -
бор ни ци ДС-а Пе тар Ан дре јић и Јо ва
Ба јер. Они су Скуп шти ну оба ве сти ли
ка ко ће за сту па ти ин те ре се По кре та
Стар че во, под чи јим зна ком су по том
не у спе шно уче ство ва ли на ло кал ним
из бо ри ма, али ни су зва нич но на пу -
сти ли Де мо крат ску стран ку.

Ка да се узме у об зир све на ве де но,
уз прак су стра на ка да не гу ју по слу -
шно члан ство уме сто члан ства са ин -

за сад си гур но СНС и СВМ, ма да се
све гла сни је у ме ди ји ма ЛСВ по ми ње
као тре ћи парт нер. Ни је из ве сно ка ко
би то мо гло ути ца ти на ли га ше, јер се
мо же чу ти да је ру ко вод ство стран ке
на мер но да по сле два де се так го ди на
сме ни пред сед ни ка Не на да Чан ка
због из бор них ре зул та та и из бе га ва -
ња да у кам па њи на пад не Ву чи ћа и
на пред ња ке.

Под се ћа мо да је на кон из бо ра
2012. кон сти ту тив на сед ни ца пан че -
вач ке скуп шти не би ла пре ки ну та ка -
да су по твр ђе ни од бо р нич ки ман да ти
и на ста вље на из бо ром скуп штин ског
пред сед ни штва по след њег да на за -
кон ског ро ка.

Раз лог за то је би ла не из ве сност у
ве зи с фор ми ра њем вла сти на ре пу -
блич ком ни воу, јер се ни је зна ло да ли
ће се СПС при кло ни ти ДС-у као до та -
да шњем по ли тич ком парт не ру или
на пред ња ци ма. То се пре не ло и на ло -
кал ни ни во, где су ДС и СНС до би ли
го то во исти број од бор ни ка, а СПС је
био тре ћа пар ти ја по сна зи. Пре ло ми -
ло је фор ми ра ње са ве за из ме ђу Ву чи -
ћа и Да чи ћа на др жав ном ни воу, ко ји
је по том „пре сли кан” и на пан че вач ку
скуп шти ну и из вр шну власт.

Оно што се по том де ша ва ло, до бра
је гра ђа за уџ бе ни ке о ано ма ли ја ма
јед ног не зре лог си сте ма пред став -
нич ке де мо кра ти је, на ста лим због
од лу ке Устав ног су да да су по сла ни -
ци и од бор ни ци иза бра ни на стра -
нач ким ли ста ма вла сни ци сво јих
ман да та као да су их до би ли на соп -
стве но име и образ.

Из бор ни скор 2012. у Пан че ву био
је: ДС – 19 ман да та, ко а ли ци ја СНС-а,
Но ве Ср би је, По кре та „Сна га Ср би је”
и Де мо крат ске пар ти је Ма ке до на ца –
18 од бор ни ка, ДСС – шест ман да та, а
по пет ме ста у Скуп шти ни осво ји ли
су ЛСВ и још три ко а ли ци је. Пр ву су
чи ни ли СПС, ПУПС, Је дин стве на Ср -
би ја и СДПС, дру гу УРС и На род на
пар ти ја Ма је Гој ко вић, а тре ћу ЛДП
и СПО.

Сле ди по ку шај да се на пра ви ин -
вен тар ман да та на кон што је кре ну ла
тр го ви на гла со ви ма и спр да чи на с

ни ће ва при сту пи ла СПС-у, али за то
не по сто је до ка зи. Бор ка Жу нић је
ка сни је с још не ким од бор ни ци ма
СПС-а на пу сти ла со ци ја ли сте и на -
сту па ла као са мо стал ни од бор ник, да
би на кра ју за вр ши ла у СНС-у.

Де мо крат ска стран ка Ср би је до жи -
ве ла је слич ну суд би ну, јер је са шест
спа ла на јед ног од бор ни ка. Пр во је
Гор да на Јов ко вић на пу сти ла стран ку
и де ло ва ла као са мо стал ни од бор -
ник, по том јој се при дру жи ла Ва ња
Ра ки џић, ко ја је ман дат до би ла на -
кон смр ти Бо же Ба ро ша, да би не што
ка сни је обе ушле у но во фор ми ра ну
Срп ску на род ну пар ти ју Не на да По -
по ви ћа. Сле дио је од ла зак Ти гра на
Ки ша, Зден ке Јо кић и Ми ша Мар ко -
ви ћа у СНС, па је Ми ла дин Ша кић
остао је ди ни пред став ник ДСС-а у
ло кал ној скуп шти ни.

Је ле на Кр стев ски је од бор ни ца ЛДП-
а по ста ла на кон што је Пре драг Па тић
иза бран за град ског већ ни ка, али је за -
тим пре шла у ре до ве Та ди ће ве Со ци -
јал де мо крат ске пар ти је, а по том и на -
пред ња ка. Пре то га је Ча слав Ја ра ко -
вић на пу стио од бор нич ку гру пу ЛДП-а
и при дру жио се на пред ња ци ма, али
ни је иза шао из СПО-а. Тај тран сфер
био је по сле ди ца ула ска Ву ка Дра шко -
ви ћа у ко а ли ци ју с Ву чи ћем.

СДПС, ко ји во ди Ра сим Ља јић, за -
ра дио је сво ја три ман да та на за јед -
нич кој ли сти са со ци ја ли сти ма, али
Сми ља на Гла мо ча нин Вар га на пу -
сти ла је Ља ји ће ву пар ти ју и пре шла
нај пре у ре до ве на пред ња ка, а по том
у Срп ску ра ди кал ну стран ку.

Суд би ну од бор нич ке гру пе СПС-а
ис пи са ли су не сре ђе ни и бур ни од но -
си уну тар те стран ке, за чи ње ни од лу -
ком на пред ња ка да је из ба це из вла -
сти. Че тво ро од пе то ро пред став ни ка
со ци ја ли ста од не ло је сво је ман да те у
СНС. Пр во су Мир ко Ни ко лић, Је ле на
Пе тр о вић и Ра де Ву ко је вић ре ши ли
да на сту па ју са мо стал но, да би по том
узе ли члан ске кар те СНС-а, а не што
ка сни је им се при дру жио и не су ђе ни
гра до на чел ник Зо ран Ма ло ба бић. Он
је по стао од бор ник у на сто ја њу да
СПС за др жи ко а ли ци ју с на пред ња -

те гри те том, ја сно је за што у Ср би ји
ни ка ко да се деси да бар на ло кал ном
ни воу про пор ци о нал ни из бор ни си -
стем бу де за ме њен ве ћин ским.

Д. Ву ка ши но вић

А сад да мењамо позиције



Послови чекају 
закључење, 
а радници зараде

Самостални синдикат „Утве
авио-индустрије” обавестио
је јавност да су радници те
фабрике у среду, 11. маја,
донели одлуку да у понеде-
љак, 16. маја, ступе у гене-
рални штрајк због неиспла-
ћених зарада за март и
април.

Синдикална организација
је навела како је након разго-
вора с пословодством „Утве”
закључено да не постоје ре-
алне шансе да зараде буду
исплаћене у догледно време,
па је донета одлука о обуста-
ви рада. „Панчевцу” је рече-
но како је синдикалистима
предочено да је шест или се-
дам уговора углавном са
страним партнерима пред

закључењем, али да ниједан
још није потписан. То значи
како није могуће узети аванс
од кога би плате могле да бу-
ду исплаћене, а укупна сума
за намирење зарада је око 35
милиона динара. Синдикат
је неколико пута последњих
месеци претио штрајком
због заосталих зарада, али
ниједна претња није остваре-
на, јер су увек била обезбеђе-
на средства за исплату рад-
ника.

Синдикат није упознат с
тим да ли се нешто дешава
с променом правног стату-
са фабрике авиона након
недавне изјаве премијера
Александра Вучића да ће
држава помоћи „Југоим-
порт СДПР-у” да власнички
преузме „Утву” и земунски
„Телеоптик”.

Јавности је у последњих
неколико година сервирано
више прича о томе како ће
панчевачка фабрика добити
стратешког партнера и вели-
ке међународне послове, али
од тога досад није ништа ви-
ђено.

У усе ву лу ка уо чен је по ве -
ћан број трип са, па се про из -
во ђа чи ма пре по ру чу је да
пре гле да ју пар це ле под овим
по вр ћем, и то са сва ке стра не
и на не ко ли ко ме ста, јер је
по ја ва ове ште то чи не че сто
не у јед на че на. Уко ли ко се
при том уста но ви да има ви -
ше од пет ин се ка та по биљ -
ци, оба ве зно тре ба ура ди ти
ве за не хе миј ске трет ма не на
три до пет да на. Оба ве зно
ко ри сти ти на из ме нич но раз -
ли чи те пре па ра те по ме ха -
ни зму де ло ва ња, јер трип си
бр зо раз ви ја ју от пор ност.

Код нас има ма ло ре ги стро -
ва них за штит них сред ста ва
на ме ње них су зби ја њу ове
ште то чи не у лу ку. По вр та ри -
ма су на рас по ла га њу „dicar-
zol” и „laser”, ко ји се раз ли ку -
ју по ме ха ни зму за шти те, па
их тре ба ком би но ва ти ра ди
су зби ја ња трип са. Због скри -
ве ног на чи на жи во та овог ин -
сек та тре ба во ди ти ра чу на да

се биљ ке до бро по кри ју рас -
тво ром пе сти ци да. Лук ко ји
ће би ти из ва ђен за 15 да на не
тре ба тре ти ра ти без об зи ра на
број ност трип са у ње му.

Пре по ру чу је се и пре глед
цве то ва па ра дај за и кра став -
ца у пла сте ни ци ма ка ко би
се утвр ди ло да ли их је ова
ште то чи на на па ла. Уко ли ко
се утвр ди при су ство трип са у
њи ма, тре ба оба ви ти за штит -
ни трет ман на исти на чин
као у лу ку.

По ред ди рект не ште те на
по вр ћу ко је про у зро ку ју си -
са њем биљ них со ко ва, трип -
си су и пре но си о ци ве о ма
штет них биљ них ви ру са.

На пад ну ти ли сто ви лу ка
по зна ју се по сре бр на сто бе ли -
ча стим пе га ма. С об зи ром на
то да је реч о при лич но сит -
ним и те шко уоч љи вим ор га -
ни зми ма, пре по ру чу је се да се
биљ ке са уо че ним симп то ми -
ма бо ле сти до не су у ПСС Ин -
сти тут „Та миш” на пре глед.
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Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

дру гим европ ским зе мља ма
ра чу не по че ле да по ла жу стра -
ним кре ди то ри ма уме сто сво -
јим гра ђа ни ма. Чу ди по на ша -
ња син ди ка та, ко ји на све то
гро мо гла сно ћу те. Чак и за 1.
мај, ка да се по тра ди ци ји пра -
ве де мон стра ци је у знак се ћа -
ња на пр ви рад нич ки бунт у
Чи ка гу 1886. и у знак не сла га -
ња са ак ту ел ним по ло жа јем
рад ни штва.

Ове го ди не син ди кал ни ли -
де ри у Ср би ји има ли су из го -
вор за не ак тив ност, а то је по -
кла па ње Пра зни ка ра да и Вас -
кр са. Љу би сав Ор бо вић, пред -
сед ник  Са ве за са мо стал них
син ди ка та Ср би је, из ја вио је
ка ко не би би ло при ме ре но да
се ор га ни зу ју де мон стра ци је
на нај ве ћи хри шћан ски пра -
зник и до дао да ће за то би ти
при ли ке „у на ред ном пе ри о -
ду”. Не што слич но је ре кла и

На шта су се све 
„ва ди ле” рад нич ке
ор га ни за ци је за 1. мај

Из бри са не иде о ло шке
раз ли ке из ме ђу 
ле ви це и де сни це

Пре ма зва нич ној ста ти сти ци,
за по сле ност у Ср би ји ра сте,
за ра де па да ју, а сва ки тре ћи
рад ник не при ма пла ту или
му за ра да ка сни. То је сли ка
не ви ђе ног еко ном ског успе ха
ко ја нам се сер ви ра прет ход -
них го ди на пре ко ода бра них
ме ди ја. На све то до дај мо чи -
ње ни цу да вла сти ра до под -
сти чу стра не ин ве сти ци је до -
ма ћим па ра ма та ко што се из
бу џе та да ју ве ли ке сво те
стран ци ма да ов де отво ре по -
го не, у ко ји ма по том ис пла -

ГРО МО ГЛА СНА РАД НИЧ КА ТИ ШИ НА

КАД КА ЛЕН ДАР РА ДИ 
ЗА СИН ДИ КАЛ НУ НЕ МОЋ

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Маја Судимац, дипломирани ин же њер за шти те би ља

Трип си у лу ку

Понедељак, 16. мај,
крајњи рок за плаћање
пореза на имовину

Секретаријат за пореску адми-
нистрацију Панчева обавестио
је грађане – обвезнике који не
воде пореске књиге да у поне-
дељак, 16. маја, доспева друга
овогодишња рата пореза на
имовину. Уплатнице на који-

ма се налази износ ове обавезе
већ су одштампане и доста-
вљене.

Градски порезници су замо-
лили грађане да измире своје
обавезе на време како би избе-
гли обрачун и наплату закон-
ске камате, као и покретање
прекршајног поступка.

„Панчевац” је у пореској ад-
министрацији сазнао да по-
стоји велики број обвезника с

пореским дугом из претход-
них година, али је мали број
њих искористио законску мо-
гућност да плате тај дуг на ра-
те и уз отпис камате. Због то-
га ће свима њима до краја
следеће недеље на кућне
адресе бити послата обаве-
штења са износом дуга и на-
чинима плаћања те обавезе.

Изменама Закона о поре-
ском поступку и пореској

администрацији прописано
је да сви дужници могу до
4. јула да поднесу захтев за
плаћање заосталих обавеза
на рате у наредних 60 месе-
ци уз могућност отписа ка-
мате. Све појединости биће
наведене у обавештењу, па
пореска администрација
моли обвезнике да прочи-
тају садржај писма које ће
добити.

ИЗ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Доспева друга рата

НОВЕ ПРЕТЊЕ ШТРАЈКОМ У „УТВИ”

Плате опет касне

Фа ли ло је са мо још да до да
ка ко ће да ме ња рад ни ке, јер
ови ни шта не ва ља ју. За раз ли -
ку од син ди ка та, ко ји су са вр -
ше ни.

УГС „Не за ви сност” је ма ње-
ви ше за кљу чио исто то, али уз
још оштри ју по ру ку члан ству.
Тај син ди кат је кон ста то вао
ка ко је на кон го ди на у ко ји ма
су до жи ве ли „ди вљач ке при ва -
ти за ци је, уру ша ва ње стан дард -
них пра ва за по сле них, де ху ма -
ни за ци ју ра да” и слич но, не -
схва тљи во да је све си ро ма -
шни јој ве ћи ни рад ни ка „те шко
да бар је дан дан у го ди ни по -
све ти се би и сво јим му ка ма”.

Ис па да та ко да су се ов де
син ди ка ти пре тво ри ли у не ка -
кве на уч не уста но ве за ду же не
да ана ли зи ра ју ста ње „све та
ра да”, уме сто да осми сле и ор -
га ни зу ју ак ци је чи ји циљ би
био да по пра ве по ло жај члан -

ком ха о су. Раз лог за то ле жи
ве ро ват но у то ме што су им
тво р ци та ко зва ног но вог свет -
ског по рет ка, у шта спа да и
про је кат ЕУ, од у зе ли по ли ти -
ку, да би је обр ну ли у соп стве -
ну су прот ност. Све ху ма не
вред но сти за ко је се ле ви ца
тра ди ци о нал но за ла га ла ис ко -
ри шће не су као па ра ван за
пот пу но обр нут про цес ко ји се
ис под то га од ви јао, а ре зул ти -
рао је мањ ком сло бо де, па дом
за ра да, ло ши јим усло ви ма ра -
да и уоп ште га же њем основ -
них прин ци па ле ви це, а ти ме
и син ди кал них по кре та. Иро -
нич но је то што је све вре ме
ле ви ца на ив но игра ла ак тив ну
уло гу у то ме.

У тај на из глед па ра докс ло -
гич но се укла па раст по др шке
би ра ча де сни чар ским пар ти -
ја ма у Евро пи, јер су се пре
сво јих ко ле га с ле вог кри ла

ћу ју ми ни мал не за ра де за по -
сле ни ма. Исто вре ме но, ве ли -
ки про блем пред ста вља ис -
пла та от прем ни на за 14 за по -
сле них у „Спе ци јал ним ста -
кли ма” и „Три спа ну”, за ви -
сним пред у зе ћи ма бив ше Ин -
ду стри је ста кла Пан че во. Ра ди
се о љу ди ма од ко јих су по ло -
ви на те шки ин ва ли ди ра да,
ко ји ме се ци ма не до би ја ју ни -
ка ква при ма ња, ни ти има ју
при ли ку да за ра де пла те от -
кад је Ста кла ра оте ра на у сте -
чај. Уз све то је дан број њих
или чла но ва њи хо вих по ро ди -
ца ле чи се од кан це ра. Тач ни -
је, по ку ша ва ју да се ле че.

Ова при ча из Пан че ва са мо
је де лић мо за и ка пра вог еко -
ном ског ста ња Ср би је, али се
он не ви ди та ко ја сно у ста ти -
сти ка ма, јер не би ле по из гле -
дао. То што се вла сти по на ша -
ју та ко ка ко се по на ша ју, не
чу ди, јер су оне у Ср би ји и

Ран ка Са вић, пред сед ни ца
Асо ци ја ци је сло бод них и не за -
ви сних син ди ка та. Под се ћа ња
ра ди, пр ви рад нич ки про те -
сти, одр жа ни пре 130 го ди на,
тра ја ли су три да на, а че твр тог
су се анар хи сти су ко би ли са
чи ка шком по ли ци јом, па би
пот пу но би ло у ду ху не го ва ња
тра ди ци је син ди кал не бор бе
да су се срп ске рад нич ке ор га -
ни за ци је по ја ви ле на ули ца ма
и на кон Вас кр са.

Уме сто то га, Ор бо вић је за -
по сле не по звао да бу ду енер -
гич ни ји, да ску пе хра брост и
по је ди нач но се бо ре за сво ја
пра ва. Ти ме је, ваљ да, же лео
да им по ру чи ка ко тре ба да
диг ну ру ке од син ди ка та. Са -
ви ће ва је би ла још бо ља, оце -
нив ши ка ко су на ши рад ни ци
раз ма же ни, јер им је ко му ни -
зам уса дио на ви ку да 1. ма ја
ро шти ља ју и од ма ра ју се уме -
сто да се бо ре за сво ја пра ва.

ства. Ако би му дра ру ко вод -
ства об но ви ла гра ди во, на шла
би у соп стве ним ста ту ти ма по -
дат ке о то ме за што по сто је и
шта тре ба да ра де.

Ма да, ру ку на ср це, ни у
ино стран ству, бар овом европ -
ском, ни је би ло мно го бо ље. У
ве ћем бро ју тих зе ма ља су пр -
во мај ске ску по ве ор га ни зо ва -
ле ле ви чар ске и де сни чар ске
пар ти је уме сто син ди ка та.
Мо ти ви су им би ли пот пу но
раз ли чи ти – од не за до вољ ства
због ре стрик тив ног за ко на о
ра ду у Фран цу ској до ан ти и -
слам ског рас по ло же ња у Че -
шкој. По то ме би се мо гло за -
кљу чи ти да је па сив ност на -
ших син ди ка та за пра во оп шти
тренд.

Чи ни се да европ ска ле ви ца
по след њих го ди на има озбиљ -
ну кри зу иден ти те та, јер ни ка -
ко да се сна ђе у мај стор ски
кон стру и са ном гло ба ли стич -

по ли тич ке сце не се ти ле да на -
пад ну та кво ста ње ства ри и ка -
на ли шу не за до вољ ство гра ђа -
на због јед ног бро ја на ста лих
про бле ма.

Срп ске стран ке не ма ју тај
про блем, јер су се одав но
осло бо ди ле свих иде о ло шких
пред зна ка, па је за то по ста ло
мо гу ће да без ика квог за зо ра
сва ко са сва ким мо же да фор -
ми ра вла ду. Због то га је ло гич -
но да СПС и Ле ви ца Ср би је
по др же ак ту ел ни За кон о ра ду
и још да га при том хва ле.

А по ло жај син ди ка та је са -
мо по сле ди ца чи ње ни це да се
њи хо ви ли де ри удва ра ју тој и
та квој по ли ти ци, че сто ру ко -
во ђе ни лич ним ин те ре си ма
да по ве ћа ју осе ћај ла жне мо -
ћи и ути ца ја, те број си не ку ра
у ра зно ра зним управ ним и
над зор ним од бо ри ма ко ји ма
се пла ћа ова вр ста по ви ја ња
кич ме.



За по че так – уре ђе но
при о ба ље

У Но вом Са ду је не дав но одр -
жан окру гли сто на ко јем су
са оп ште ни ре зул та ти мо ни то -
рин га по вр шин ских во да и не -
по љо при вред ног зе мљи шта за
пе ри од од 2013. до 2015. го ди -
не. Пан че во је по но во по не ло
ти ту лу цр не тач ке, али се овог
пу та то не од но си на ква ли тет
ва зду ха, већ на ве ли ку за га ђе -
ност ре ке На дел. „Пан че вац”
је о то ме де таљ ни је пи сао у
тек сту „На дел – цр на тач ка
Вој во ди не”, у бро ју 4659. Да
под се ти мо, ана ли зе ква ли те та
во де и се ди мен та у ре ци На -
дел по ка за ле су да је та ре ка
за га ђе на ве ли ким бро јем раз -
ли чи тих опа сних и за га ђу ју -
ћих ма те ри ја.

Пре ма ре чи ма чла но ва стар -
че вач ког Удру же ња спорт -
ских ри бо ло ва ца „На дел”, ис -
тра жи ва ња струч них ти мо ва
ни су спо р на, али им је за сме -
та ло то што ни у јед ном де лу
сту ди је ни је на ве де но да се ве -
ли ко при су ство отро ва и опа -
сних ма те ри ја не од но си на
чи тав ток ре ке. Ка ко твр де,
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Ком па ни ја НИС и Аген ци ја
за без бед ност са о бра ћа ја су
уо чи по љо при вред них ра до -
ва по кре ну ле кам па њу ко ја je
намењенa по ве ћа њу без бед -
но сти по љо при вред ни ка у
са о бра ћа ју.

У окви ру ове ак ци је НИС ће
обез бе ди ти фла је ре на сво јим
бен зин ским ста ни ца ма ши -
ром Ср би је, у оп шти на ма где
је по ста ти стич ким по да ци ма
ко ји ма рас по ла же Аген ци ја за

без бед ност са о бра ћа ја угро же -
ност по љо при вред ни ка нај ве -
ћа. Са др жај на њи ма про мо -
ви ше без бед ну во жњу, по што -
ва ње са о бра ћај них про пи са и
нео п ход ност тех нич ке ис -
прав но сти во зи ла. Кам па ња
на ме ње на по љо при вред ни ци -
ма део је за јед нич ког про јек та

ком па ни је НИС и Аген ци је за
без бед ност са о бра ћа ја, ко ја се
од ви ја под сло га ном „Бри не -
мо о ва ма”, с ци љем по ди за ња
ни воа без бед но сти у са о бра ћа -
ју. Нафт ни ли дер и Аген ци ја
од 2012. го ди не за јед нич ки
ор га ни зу ју број не ак ци је, а са -
рад ња је озва ни че на про те кле
го ди не пот пи си ва њем зва нич -
ног про то ко ла. Циљ је по ди за -
ње ни воа без бед но сти у са о -
бра ћа ју кроз пре вен ци ју, еду -

ка ци ју и раз вој са о бра ћај не
кул ту ре.

За јед нич ка кам па ња ће се
спро во ди ти кон ти ну и ра но
то ком це ле го ди не, ка ко би
до пр ла до свих угро же них
гру па уче сни ка у са о бра ћа ју
кроз пре вен ци ју, еду ка ци ју и
раз вој са о бра ћај не кул ту ре.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

БЕЗ БЕД НОСТ У СА О БРА ЋА ЈУ

По љо при вред ни ци,
опрез!

Органска производња
није тренд, већ начин
размишљања

Плаћена висока цена:
квантитет уместо 
квалитета

Класична прича средовечних
људи гласи: кад смо били ма-
ли, јели смо другачије поврће
него сада. Шта се променило?
У потрази за одговором на ово
питање упутили смо се на Ку-
дељарац, код Предрага Радоје-
вића, стоматолога који се пре-
обратио у баштована, тј. повр-
тара. Силом прилика бавио се
пословима који су драстично

ЗДРАВА ХРАНА ИЗ МАЛИХ БАШТА

ПАРАДАЈЗ СА УКУСОМ И МИРИСОМ
семена тог поврћа. Засадио је
своје прве расаде, учио уз њих
и тако је његова прича почела
да настаје – у башти од десет
квадрата.

– Моја прича је о старини, а у
њеном стварању највише су ми
помогли модерна технологија
и савремени начини комуника-
ције – разне дискусије на фору-
мима, сајтови истомишљеника
на којима су изнета искуства,
запажања и мишљења о повр-
тарству. Свет биљкара је фанта-
стичан. Окружени сте доброна-
мерним људима који воле да
дају и да размењују, и онда је
сасвим природно да и вас у не-
ком тренутку обузме колекцио-
нарско лудило – каже на почет-

ГРА ЂАН СКА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА МЕ ШТА НА СТАР ЧЕ ВА

На дел не ће би ти цр на еко ло шка тач ка Вој во ди не

по зна то је да низ вод но од
Скро ба ре по сто је фир ме и
фар ме ко је ни су ре ши ле про -
блем сво јих от пад них во да, па
не рет ко опа сни са др жа ји на -
мер но би ва ју упу ште ни у ток
На де ле.

– У сту ди ји ни је ја сно де фи -
ни сан гор њи и до њи ток ре ке.
Не ких сто ме та ра од Ра фи не -
ри је, од Во ди ца и Стар че ва па
до Ива но ва, во да у На де лу је
су шта су прот ност од оно га
што се мо же ви де ти у дру гим
пан че вач ким на се ље ним ме -

сти ма кроз ко ја про ла зи овај
ток. Два из во ра код Во ди ца и
из во ри стар че вач ког Мир ко -
вог ка на ла да ју чи сти во ду, та -
ко да у де лу код Стар че ва у ко -
ри ту ове ре ке жи ве ри бе и раз -
ви ја се при род ни ше вар, што
ја сно по ка зу је да у том де лу
На де ле не мо же би ти ре чи о
опа сном за га ђе њу – ре као је
Да ли бор Та нев, пред сед ник
Удру же ња ри бо ло ва ца „На -
дел”, и до дао да у ма ју ве ли ка
ко ли чи на ду нав ске во де до ла -
зи у На дел, што умно го ме до -

Други Фестивал науке и обра-
зовања одржан је 7. и 8. маја у
кампусу Новосадског универ-
зитета, у организацији тог
универзитета, а под покрови-
тељством Покрајинског се-
кретаријата за науку и техно-
лошки развој и Центра за
промоцију науке у Београду.
Генерални спонзор скупа би-
ла је компанија НИС.

Фестивал је дводневна ма-
нифестација намењена ши-
роком кругу посетилаца, с
циљем популаризације науке
и образовања. Посетиоци су
могли да виде занимљиве по-
ставке, али и да учествују у
експериментима, уз помоћ и
надзор истраживача и сарад-
ника Универзитета у Новом
Саду и партнерских институ-
ција. Према речима органи-
затора, циљ овог фестивала је

популаризација науке и
образовања, а манифестација
се одржава другу годину за-
редом.

Спонзорисање ове кампа-
ње, која промовише знање и
науку, само је део континуи-
ране подршке коју НИС пру-
жа научним и образовним ин-
ституцијама у земљи. Кроз
програм „Енергија знања”
НИС сарађује са универзите-
тима у Београду и Новом Са-
ду, основним и средњим шко-
лама, као и с бројним науч-
ним институцијама. У складу
са својим корпоративним
слоганом „Будућност на де-
лу”, НИС настоји да пружи
подршку што већем броју
пројеката намењених промо-
цији науке и на тај начин ди-
ректно утиче на бољу будућ-
ност младих у Србији.

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

Подршка знању

Овог викенда кружном ета-
пом до Фаркаждина почиње
антиглобалистичкa трекинг
лигa Војводине за бицикли-
сте. Према речима органи-
затора, ове године ће бити
одржано шест трка, а биће
посвећене борби против
глобализма и репресије, са
идејом да се у заједници
афирмишу праве вредности.

Првом трком биће обележе-
ни Светски дан шума и
Светски дан вода, а вожња
бициклиста имаће и про-
тестни карактер у знак по-
дршке и солидарности с
радницима који су обеспра-
вљени широм света.

Учесници ће се окупити у
суботу, 14. маја, у 9 сати, ис-
пред Католичке цркве.

ТРЕКИНГ ЛИГА БИЦИКЛИСТА

Буди се 
Исток и Запад

при но си раз ви ја њу еко си сте -
ма до њег то ка ове ре ке.

Ка ко ка же, при су ство цр -
вен пер ке, ри бе ко ја уги не на
уди ци, а не од за га ђе не во де,
по ка зу је да је ква ли тет во де
код Стар че ва да ле ко од оно га
што се мо же на зва ти еко ло -
шким ге но ци дом.

Гру па гра ђа на – за љу бље ни -
ка у ри бо лов и при ро ду осно -
ва ла је у мар ту Удру же ње
спорт ских ри бо ло ва ца „На -
дел” са иде јом да се тој ре ци
вра ти ста ри сјај. Да под се ти -
мо, На дел је пан че вач ки во до -
ток дуг око 80 ки ло ме та ра ко -
ји је не кад слу жио за на вод ња -
ва ње и од вод ња ва ње. На кон
ви ше де це ниј ског не ма ра ста -
ње на ре ци је ка та стро фал но.
Чла но ви удру же ња „На дел”
же ле да уре де при о ба ље и очи -
сте ко ри то ка ко би гра ђа ни ма
омо гу ћи ли дру же ње и ба вље -
ње спорт ским ри бо ло вом.

Про шлог ме се ца су ор га ни -
зо ва ли ак ци ју чи шће ња и кр -
че ња оба ле, та ко да је ви ше од
50 чла но ва овог удру же ња, уз
по моћ Во до при вред ног пред у -
зе ћа „Та миш –Ду нав” и ко му -
нал них пред у зе ћа из Пан че ва
и окол них се ла, уре ди ло не ко -
ли ко сто ти на ме та ра оба ле.
Ово је са мо јед на у ни зу ак тив -
но сти. За на ред ни пе ри од се
пла ни ра по ста вља ње пон то на
за пе ца ње и на ста вак чи шће ња
и уре ђе ња оба ле На де ла.

Oдлазак у башту треба да буде радост
и задовољство.

Предраг Радојевић, 
баштован

четничке муке. Кад је о томе
реч, каже да је било дана када
је због немоћи чупао косу и
ударао главом о зид, и додаје
да је његово тумарање по не-
познатом свету баштованства
трајало готово три године.

– Рад у башти, неке основне
ствари, уз искусног повртара
могу да се науче за два-три да-
на, али за стицање искуства
неопходно је време. Побио сам
много биљака у незнању, јер
није имао ко да ми каже и по-
каже. Књигу сам писао тако
што сам замишљао да имам чи-
таоца који је на самом почетку
– баштован почетник. Добар
део књиге посвећен је животу
баште и њеним циклусима, тј.

– Сам избор семена усло-
вљен је географским поре-
клом и условима који владају
на том поднебљу, јер су одре-
ђене сорте деценијама разви-
јале природне одбрамбене си-
стеме од разних болести и
гљивица. Проблем је то што
онај ко хоће да производи ор-
ганску храну, не може код нас
да купи ниједну стару сорту,
јер их нема на званичној сорт-
ној листи – каже он огорчено.

Битка није изгубљена
Ствар је јасна. Омасовљење
производње старих варијетета
парадајза пада у воду, јер неко
ко живи од продаје парадајза,
кад сведе рачуницу, зна да ће
хибридно семе донети већу за-
раду. Проблем са овим врста-
ма је у томе што се траже боља
плодност и што дужа чврстоћа
након бербе (поједине сорте
могу бити на тржишту месец
дана). Предраг сматра да се
због тога плаћа висока цена:

– Већина људи се данас
слаже да су укус и облик па-
радајза монотони. На пример,
шеснаест варијетета овог по-
врћа који могу да се купе код
нас изгледају потпуно исто –
црвенкасти су и округли. Раз-
лика је само у грамажи. За-
једничко им је да су сви до
једног потпуно безукусни. Не
постоји званичан податак да
су хибриди здравији или ма-
ње здрави него старе врсте па-
радајза, али је чињеница да
свако ко је бар једном имао
прилику да проба старе вари-
јетете, може да уочи огромну
разлику и у укусу и у мирису.

По свему судећи, битка је
изгубљена када је реч о мо-
гућности да поново почне ма-
совна производња оних пра-
вих укусних плодова. Међу-
тим, идеја Предрага Радоје-
вића и то што он ради и за
шта се залаже – да свако ко
има мало парче земље, може
да направи своју баштицу –
улива наду да није све изгу-
бљено и да се уз мало труда на
нашим столовима могу поно-
во наћи миришљави и укусни
плодови природе.

Разне сорте нехибридног органског парадајза

утицали на његово здравље, па
је пре више од десет година,
због свакодневног седења за
рачунаром од око двадесет са-
ти, из чисте рекреације, почео
да одлази у башту. Кад је остао
без посла, одлучио је да се
потпуно посвети узгајању
здравих плодова, а стручњак
за парадајз постао је случајно.
Супруга му је донела из Хо-
ландије, по упутству продавца,
неколико врста нехибридних

ку разговора баштован Предраг
и додаје да има поприличну ко-
лекцију, али да је највише по-
носан на баште које су настале
након што су људи разговарали
с њим.

Главом кроз зид
Занимљиво је да све већи број
људи, нарочито младих, улази
у свет повртара. За њих је Пре-
драг, као прву помоћ, написао
књигу „Боје парадајза”, како
би им ублажио повртарске по-

када се нешто ради, како се се-
је, како се одржавају саднице и
како се саде – рекао је Предраг
и истакао да је прво правило да
одлазак у башту треба да буде
радост и задовољство.

Како каже, органска произ-
водња није само тренд, већ и
начин размишљања, а један од
основних постулата за рад у
овом сектору повртарства, је-
сте да се користе аутохтоне
сорте.



Око два де сет ба би ца за по сле -
них у Слу жби за здрав стве ну
за шти ту же на и По ли ва лент -
ној па тро на жи пан че вач ког
До ма здра вља, као и све оста -
ле же не на пла не ти ко је оба -
вља ју овај од го во ран и ху ман
по зив, про сла ви ле су у че твр -
так, 5. ма ја, свој дан – Ме ђу -
на род ни дан ба би ца. За пра во,
пра вог сла вља ни је би ло, али
ра до сти је сте, јер су по хва ле
на ра чун њи хо вог за ни ма ња
сти за ле са свих стра на.

Пре ма по да ци ма Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је, сва -
ког ми ну та ши ром све та 380
же на зач не, њих 190 се су о чи с
не же ље ном и не пла ни ра ном
труд но ћом, а 110 же на до жи ви
ис ку ство ком пли ка ци ја у труд -
но ћи. Ба би ца је ве ро ват но пр -
ва осо ба с ко јом ће се све оне
сре сти ка да оду на пре глед.
Она ће би ти ту и у нај срећ ни -
јем тре нут ку сва ке мај ке –
оном ка да пр ви пут узме сво је
де те у на руч је. Ве ћи на же на ће
чак по све до чи ти да су при ли -
ком по ро ђа ја ве ћу по моћ и по -
др шку до би ле упра во од ба би -
ца, а не од ги не ко ло га.

Пан че вач ким ба би ца ма је
ис кре не че стит ке и ле пе ре чи 5.
ма ја упу ти ла Је ле на Ку ру чев,
глав на се стра у До му здра вља.

– Са за до вољ ством и по но -
сом же лим да ис так нем овај

дан, јер сма трам да је по зив
ба би це ху ман по зив, пун љу ба -
ви. Ми слим да то ни је за ни ма -
ње, већ на чин жи во та. Ба би ца
је уз же ну то ком чи та вог ге не -
ра тив ног до ба. Њен зна чај је
не про це њив то ком труд но ће,
за вре ме по ро ђа ја и не ко ли ко
не де ља на кон ње га. За ни мљи -
во је да је ово ве о ма ста ро за -
ни ма ње и да су се ба би це спо -
ми ња ле и у Би бли ји, као дру -
га ри це же на ко је су се по ра ђа ле
– ис та кла је Је ле на Ку ру чев.

У До му здра вља је Дан ба би -
ца био до бар по вод за про мо -
ци ју Шко ле ро ди тељ ства, чи ји
је рад у по след ње вре ме знат -

но уна пре ђен. У то су се уве ри -
ли и но ви на ри ко ји су има ли
при ли ку да при су ству ју пре да -
ва њу на ко ме су пр во рот ке од
Је ле не Ку ру чев са зна ле не што
ви ше о не зи но во ро ђен че та у
кућ ним усло ви ма. По ла зни це
су би ле из у зет но за ин те ре со -
ва не за ову те му.

– Пр ви пут сам на пре да ва -
њу, а ка ко до сад ни сам има ла
кон такт с ма лим бе ба ма, мно -
го ми зна чи то што мо гу да на -
у чим ка ко се ку па и пре по ви ја
но во ро ђен че и ка ко га тре ба
пра вил но не го ва ти. Ве ру јем
да ће нам те ин фор ма ци је би -
ти од ве ли ке ко ри сти и да ће -

мо би ти мно го си гур ни је ка да
до ђе мо из по ро ди ли шта – ре -
кла је Ти ја на Би кар Ја ћи мо -
вић, бу ду ћа ма ма.

Ка ко је под се ти ла Је ле на
Ку ру чев, же не већ од пр вих
да на труд но ће по ха ђа ју Шко -
лу ро ди тељ ства. Нај пре од ла зе
на пре да ва ња ги не ко ло га, сто -
ма то ло га, пе ди ја та ра и пе ди -
ја триј ских се ста ра, а по том,
од 26. не де ље, по чи ње пси хо -
фи зич ка при пре ма за ро ђе ње
бе бе. Од та да па до по ро ђа ја
ве жбе се одр жа ва ју два пу та
не дељ но. Дом здра вља има до -
бру са рад њу са Оп штом бол -
ни цом, па пр во рот ке у окви ру
„ча со ва” по се ћу ју и по ро ди ли -
ште, ка ко би уна пред са зна ле
шта их та мо оче ку је.

Дан ба би ца је пр ви у ни зу од
три да ту ма у ма ју чи јим обе -
ле жа ва њем се у цен тар па жње
ста вља ју ме ди цин ске се стре:
12. ма ја се про сла вља Дан се -
стрин ства, а 15. ма ја Дан по -
ро ди це, ка да се по но во под се ћа
на уло гу ба би ца као ва жних
ка ри ка у из град њи здра ве и
срећ не по ро ди це.

ХРОНИКА
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Кам па ња тра је од 
17. до 23. ма ја

Ви ше струк зна чај
очу ва ња орал ног
здра вља

Орал но здра вље има ве ли ки
ути цај на оп ште здрав стве но
ста ње сва ког чо ве ка, на ње го во
са мо по у зда ње и на иза зо ве у
дру штве ним од но си ма, а ути -
че и на кључ не функ ци је, као
што су го вор и спа ва ње. С ле -
пим осме хом као „мод ним де -
та љем” лак ше је про би ја ти се
кроз сва ко днев ни жи вот, па је
сто га ва жно не го ва ти га.

Про мо ци ја, уна пре ђе ње и
очу ва ње орал ног здра вља ста -
нов ни ка Ср би је глав ни су ци -
ље ви на ко ји ма се већ две де -
це ни је, увек то ком тре ће сед -
ми це ма ја, за сни ва обе ле жа ва ње
Не де ље здра вља уста и зу ба.
Ово го ди шња кам па ња по че ће
у уто рак, 17. ма ја, и тра ја ће до
по не дељ ка, 23. ма ја, а ре а ли зо -
ва ће се под сло га ном „Осмех -
ни се здра во”.

Че му слу жи чет ки ца за зу бе?
О то ме ко ли ко је ва жно мо би -
ли са ти све сек то ре дру штва на
за јед нич ке ак ци је чи ји је циљ
про мо ци ја очу ва ња орал ног
здра вља и зна ча ја пре вен тив -
них сто ма то ло шких пре гле да,
све до чи чи ње ни ца да је, пре ма
по след њем ис тра жи ва њу здра -
вља ста нов ни штва Ср би је из
2013. го ди не, уста но вље но да
све га 8,3% ста нов ни ка уз ра ста
25 го ди на и ви ше има све сво -
је зу бе. Уз то, по ка за ло се да

У СУ СРЕТ НЕ ДЕ ЉИ ЗДРА ВЉА УСТА И ЗУ БА

ДРА ГО ЦЕ НА ЛЕ ПО ТА ОСМЕ ХА

љу ди ни жег обра зов ног ста ту -
са и ло шег ма те ри јал ног ста -
ња не пе ру зу бе ре дов но и соп -
стве но орал но здра вље про це -
њу ју као ло ше.

Ни је за уте ху, али ни у све ту
си ту а ци ја ни је ни шта сјај ни ја:
по да ци пан че вач ког За во да за
јав но здра вље све до че о то ме
да го то во 100% од ра слих и из -
ме ђу 60 и 90 про це на та де це
на пла не ти има ју зуб ни квар, а
тре ћи на свет ске по пу ла ци је
ста ро сти 65–74 го ди не не ма
ни је дан је ди ни свој зуб! Не бе -
збед на игра ли шта и школ ско
окру же ње уоп ште, са о бра ћај -
ни уде си и на си ље узрок су
16–40% зуб них тра у ма код
ма ле де це (од шест до два на -
ест го ди на). Да ни је дан уз раст
не ма са вр ше но орал но здра -
вље, по ка зу је по да так да 15–

20% љу ди од 35 до 44 го ди не
има ју обо ље ња пот пор ног апа -
ра та зу ба, ко ја мо гу до ве сти до
гу бит ка зу ба.

Ка да је реч о бо ле сти ма
уста, број но вих слу ча је ва ма -
лиг них обо ље ња уста у ве ћи ни
зе ма ља кре ће се од је дан до
де сет слу ча је ва на 100.000 љу -
ди. Од кар ци но ма уста че шће
обо ле ва ју му шкар ци, ста ри ји
љу ди и они с ло ши јим со ци о е -
ко ном ским ста ту сом, а кон зу -
ми ра ње ду ва на и ал ко хо ла
глав ни су фак то ри ри зи ка ко -
ји до при но се на стан ку ових
бо ле сти.

На у чи мо на вре ме
У За во ду за јав но здра вље ка -
жу да је обе ле жа ва ње Не де ље
здра вља уста и зу ба је дан од
на чи на да се под стак ну ак тив -

Страну припремила 

Драгана

Кожан

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН БА БИ ЦА

По зив или на чин жи во та?

Дра ги мо ји, сва ко од нас је
до ше сте го ди не свог жи во -
та до био од сво јих ро ди те -
ља, вас пи та ча, тре не ра... по -
ста вље не огра де ко је тре ба
да нас шти те од свих ово зе -
маљ ских не при ли ка. Као
де ца „упи ја мо свет” жељ ни
да са зна мо све о све му и да
то и раз у ме мо. Но зна ње ко -
је сти че мо, ни је без гра нич -
но: сва ко од нас мо же да
про ши ру је сво је ви ди ке са -
мо до ви си не огра да ко је су
по ста ви ли „нај ва жни ји” љу -
ди у на шим жи во ти ма.

Да се раз у ме мо – ако не -
ком де те ту бу ду „са гра ђе не”
огра де од бо дљи ка ве жи це,
уз стал но по на вља ње да је
глу по, смо та но и не спо соб но,
да од ње га ни шта не ће по ста -
ти, тач но та ко и бу де. Ка ко
та кво де те мо же зна ти да иза
ње го вих огра да по сто ји је дан
дру га чи ји свет? По је ди ни
ро ди те љи се баш по тру де, па
свом че ду на пра ве пре див не
огра де с ми ри сним ру жа ма
пу за ви ца ма и де бе лом изо -
ла ци јом ка спољ ном све ту.
Ту уну тра се сва пра ви ла до -
бра зна ју: де те са мо тре ба да
бу де по слу шно, да учи и по -
ста не оно што му ма ма и та -
та ка жу (јер ко зна бо ље од
њих шта је за ме зим че нај бе -
збед ни је и нај бо ље?). Ако
има же љу да сли ка или сви ра
ви о ли ну, не ма про бле ма –
та кве не по жељ но сти се се ку

у ко ре ну. Ићи ута ба ном ста -
зом и до ка за ном про фе си јом
сво јих ро ди те ља је ди ни је
пра ви пут. Не ка де ца, на њи -
хо ву сре ћу, до би ју огра де
одр жа ва не на ви си ни ко ја не
за кла ња по глед. Она има ју
при ви ле ги ју да би ра ју и кре -
и ра ју свој жи вот. Ако се на
свом пу ту по вре де (а не во ље
нас уче лек ци ја ма), уста ну и
про ба ју по но во, уз охра бре ње
од ра слих.

Уко ли ко сте по ми сли ли да
са да зна те „ко је крив” за то
што се не ма, не зна, па ти,
бри не... да су вам ро ди те љи
кри ви (по ста ви ли су огра де),
по гре ши ли сте! Ра ди ли су
нај бо ље што су зна ли. Да су
зна ли бо ље, ура ди ли би бо ље,
да су мо гли да ви де пре ко
иви ца сво јих огра да, не би
вам их по ста вља ли. Не ки љу -
ди жи ве у све ту љу ба ви, до -
бро те, бла го ста ња – са мо за то
што су та ко иза бра ли. Иза -
шли су из зо не ком фо ра, раз -
дво ји ли огра де и би ли
спрем ни да ура де не што дру -
га чи је. Огра де ко је има мо
нам за кла ња ју по глед: не ви -
ди мо све мо гућ но сти, про ла -
зе да ни у то ме да ра ди мо
увек исто, а да оче ку је мо
дру га чи је ре зул та те, но ја сно
је да то ни је мо гу ће. У зо ни
ком фо ра је то пло, ушу шка -
но, ма ло пле сни во и уста ја -
ло, али по зна то, и за то се
осе ћа мо не при јат но ка да са -
мо по ми сли мо на дру га чи је
окру же ње. Про блем ви ди мо
као пре пре ку, а тре ба да нам
бу де иза зов.

Про ме на на ста је са из ла -
ском из зо не ком фо ра и по -
чи ње са мо пре о кре том ми -
сли из „ја не мо гу” у „ја мо гу,
са мо још не знам ка ко”!
Страх од успе ха је ве о ма јак,
ко ли ко и страх од не у спе ха.
Ако по но ви мо се би да је
страх са мо ми сао, мно го лак -
ше, бр же и успе шни је раз ми -
че мо огра де. А ван њих по чи -
ње истин ски жи вот.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Тра жи се чо век без ка ри је са

Огра де – шти те 
или за кла ња ју? но сти и ује ди не на по ри ко ји

ће по мо ћи да се сма њи оп те -
ре ће ње свим на ве де ним бо ле -
сти ма на на ци о нал ном ни воу,
за тим да се спре че епи де ми ја
ка ри је са, бо ле сти де сни и гу -
би так зу ба, као и да се по мог -
не у одр жа њу здра вих зу ба то -
ком чи та вог жи во та. Да би се
то по сти гло, нео п ход но је
спро во ди ти ме ре за шти те зу ба
и пре њи хо вог ни ца ња, то јест
то ком труд но ће. По ред труд -
ни ца, по себ но зна чај на гру па у
ко јој се спро во ди пре вен тив ни
рад је су де ца пред школ ског и
школ ског уз ра ста. Зна чај но је
да она у вре ме ка да уста љу ју
хи ги јен ске на ви ке, на у че и ка -
ко да чу ва ју орал но здра вље.

Уко ли ко има те ма ли ша не
тог уз ра ста, тре ба ло би да и са -
ми по раз го ва ра те с њи ма о
овој те ми, а оп ште пре по ру ке
су до бро по зна те, али ни је на -
од мет под се ти ти на њих. Зу бе
ва ља пра ти ују тру, уве че и по -
сле сва ког обро ка, а не тре ба
за бо ра ви ти ни на ко нац за зу -
бе. Нео п ход но је сма њи ти
унос ше ће ра и по ве сти ра чу на
о из ба лан си ра ној ис хра ни.
Ста ти сти ка ко ја ука зу је на
број тра у ма зу ба код ма ле де -
це до бар је по ка за тељ ко ли ко
је ва жно ко ри сти ти за штит ну
опре му за спорт ске ак тив но -
сти, при др жа ва ти се про пи са -
них ме ра без бед но сти у са о -
бра ћа ју и по ста ра ти се да фи -
зич ко окру же ње бу де без бед но.
Од ра сли тре ба да из бе га ва ју
ал ко хол и ду ван, а ре дов не
кон тро ле код сто ма то ло га под -
ра зу ме ва ју се за све ка те го ри је
ста нов ни штва.

ЛИ КОВ НИ И ЛИ ТЕ РАР НИ КОН КУРС

Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је

„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут” у са рад -

њи с мре жом ин сти ту та и за во да за

јав но здра вље ре а ли зу је тра ди ци о на -

лан кон курс за ли те рар ни са став и

ли ков ни рад на ме њен де ци из вр ти -

ћа и основ них шко ла. Те ма је ин спи -

ри са на на зи вом кам па ње – „Осмех ни

се здра во”, а ра до ве тре ба по сла ти до

не де ље, 15. ма ја, на адре су: За вод за

јав но здра вље Пан че во, Цен тар за

про мо ци ју здра вља, Па сте ро ва 2, с

на зна ком „за кон курс XXVI Не де ља

здра вља уста и зу ба”.

Нај леп ши са ста ви и ли ков на оства -

ре ња би ће иза бра ни на ни воу окру -

га, а за тим до ста вље ни Ин сти ту ту

„Ба тут” ка ко би се про гла сио и про -

мо ви сао нај бо љи деч ји рад, ко ји ће

би ти штам пан у ви ду по сте ра 2017.

го ди не и ди стри бу и ран у до мо ве

здра вља. Оп шир ни је ин фор ма ци је о

кон кур су мо гу се по гле да ти на сај ту

За во да за јав но здра вље Пан че во.

Свечаност на којој су најуспе-
шнијим учесницима ликов-
ног и литерарног конкурса
„Крв живот значи” додељене
награде, одржана је у среду,
11. маја, у панчевачком Црве-
ном крсту. Датум одабран за
доделу није нимало случајан
будући да је тог дана обеле-
жен Национални дан добро-
вољних давалаца крви, а да се
од 8. до 15. маја обележава
Недеља Црвеног крста.

На градском конкурсу су
учествовали ђаци из седам
основних и једне средње
школе, као и из ШОСО „Ма-
ра Мандић”, са укупно 280
ликовних и 20 литерарних
радова, а жири је доделио 19
награда. Књиге и захвални-
це ђацима и њиховим мен-
торима уручили су Ђура Бу-
гарски, секретар Црвеног
крста Панчево, и др Радми-
ла Раилић Ристовска из Слу-
жбе за трансфузију крви.

– Захваљујем учитељима
и наставницима који већ
дуги низ година мотивишу
децу да учествују на овом
конкурсу и разговарају с
њима о томе колико је крв
важна за лечење тешких бо-
лесника у нашој болници.
Ако се живот једног детета
упореди са ћилимом, про-
светни радници су ти који
га ткају. Обрађујући ову те-
му, они су у дечји ћилим
уткали једну хуману нит, за
коју сам сигурна да ће по-
себно заблистати у година-
ма које су пред њима – ис-
такла је др Радмила Раилић
Ристовска.

У оквиру обележавања
Недеље Црвеног крста биће
одржано и омладинско так-
мичење из области пружања
прве помоћи, а свим бебама
рођеним у Панчеву од 8. до
15. маја Црвени крст ће по-
клонити беби-пакете.

СВЕЧАНОСТ У ЦРВЕНОМ КРСТУ

Нит хуманости 
у ћилиму детињства



На ша су гра ђан ка Ми ла на Ан -
то ни је вић не дав но је у два на -
вра та до жи ве ла не при јат но сти
од јед ног во за ча АТП-а са мо
због то га што је хте ла да пре -
ве зе свог пса град ским ау то бу -
си ма.

– Пр ви пут се то де си ло у ве -
чер њим ча со ви ма, ка да сам
кре ну ла за Стар че во. Тај во зач
је у јед ном мо мен ту за у ста вио
ау то бус, при шао ми и ре као по -
ви ше ним то ном: „Не ћу да во -
зим псе, из ла зи те на по ље”. Ја
сам га пи та ла ка ко је то мо гу ће
ако у за ко ну ја сно пи ше да пси
сме ју да ула зе у ау то бу се, али
да мо ра ју но си ти кор пе. Он је
ре као да га то не ин те ре су је и
да не ће про ме ни ти ми шље ње.
Су тра дан сам оти шла у АТП да
при ја вим овај слу чај. Та мо су
ми на шал те ру ре кли да је у пи -
та њу не спо ра зум, да пси сме ју
да се во зе ау то бу си ма и да је до
кон флик та до шло са мо за то
што во зач с ко јим сам има ла
про бле ме ни је био упо знат са
за ко ном. По сле то га је јед но
вре ме све би ло у ре ду, јер ми
дру ги во за чи у град ским ау то -
бу си ма АТП-а ни су пра ви ли
про бле ме ка да бих ула зи ла са
псом у њи хо ва во зи ла. Ме ђу -
тим, јед ног да на сам по но во
ушла у ау то бус за чи јим во ла -
ном је био во зач ко ји ме је јед -
ном из ба цио и он је по но во био
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Ин спек то ри са да 
мо гу лак ше и бр же 
да ис кљу чу ју во зи ла
из са о бра ћа ја

У кон тро ле иду с 
по ли ци јом, а има ју
пра во и да ле ги ти ми шу
пут ни ке

Од пре не ко ли ко да на на сна -
зи је но ви За кон о ин спек циј -
ском пре во зу, ко јим се знат -
но про ши ру ју овла шће ња ин -
спек циј ских слу жби у су зби -
ја њу ди вљег ван ли ниј ског
пре во за.

Њи хо ви при пад ни ци са да
сме ју да за у ста вља ју сва во зи -
ла осим оних ко ја при па да ју
вој сци, по ли ци ји и Хит ној по -
мо ћи, и да кон тро ли шу да ли
ис пу ња ва ју све усло ве уко ли ко
се ко ри сте за пре воз пут ни ка.

– У слу ча ју да ин спек то ри
то ком кон тро ле утвр де да ни су
ис пу ње ни сви за кон ски усло ви
и да они ко ји оба вља ју пре воз
ни су ре ги стро ва ни за то, има ју
пра во да од мах ис кљу че та кво
во зи ло из са о бра ћа ја и да га
по ша љу за јед но с ње го вим во -
за чем на пар кинг ко ји се на ла -
зи бли зу Ау то-ба зе АТП-а. На
том ме сту во зи ла се стал но чу -
ва ју, па не по сто ји мо гућ ност
да се њи хо ви во за чи по сле ис -
кљу че ња по но во вра те у са о -
бра ћај – из ја вио је се кре тар
Се кре та ри ја та за ин спек циј ске
по сло ве Ми ло ван Ћи ро вић.

Он је ре као да је ва жно на -
по ме ну ти и то да ин спек то ри
са да, на кон што за у ста ве не ко
во зи ло и поч ну кон тро лу, има -
ју пра во и да ле ги ти ми шу пут -
ни ке у ње му, као и оне ко је за -
тек ну по ред во зи ла, и да им
узи ма ју из ја ве. По ред то га,
мо гу и да од у зи ма ју во за чи ма

ОД ПО ЧЕТ КА МЕ СЕ ЦА

ПО О ШТРЕ НА БОР БА ПРО ТИВ 
ДИ ВЉИХ ПРЕ ВО ЗНИ КА

сум њи вих во зи ла до зво ле, да
им ски да ју ре ги стар ске та бли -
це и по кре ћу пре кр шај не по -
ступ ке. 

Као ре зул тат ве ћих овла -
шће ња, пан че вач ки ин спек то ри
су од 5. ма ја, ка да су ин тен зи -
ви ра ли кон тро ле ди вљих пре -
во зни ка, ис кљу чи ли је дан број
во зи ла из са о бра ћа ја и по кре -
ну ли пре кр шај не по ступ ке
про тив оних ко ји су их во зи ли
и њи хо вих по сло да ва ца.

Ћи ро вић је апе ло вао на на -
ше су гра ђа не да не ко ри сте во -
зи ла ди вљих ван ли ниј ских
пре во зни ка и због то га што по -
сто ји мо гућ ност да ин спек то -
ри за у ста ве њи хо ва во зи ла ван
на се ље ног ме ста, на не ком де -
лу пу та где у бли зи ни не ма ау -
то бу ског ста ја ли шта.

– Ако се де си да ин спек тор
на кон кон тро ле ис кљу чи во -

НЕ ПРИ ЈАТ НО ИС КУ СТВО НА ШЕ СУ ГРА ЂАН КЕ

Пси не по жељ ни у град ским ау то бу си ма АТП-а

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас у ко јим
слу ча је ви ма зна те да не ко
ма ни пу ли ше ва ма. „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 „Без те бе” Ми шел Би -
си 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:

„Па, брат ма ни пу ли ше
мно ме: ’Се ко, ај до дај, ај на -
пра ви сен двич, хо ћеш со кић
да ми си паш, а онај сла до -
лед...’ И све то уз осмех и те -
па ње. И тек по сле схва тим
шта је по сре ди. А он, ср це
мо је, ле шка ри и гле да утак -
ми цу.” 064/4981...

„Знам да сам из ма ни пу ли -
са на у тре нут ку кад ме ћер -
ки ца од пет го ди на по гле да
вра го ла сто и на сме ши се
треп ћу ћи оки ца ма док тра -
жи играч ку или слат киш. И
успе јој.” 060/5513...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на” на -
гра ди ће два ау то ра нај кре а тив -
ни јег од го во ра на пи та ње ко су
нај го ри во за чи. Тех нич ком
гре шком по но вље но је пи та ње
из прет про шлог бро ја „Пан -
чев ца”, што не ме ња ствар,
осим што ће на гра ђе ни, уме сто
књи ге Ва ње Бу ли ћа, ка ко је
гре шком на ве де но, осво ји ти
књи гу „Бо ја зе мље” Ел ве ди на
Не зи ро ви ћа, ко ја је и пред ста -
вље на у про шлом бро ју. То из -
да ње мо ћи ће да у књи жа ри
„Дел фи” у „Авив пар ку”, од на -
ред ног уто р ка, пре у зму ау то ри
сле де ћих од го во ра:

„Ко ра ди, тај и гре ши, до га ђа
се. Пост пра знич ни син дром! Ја
ћу ва ма од го вор но обе ћа ти да
не ћу би ти нај го ри во зач и да ћу
се не по гре ши во пар ки ра ти ис -
пред ’Ла гу не’.” 069/7223...

„Нај го ри во за чи су они ко -
ји ми сле да су нај бо љи.”
064/1792...

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

Ва жно је ка ко 
се пар ки раш

Пред став ни ци ЈКП-а „Хи ги -
је на” ових да на су по се ти ли
Ме ди цин ску шко лу „Сте ви -
ца Јо ва но вић”. Они су уче -
ни ци ма пр вог, дру гог и тре -
ћег раз ре да том при ли ком
одр жа ли пре да ва ње о ва -
жно сти пра вил ног од ла га ња

от па да и ње го вог раз вр ста -
ва ња. Слич на пре да ва ња до
са да су одр жа на у два де се -
так пан че вач ких основ них и
сред њих шко ла и то су нај ва -
жни је ак тив но сти у окви ру
про јек та „Са ку пи и уште ди,
ви де ћеш да вре ди”.

АК ТИВ НОСТ РАД НИ КА „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”

Пре да ва ње о ре ци кла жи
за сред њо школ це

Да ли ће но ве ме ре би ти до вољ не за за у ста вља ње ди вљег пре во за?

Страну припремио

Михајло
Глигорић

зи ло из са о бра ћа ја, пут ни ци
мо ра ју од мах да га на пу сте и
иза ђу на по ље. Ка ко ће по сле
то га сти ћи ку ћи, на по сао,
или на не ко тре ће ме сто ку да
су се упу ти ли, ни је бри га ин -
спек то ра – на гла сио је Ћи ро -
вић.

Он је до дао да су ка зне за
не за ко ни то оба вља ње ван ли -
ниј ског пре во за ау то мо би ли -
ма или ком би ји ма са да знат но
по о штре не и да за фи зич ка
ли ца из но се од 80.000 до
150.000 ди на ра. Ако је во зи ло
ре ги стро ва но на пред у зет ни -
ка, а ни је за оба вља ње пре во за
пут ни ка, пред ви ђе на ка зна за
пред у зет ни ка у том слу ча ју је
од 150.000 до 500.000 ди на ра.

Као ре зул тат сту па ња на
сна гу но вих про пи са, ин спек -
циј ске слу жбе Град ске упра ве
Пан че ва су од по чет ка овог

ме се ца ин тен зи ви ра ле кон -
тро ле ди вљег пре во за на ли ни -
ји Пан че во –Бе о град.

Тај по сао оба вља ју на два
ме ста – ис пред хо те ла „Та -
миш” и у бли зи ни бен зин ске
пум пе на но вом пу ту за Бе о -
град, а фор ми ра на је и па тр о ла
ко ја кру жи по гра ду. Сум њи ве
ван ли ниј ске пре во зни ке, по -
ред са о бра ћај них ин спек то ра,
за у ста вља ју и по ли цај ци и ко -
му нал ни по ли цај ци, а по вре -
ме но им по ма жу и ре пу блич -
ки ин спек то ри за са о бра ћај и
рад.

Ва жно је и то да су за раз ли -
ку од ра ни јих го ди на ин спек -
циј ске слу жбе у на шем гра ду
ус по ста ви ле до бру са рад њу с
ко ле га ма из Бе о гра да, за хва -
љу ју ћи че му ће убу ду ће за јед -
нич ки спро во ди ти ак ци је про -
тив ди вљих пре во зни ка.

не при ја тан – ис при ча ла је Ми -
ла на Ан то ни је вић.

Во зач по звао по ли ци ју

Она је до да ла да је АТП-ов во -
зач за у ста вио ау то бус и по но -
во ју је ис те рао на по ље, уз ре -
чи: „Не во зим џу ке ле. Или

ћеш ти да иза ђеш, или ћу да
зо вем по ли ци ју”. Ка ко је ре -
кла, то се за и ста де си ло и има -
ла је кра ћу рас пра ву с дво ји -
цом по ли ца ја ца.

На кон то га Ми ла на је оти -
шла на глав ну ау то бу ску ста -
ни цу, где је под не ла при ја ву

Наша зграда у Улици Љубо-
мира Ковачевића налази се
одмах поред пијаце на Те-
сли. Када је реч о њеном
ограђеном простору, могу
рећи да је пијаца опремљена
по свим прописима, што
олакшава куповине свима
нама који живимо у том на-
сељу.

Међутим, сасвим је друга
прича када је реч о делу пи-
јаце који није ограђен. Иако
наша скупштина станара го-
динама одржава зелену по-
вршину заједно с радницима
„Зеленила”, мало је користи
од тога.

Заслуге за незавидну ситу-
ацију у највећој мери имају
пијачни продавци који оста-

вљају своју робу на трави, ко-
ловозу и стази, иако она тре-
ба да служи само за пешаке и
за саобраћај.

Осим тога, често се деша-
ва да продавци каче своје
производе на саобраћајни
знак и затварају улаз у пија-
цу, због чега возила за снаб-
девање тешко могу доћи до
свог крајњег одредишта.

Због ових проблема смо се
у више наврата обраћали Ко-
муналној полицији. Њени
припадници су повремено
реаговали, али без њихове
сталне активности тешко да
ће се остварити наша жеља
да очувамо зелену површину
испред пијаце.

Зорка Шарић

ПИСМО ЧИТАОЦА

Проблеми око 
пијаце на Тесли

БЕЗ ИЗЈАВЕ ИЗ АТП-а

Поводом овог случаја покушали смо да добијемо изјаву над-

лежних у АТП-у. Тамо је речено да директор тог ЈКП-а није

у фирми, а да ће се аутору текста јавити његов заменик. Ме-

ђутим, он то до закључења овог броја није урадио. „Панче-

вац” ће објавити званичан став АТП-а о превозу кућних

љубимаца чим стигне из тог јавног комуналног предузећа.

про тив во за ча АТП-а. То је
учи ни ла и по ред мол бе не ко -
ли ко за по сле них у том пред у -
зе ћу да то не ра ди и њи хо вих
обра зло же ња да пси сме ју да
се во зе ау то бу си ма, али да то
ни је прак са да не би би ло не -
га тив них ре ак ци ја дру гих пут -
ни ка.

Бес по тре бан про блем
Пре ма ре чи ма Ива на Ку ра јо -
ва, пред сед ни ка Дру штва при -
ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци”
из Пан че ва, до овог про бле ма
је до шло бес по треб но. Он је
ис та као да је у Пан че ву и да ље
на сна зи град ска од лу ка у ко јој
ја сно пи ше да је у ау то бу си ма
АТП-а до зво љен пре воз кућ -
них љу би ма ца, али у скла ду са
од ре ђе ним про пи си ма.

– Још увек ва жи и град ска од -
лу ка о др жа њу кућ них љу би ма -
ца, ко јом се та ко ђе до зво ља ва
пре воз па са и ма ча ка. Ме ђу тим,
из гле да да је про блем у нео ба ве -
ште но сти во за ча и прав ни ка
АТП-а. Пан че во је је дан од пр -
вих гра до ва у Ср би ји у ко ји ма је,
и пре Бе о гра да, би ло до зво ље но
да се пси и мач ке во зе у град ском
са о бра ћа ју. Пре ци зи ра но је да
мач ке мо ра ју би ти у кор па ма, а
пси да бу ду ве за ни крат ким по -
во ци ма – ре као је Ку ра јов.

Он је до дао да је од бој ност
во за ча АТП-а пре ма кућ ним
љу бим ци ма пот пу но не по -
треб на, јер у за ко ни ма и град -
ским од лу ка ма ко ји ма је то
ре гу ли са но ја сно пи ше да би
њи хо ви вла сни ци од го ва ра ли
и пла ти ли од ште ту у слу ча ју
да то ком во жње ау то бу сом до -
ђе до би ло ка квог про бле ма.



Тре ба ли по ви си ти ка зне за
не ве зи ва ње си гур но сних по ја -
се ва и ко ри шће ње мо бил них
те ле фо на то ком во жње?

Ово пи та ње по но во је по ста -
ло ак ту ел но на кон на ја ве од
пре ме сец да на да ће је дан од
пр вих за кон ских ака та ко ји ће
до ћи на ред за усва ја ње на кон
кон сти ту и са ња но вог са зи ва
Скуп шти не Ср би је би ти из ме -
не и до пу не у За ко ну о без бед -
но сти са о бра ћа ја.

На осно ву то га, ка зне за не ве -
зи ва ње по ја се ва и упо тре бу мо -
бил них те ле фо на у во жњи би ће
ду пли ра не у од но су на са да шње
и из но си ће 10.000 ди на ра.

Ово је обра зло же но ре зул та -
ти ма број них ис тра жи ва ња из
ко јих се на ме ће за кљу чак да
те ле фо ни ра ње у во жњи ви ше -
стру ко по ве ћа ва шан се да до ђе
до са о бра ћај не не сре ће, те да је
ри зик од по вре ђи ва ња у слу ча -
ју уде са знат но ве ћи код оних
ко ји ни су ве за ли по ја се ве.

Пре ма ин фор ма ци ја ма из
По ли циј ске упра ве Пан че во,
са о бра ћај ни по ли цај ци су
2015. го ди не из да ли 7.461
пре кр шај ни на лог због не ко -
ри шће ња си гур но сних по ја се -
ва у во зи лу, а у пе ри о ду од 1.
ја ну а ра до 30. апри ла 2016.
укуп но 3.004 на ло га за на ве де -
ни са о бра ћај ни пре кр шај.

Про шле го ди не је ка жњен
ве ли ки број во за ча и због ко -

ПО НО ВО АК ТУ А ЛИ ЗО ВА НА ДИ ЛЕ МА

По ви си ти ка зне за са о бра ћај не пре кр ша је?

ри шће ња мо бил них те ле фо на.
У том пе ри о ду је из да то 678
пре кр шај них на ло га због кр -
ше ња тог про пи са, а од 1. ја ну -
а ра до 30. апри ла 2016. го ди не
са о бра ћај ци су ис пи са ли 357
ка зни.

Ме ђу тим, има и оних ко ји
сма тра ју да се ка жња ва њем
во за ча и по себ но по о штра ва -
њем ка зни ни шта не по сти же
и да је мно го бо ље ра ди ти на
про ме ни све сти во за ча и на
пре вен ци ји. Је дан од та квих је
и Вла ди мир Ни ко лић, вла -
сник ау то-шко ле „Те не та”.

– Ми слим да не би тре ба ло
по ве ћа ва ти ка зне, јер су, као

пр во, оне не при ме ре не ни -
ском стан дар ду во за ча и њи -
хо вој ма лој ку пов ној мо ћи.
Про тив сам њи хо вог ко ри го -
ва ња и за то што би би ло мно -
го бо ље ка да би са о бра ћај на
по ли ци ја ви ше ра ди ла на пре -
вен ци ји. Ме ђу тим, пи та ње је
ко ли ко је она у си ту а ци ји да
се ба ви ти ме ако се зна да не -
ма до вољ но ни во зи ла ни љу -
ди ко ји би мо гли да иду на те -
рен. Ни је по ен та у по ве ћа ва њу
ка зни за пре кр ша је и ре пре -
си ји, већ у по тре би да се по ве -
ћа ди сци пли на во за ча, а до
то га се до ла зи са мо пре вен ти -
вом и ве ћим при су ством са о -

бра ћај не по ли ци је на те ре ну.
На ве шћу са мо је дан при мер:
чим поч не ве ли ки од мор, код
сва ке сред ње шко ле у гра ду је
гу жва, јер ђа ци ма сов но пре -
тр ча ва ју ули цу да би ку пи ли
сен дви че, чи ме угро жа ва ју и
се бе и во за че. Ме ђу тим, до -
вољ но је да се по ја ви са мо је -
дан са о бра ћа јац и сви они ће
ди сци пли но ва но пре ла зи ти
ули цу на пе шач ком пре ла зу
да не би би ли ка жње ни. Или
дру ги при мер: на де о ни ци јед -
ног ма ги страл ног пу та у Швај -
цар ској, ду жи не 12 ки ло ме та -
ра, са о бра ћај на по ли ци ја је
не ко ли ко да на на сва ких не -
ко ли ко ки ло ме та ра по ста вља -
ла па тр о ле са слу жбе ним во -
зи ли ма и ра да ри ма. Сле де ће
не де ље на тој де о ни ци су оста -
вља ли пра зна по ли циј ска во -
зи ла, та ко ђе на сва ких не ко -
ли ко ки ло ме та ра. Као по сле -
ди ца то га, на ред них го ди ну
да на на том де лу пу та ни је ре -
ги стро ва но ни јед но пре ко ра -
че ње бр зи не и ни је би ло ни -
јед ног уде са. Пре вен ти вом су
по сти гли од ли чан ре зул тат –
за кљу чио је Ни ко лић.
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Све са вре ме ни ји 
уре ђа ји за де ко ди ра ње,
до ла сци ло по ва из
дру гих сре ди на и 
не до вољ на ре гу ли са ност
ра да ау то-от па да –
не ки од про бле ма

Нео п ход но 
по о штра ва ње ка зни
за ове кра ђе

„У на ред ном пе ри о ду мо же се
оче ки ва ти по раст бро ја укра -
де них во зи ла у Ср би ји, као и
њи хо ва про да ја по мо ћу фал -
си фи ко ва не до ку мен та ци је и
ра ста вља ње ра ди про да је ре -
зер вних де ло ва”, ис ти че се у
до ку мен ту „Про це на прет ње
од те шког и ор га ни зо ва ног
кри ми на ла”, ко ји је об ја вљен
на сај ту Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва.

У ње му се на во ди да су се
по след њих не ко ли ко го ди на
ло по ви ко ји су се спе ци ја ли зо -
ва ли за кра ђе во зи ла углав ном
пре о ри јен ти са ли на ква ли тет -
ни је и но ви је ау то мо би ле
стра них мар ки. На гла ша ва се
да ка да на и ђу на ау то мо бил с
бо љом ком пју тер ском или не -
ком дру гом за шти том, све че -
шће ко ри сте са вре ме на сред -
ства за де ко ди ра ње ра чу на ра у
ко ли ма и при бе га ва ју дру гим
сред стви ма за ње но оне спо со -
бља ва ње.

Као при мер за то ис так ну то
је да све ма ње по ма же и то
што се у по след ње вре ме у но -
ве ау то мо би ле све че шће угра -
ђу ју GPS уре ђа ји за пра ће ње,
јер ло по ви ко ри сте и уре ђа је
за њи хо во оме та ње.

У по ме ну том до ку мен ту пи -
ше да су се ала ти за „раз би ја ње”
ши фри ску пљих ау то мо би ла
до ско ра уво зи ли из ино стран -
ства, али да је он да про ме ње на
за кон ска ре гу ла ти ва ко ја се
од но си на њи хо во ко ри шће ње.

Као по сле ди ца то га по че -
ла је њи хо ва ле гал на ди стри -
бу ци ја, јер су они озна че ни
као нео п ход ни за рад ау то-
ме ха ни ча ра и са да се мо гу
ку пи ти по це ни од не ко ли ко
сто ти на до не ко ли ко хи ља да

евра. За хва љу ју ћи то ме по -
ста ли су до ступ ни ве ли ком
бро ју ли ца.

Кра ђа за де се так ми ну та
Као по твр да то га, на во ди се по -
да так да су се пре не ко ли ко го -
ди на у Ср би ји по ја ви ли ло по ви
ко ји ко ри сте спе ци јал не уре ђа је
за иден ти фи ка ци ју, кло ни ра ње,
ко пи ра ње, те сти ра ње и очи та -
ва ње елек трон ског ко да. Он се
за вр ло крат ко вре ме ау то мат -
ски учи та ва у блан ко кљу че ве
ко је ло по ви по ста вља ју на ли цу
ме ста, на по чет ку кра ђе, и на -
кон то га за њих ви ше не ма ни -
ка квих пре пре ка да од ве зу ау то -
мо бил на не ко скро ви то ме сто.

У „Про це ни прет ње од те -
шког и ор га ни зо ва ног кри ми -
на ла” се на во ди и да кра дљив ци
ау то мо би ла све че шће при бе -
га ва ју тзв. ра ди ра њу, ме ха нич -
ком бри са њу по је ди них сло ва
и бро је ва у по сто је ћим иден -
ти фи ка ци о ним озна ка ма во -
зи ла и уме та њу но вих.

Ка да је реч о во зи ли ма ко ја
су укра де на у Ср би ји, њи хо ве
но ве озна ке се при ла го ђа ва ју
по сто је ћим до ку мен ти ма, а
он да се по но во ре ги стру ју.

Уко ли ко је реч о ау то мо би ли -
ма ко ји су би ли плен ло по ва у

Страну припремио

Михајло
Глигорић

– Ве ли ко ми је за до вољ ство
што је на це ре мо ни ја ма у
част Да на по бе де сва ке го ди -
не при сут но све ви ше на ших
су гра ђа на, а по себ но мла дих.
То зна чи да смо ус пе ли у на -
сто ја њу да не бу ду за бо ра вље -
ни тај да тум, ко јим се обе ле -
жа ва крај бор бе про тив фа -
ши зма, и жр тве ко је су па ле
за сло бо ду. Мо ра мо да их се
се ћа мо, јер та ко не што не сме
да се по но ви – ре као је Ти -
гран Киш, пред сед ник Скуп -
шти не гра да, на це ре мо ни ји
одр жа ној 9. ма ја у Град ском
пар ку.

То дор То ша Сто ја но вић,
пред сед ник Град ског од бо ра
Удру же ња бо ра ца НОР-а, ис -
та као је да је Дру ги свет ски
рат био нај ве ћи и по ра за ра -
њи ма и жр тва ма нај стра шни -
ји су коб у људ ској исто ри ји, у
ко јем је у не ка да шњој Ју го -
сла ви ји стра да ло мно го љу ди.

Со фи ја и Ми хај ло Об ра до -
вић из Дру штва срп ско-ру -

ског при ја тељ ства „До си теј
Об ра до вић” под се ти ли су да
је у бор ба ма за осло ба ђа ње
Пан че ва уби је но ви ше од три
сто ти не вој ни ка Цр ве не ар -
ми је. Пре ма њи хо вим ре чи -
ма, за хва љу ју ћи за јед нич ком
ра то ва њу на ших пар ти за на и
цр ве но ар ме ја ца у Дру гом
свет ском ра ту „ис ко ва но” је
брат ство срп ског и ру ског на -
ро да, ко је тра је и дан-да нас.

Де ве ти мај се обе ле жа ва
ши ром Евро пе у знак се ћа ња
на од лу ку ко ман да на та на -
ци стич ке ар ми је да тог да на
1945. го ди не у Бер ли ну пот -
пи шу ка пи ту ла ци ју пред на -
ле ти ма Цр ве не ар ми је.

Дан по бе де над фа ши -
змом се сла ви 9. ма ја иа ко је
Дру ги свет ски рат ко нач но
за вр шен тек не ко ли ко ме се -
ци ка сни је без у слов ном ка -
пи ту ла ци јом цар ског Ја па на
по сле тра гич не упо тре бе
атом ске бом бе у Хи ро ши ми
и На га са ки ју.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПО БЕ ДЕ

Да тум ко ји се не 
сме за бо ра ви ти

За ло по ве ви ше ни је про блем ни нај бо ља за шти та

ЈОШ ЈЕД НА ЗА БРИ ЊА ВА ЈУ ЋА ПО ЛИ ЦИЈ СКА ПРОГ НО ЗА

ОЧЕ КУ ЈЕ СЕ ПО РАСТ КРА ЂА АУ ТО МО БИ ЛА

Овим пу тем же лим да за хва -
лим пан че вач кој по ли ци ји,
тј. ин спек то ри ма Бок ша ну,
Пан те ли ћу и Чо бе љи ћу на
то ме што су у, за ме не, но ћи
ужа са по ка за ли сво ју про фе -
си о нал ност: пру жи ли су ми
по моћ при ли ком про ва ле у
мој стан 15. апри ла.

Због по сле ди ца стре са и
па да две но ћи ка сни је у бол -

ни ци ме је при ми ла ефи ка -
сна еки па ле ка ра и ме ди цин -
ског осо бља, ко јој та ко ђе же -
лим да за хва лим; то су док -
то ри Бој ко вић, Кер ни чан,
Сто јић и Ер де љан, као и ме -
ди цин ске се стре Дра га на и
Ми ла из Омо љи це.

На дам се по мо ћи и убу ду ће.

Љиљана Ка нач ки, 
про фе сор ка у пен зи ји

ПИ СМО ЧИ ТА ТЕЉ КЕ

За хвал на по ли ци ји 
и ле ка ри ма

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ЦЕСИД-а

Војска заслужује 
највеће поверење

ино стран ству, њи хо ве озна ке се
ме ња ју у скла ду са фал си фи ко -
ва ном до ку мен та ци јом ко ја се у
на шој зе мљи при ла же уз зах те -
ве за ре ги стра ци ју во зи ла уве зе -
них из ино стран ства (стра ни
ра чу ни, са о бра ћај не до зво ле,
по ли се оси гу ра ња итд.).

Про блем и ау то-от па ди
Је дан од оте жа ва ју ћих фак то -
ра у бор би про тив кра дљи ва ца
во зи ла пред ста вља и не до вољ -
на нор ма тив на ре гу ли са ност
отва ра ња и по сло ва ња ау то-от -
па да. Због то га по сто ји мо гућ -
ност да се на њи ма сло бод но
про да ју де ло ви укра де них во -
зи ла.

За по ли ци ју је про блем и ве -
ли ка мо бил ност чла но ва кри -
ми нал них гру па ко је су се спе -
ци ја ли зо ва ле за кра ђу ау то мо -
би ла. У Ср би ју че сто до ла зе
кри ми нал ци из дру гих др жа ва
ра ди из вр ша ва ња тих кри вич -
них де ла и ка да их оба ве, на -
пу шта ју на шу зе мљу.

Осим то га, утвр ђе но је да
гру пе кра дљи ва ца ау то мо би ла
ко је де лу ју у Ср би ји че сто са -
ра ђу ју с дру гим кри ми нал ци -
ма у ре ги о ну, као и то да уну -
тар се бе има ју пре ци зно од ре -
ђе не уло ге.

Тач но се зна ко је за ду жен
за кра ђе, а чи ји по сло ви су од -
во же ње укра де них во зи ла, њи -
хо во са кри ва ње у од ре ђе не га -
ра же или ра ди о ни це, ра ста -
вља ње ра ди де ло ва или ис по -
ру ка куп ци ма у дру гим др жа -
ва ма, из ме на иден ти фи ка ци о -
них озна ка, фал си фи ко ва ње
до ку мен та ци је итд.

Због све га то га Ми ни стар -
ство уну тра шњих по сло ва пре -
по ру чу је да се у на ше за ко не
што пре уве ду кри вич на де ла
као што су кра ђа во зи ла, њи -
хо во кри јум ча ре ње и „ски да -
ње” са оси гу ра ња.

МУП сма тра да би би ло до -
бро и ако би над ле жне ин сти -
ту ци је у др жа ви до зво ли ле
по ве ћа ње људ ских и ма те ри -
јал них ка па ци те та у по ли ци -
ји. Њи хов за да так би био пра -
ће ње но ви х идеја ко ји ма при -
бе га ва ју кра дљив ци ау то мо -
би ла, као и об у ча ва ње за њи -
хо во от кри ва ње.

Ме ђу ме ра ма ко је се пред -
ла жу за ин тен зи ви ра ње бор бе
про тив кра дљи ва ца ау то мо би -
ла је и по ја ча ва ње кон тро ле
ау то-от па да, као и уна пре ђи -
ва ње са рад ње с по ли ци ја ма из
дру гих др жа ва.

Те ле фо ни ра ње приликом во жње је ри зич но

Војска Србије је државна ин-
ституција која заслужује нај-
веће поверење – изјаснило се
62 одсто учесника анкете коју
је недавно спровео ЦЕСИД.

Овакав резултат је још зна-
чајнији ако се узме у обзир
да се већ три године заредом
највећи проценат испитани-
ка у сличним анкетама изја-
шњава у корист војске и од-
говара да је то институција
којој највише верује.

Индикативно је да повере-
ње у војску није пољуљано ни
након пада хеликоптера чија
је посада била ангажована за
превоз бебе из болнице у Но-
вом Пазару марта прошле
године.

На углед војске нису ути-
цали ни бројни тенденцио-

зни написи на друштвеним
мрежама у којима се неаргу-
ментовано тврди да је „бор-
бена готовост војске равна
нули”, да „војска више не
представља никакву силу”,
да „није у реду што сарађује
са НАТО-ом” итд.

Очигледно је да је пози-
тивном мишљењу које грађа-
ни имају о војсци највише
допринело ангажовање ње-
них припадника у спасавању
жртава поплава и снежних
непогода, као и њихов до-
принос у обезбеђивању ле-
карских прегледа за станов-
нике забачених места и по-
моћ коју су пружали у из-
градњи путева, водовода и
других инфраструктурних
објеката.
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На пред ња ци ода бра ли
сво је у пет ме ста, 
че ка се Стар че во

У Бре стов цу, Ка ча ре ву
и Ива но ву без про ме на

На кон што су у шест од де вет
пан че вач ких се ла (и то успе -
шно) спро ве де ни из бо ри за
скуп шти не ме сних за јед ни ца, у
ве ћи ни њих су, на кон ве ри фи -
ка ци је ман да та чла но ва, одр -
жа не и кон сти ту тив не сед ни це.

Пре не го што са гле да мо ко
ће ру ко во ди ти по ме ну тим ин -
сти ту ци ја ма, за не у пу ће не ва -
ља на по ме ну ти да је у пет се ла
убе дљи во по бе ди ла Срп ска на -
пред на стран ка.

Из у зев у Стар че ву, у ко јем
је, та ко ђе су пер и ор но, три јум -
фо вао по крет с на зи вом ме ста.

Док тор ка пр ва у Гло го њу
Пр ви ор га ни вла сти иза бра ни
су у Гло го њу у уто рак, 10. ма ја,
а кон сти ту тив ној скуп шти ни
при су ство ва ло је осам од де -
вет чла но ва. Та мо су на пред -
ња ци осво ји ли шест ме ста, а
пре о ста ла три при па ла су гру -
па ци ји „За бо љи Гло гоњ”.

ПРО ЦЕС КОН СТИ ТУ И СА ЊА ШЕСТ МЕ СНИХ СКУП ШТИ НА

НО ВИ-СТА РИ ЉУ ДИ ВО ДЕ ПРИ ЧЕ

Омо љич ка шко ла „До си теј
Об ра до вић” је по во дом обе ле -
жа ва ња свог да на ор га ни зо ва -
ла низ ин те ре сант них и кре а -
тив них зби ва ња, а циљ ве ћи не
њих био је по ди за ње еко ло -
шке све сти. По ред све га оста -
лог, ђа ци и пред школ ци по -
ме ну те уста но ве су се и ове го -
ди не по но во (ше сти пут за ре -
дом) при ја ви ли на кон курс
„За чи сти је и зе ле ни је шко ле
у Вој во ди ни”.

Јед на од цен трал них школ -
ских ак тив но сти у ко је се
упли ће дух еко ло ги је су са да
већ тра ди ци о нал ни „Да ни До -
си те ја”, ко ји су одр жа ни у
про те клих ме сец да на и би ли
су ис пу ње ни ра зно ли ким кул -

тур но-умет нич ким и спорт -
ским до га ђа ји ма, попут изло-
жбе кућних љубимаца или ра-
дионице грнчарства и ткања
(уз помоћ Удружења жена
„Жисел”). Места се нашло и за
ролеријаду и бициклијаду до
Иванова, као и за многа међу-
одељенска надметања.

Одржана је и рециклажна
продајна изложба, када су
представљене и школске сек-
ције, док су на тему „Наша
школа из твог угла” презенто-
ване еко-фотографије и ли-
ковни радови. На опште задо-
вољство, поново је приређен и
веома атрактиван пролећни

карневал, уз учешће и деце из
околних места.

Ни је из о ста ла ни све ча на
ака де ми ја по све ће на До си те ју
Об ра до ви ћу, чи ји је лик ожи -
вео Ра до ван Вра нић, бив ши
уче ник омо љич ке шко ле, ко ји
већ го ди на ма успе шно глу ми
ве ли ког срп ског про све ти те ља.
При ред ба се са сто ја ла и од ске -
че ва, пле сних и му зич ких ну -
ме ра мо дер ног и ет но-рит ма,
фол кло ра и мју зи кла на ен гле -
ском је зи ку у из вед би осма ка.

Том при ли ком су до де ље не
на гра де уче ни ци ма ко ји су за -
бе ле жи ли успе хе на пред мет -
ним так ми че њи ма. Вре ди из -
дво ји ти На та ли ју За ри ју, чи ји
је ли те рар ни рад по бе дио на
кон кур су „Је ле на Та на си је вић”.

При го дан по клон је при пао
оде ље њу III-2 за по бе ду у ху ма -
ни тар ној ак ци ји „Чеп за хен ди -
кеп” због нај ви ше са ку пље них
че по ва (око 25 ки ло гра ма).

Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Из ло -
жба умет нич ке фо то гра фи је
Зо ра на Ђор ђе ви ћа под на зи -
вом „Кла сич но” отво ре на је у
су бо ту, 7. ма ја, у До му кул ту -
ре. Су тра дан je на истом ме -
сту при ре ђе на пр ва од осам
ра ди о ни ца ка ри ка ту ре Ни -
ко ле Дра га ша, ко је ће би ти
по но вље не на ред ног ви кен -
да. Тог да на чла ни це Ак ти ва
же на „Со се” са ди ле су цве ће
у цен тру. Дан шко ле обе ле -
жен је при год ном при ред -
бом у по не де љак, 9. ма ја, а
сле де ће не де ље би ће при ре -
ђен спорт ски дан.

Ба нат ско Но во Се ло: Скуп -
шти на Ме сне за јед ни це би ће
кон сти ту и са на у че твр так,
12. ма ја. За вр ше ни су ра до ви
на нат кри ва њу пи ја це, а у то -
ку је бе то ни ра ње пла тоа. Ор -
ке стар До ма кул ту ре уче -
ство ва ће иду ћег ви кен да на
Европ ској смо три фол кло ра
срп ске ди ја спо ре.

До ло во: Тра ди ци о на лан
оби чај дру га ње при ре ђен је у
по не де љак, 9. ма ја, ка да су
се ма ли ша ни дру жи ли на
пла тоу ис пред ста ре шко ле у
до ли ни, уз над ме та ње у ту -
ца њу укра ше ним ја ји ма и
љу бље ње кроз вен чи ће од
цве ћа. Истог да на је ло кал но
удру же ње бо ра ца свих ра то -
ва из 20. ве ка обе ле жи ло
Дан Евро пе и Дан по бе де
над фа ши змом. Ру мун ски
жи ваљ је у уто рак, 10. ма ја,
про сла вио сво ју се о ску сла ву
– Све тог Ни ко лу, а на ред них
де се так да на све ће би ти у
зна ку про сла ве зва нич не се -
о ске сла ве.

Гло гоњ: Деч ја пред ста ва
„Пут око све та” у из вед би бе -
о град ске по зо ри шне тру пе
„Ара” од и гра на је у пе так, 6.
ма ја, у До му кул ту ре. Скуп -
шти на Ме сне за јед ни це кон -
сти ту и са на је у уто рак, 10.
ма ја.

Ива но во: Уче ни ци сед мог и
осмог раз ре да пу то ва ће на -
ред ног ви кен да на спорт ско-
кул тур ну ма ни фе ста ци ју под
на зи вом „Спар та ки ја да” у
Вар ни, у ор га ни за ци ји бу гар -
ске аген ци је за ди ја спо ру.

Скуп шти на Ме сне за јед ни це
кон сти ту и са на је у сре ду, 11.
ма ја.

Ја бу ка: Де се так чла но ва
удру же ња „Наш Та миш” у
по не де љак, 9. ма ја, по ста ви -
ло је се дам кор пи за сме ће
на свим при ла зи ма ре ци. Ра -
до ви на пе ри о дич ном одр -
жа ва њу пу те ва у се лу при во -
де се кра ју. Уско ро ће по че ти

уре ђе ње при о ба ља, као и
пре се ље ње се о ске де по ни је.
Дан шко ле би ће обе ле жен у
пе так, 13. ма ја.

Ка ча ре во: Скуп шти на Ме сне
за јед ни це кон сти ту и са на је у
сре ду, 11. ма ја. За сад не по -
зна то ли це по ку ша ло је да
оби је вра та ма га ци на Јав ног
ко му нал ног пред у зе ћа у пе -
так, 6. ма ја, не што по сле по -
но ћи.

Омо љи ца: Про те клих да на у
се лу је при ме ће на ве ли ка
кон цен тра ци ја отро ва, што је
по сле ди ца пр ска ња по љо -
при вред них усе ва пе сти ци -
ди ма. За сад не по зна то ли це
по ку ша ло је про те клог ви -
кен да да оби је бан ко мат у
цен тру се ла.

Стар че во: Ху ма ни тар ни кон -
церт фол кло ра под на зи вом
„Игром за Дра га ну” би ће
одр жан у пе так, 13. ма ја, у
ор га ни за ци ји КУД-а „Нео -
лит”, а на сту пи ће и го сти из
Де бе ља че. Сав при ход од
про да тих ула зни ца би ће упо -
тре бљен за ле че ње оште ће -
ног ви да ма ле Дра га не Ра да -
нов. Де ле га ци ја Од ре да из -
ви ђа ча „На дел” бо ра ви ла је у
ме сту Ку лич код Сме де ре ва
ра ди до го во ра о пло вид би
Мо ра вом.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У пе так, 6. ма ја, ма ло по сле
по но ћи, оби је на су вра та ма -
га ци на Јав ног ко му нал ног
пред у зе ћа „Ка ча ре во”.

Ка да је за сад не по зна ти
по чи ни лац по ку шао да по ха -
ра по ме ну ти обје кат, огла сио
се ала рм.

На сре ћу, ка ча ре вач ки ко -
му нал ци су му ње ви то ин тер -
ве ни са ли, пред у пре ди ли ло -
по ва и ја ви ли слу жбе ним ли -
ци ма По ли циј ске упра ве
Пан че во, ко ја је у нај кра ћем

ро ку иза шла на уви ђај. Ис -
тра га је у то ку.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра
ка ча ре вач ког пред у зе ћа Ва са
Кр ко ба би ћа, Н. Н. ли це ни је
ус пе ло да укра де би ло шта.

– Ово ни је пр ви пут да је
имо ви на би ла на уда ру
ван да ла и раз бој ни ка, па
апе лу је мо на све да то не
чи не, бу ду ћи да смо ме ре
без бед но сти по ди гли на
нај ви ши ни во – на вео је
Кр ко ба бић.

ПО КУ ШАЈ КРА ЂЕ У КА ЧА РЕ ВУ

Ала рм пред у пре дио 
ло по ва

За пред сед ни ка је, са шест
гла со ва за и по јед ним про тив и
уз др жа ним, иза бра на др Ми ре -
ла Пе тро вић, ак ту ел на град ска
већ ни ца за ду же на за област
здрав ства. Њен за ме ник
(п)остао је Слав ко Јо ва нов ски,
ди рек тор До ма кул ту ре. За пр -
вог чо ве ка Из вр шног од бо ра из -
гла сан је Алек сан дар Јо ва но вић,
рад ник ло кал ног ко му нал ног
пред у зе ћа, док ће пре о ста ла два
чла на мо ћи он сам да ода бе ре.

Но во и за бра на пред сед ни ца
на ја ви ла је на ста вак ра до ва на
за по че тим ин ве сти ци ја ма, по -
пут окон ча ња из град ње ка пе -
ле. У пла ну су и про јек ти за
из ра ду пе шач ке зо не у де лу
код пра во слав не и ка то лич ке
цр кве (где је и ина че за бра њен
про лаз во зи ли ма, али се то
сла бо по шту је), за тим за вр -
шна фа за ра до ва на пла тоу у
цен тру, што под ра зу ме ва и
пар кинг ис пред шко ле, као и
ас фал ти ра ње Ули це Бо ри са
Ки дри ча, а у пер спек ти ви је и
уре ђе ње још две-три ули це.

Про ве рен ка дар
Су тра дан су иза бра на ру ко -
вод ства у још три ме ста и сву -
где су на че лу скуп шти на исти
љу ди.

У Бре стов цу је то Са ва Ђу -
рић, при ват ни пред у зет ник,
док ће и за ме ник оста ти Не -
над Ми нић, за ме ник ди рек то -
ра ло кал ног јав ног ко му нал -
ног пред у зе ћа. Но во-ста ро ру -
ко вод ство на ја ви ло је на ста вак
из град ње ин фра струк ту ре, пре
све га пут не мре же, као и чи -
шће ње ки шних ка на ла и По -
ња ви це, а у при пре ми је до ку -
мен та ци ја за из ра ду про јек та
за ка на ли за ци ју. Под се ћа ња
ра ди, СНС је та мо по бе дио с
де вет пре ма ну ла.

Исти скор за бе ле жен је и у
Ива но ву, где је од мах на кон
про гла ше ња из бор них ре зул -
та та би ло ја сно да ће пред сед -
ник и на да ље би ти Јо шка Ду -
дуј, рад ник „Лу ке Ду нав”.

У Ка ча ре ву је СНС по бе дио
с три на ест пре ма два, па је
кон сти ту и са ње пред ста вља ло
пу ку фор мал ност. Пр ви чо век
се ла остао је Бран ко Бо кун,
град ски ко му нал ни ин спек -
тор, а за ме њи ва ће га Ма ри ја
Је вић, ди рек тор ка До ма омла -
ди не Пан че во. На че лу Из вр -
шног од бо ра Скуп шти не Ме -
сне за јед ни це Ка ча ре во би ће
Зо ран Мар ко вић, док су чла -
но ви Ми ло рад Ђу ри ца, Ми лан

ОМО ЉИЧ КА ШКО ЛА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА СВО ЈЕ ДА НЕ

У сла ву До си те ја и еко ло ги је

По те шко ћа ма око отва ра ња
но ве згра де До ма кул ту ре у
Гло го њу ни кад кра ја.

Ова ин ве сти ци ја је 2008. го -
ди не по ве ре на Ди рек ци ји за
из град њу и уре ђе ње Пан че ва,
али је убр зо на стао низ про -
бле ма фи нан сиј ске при ро де.
Тек на кон пет го ди на одо брен
је но вац за за вр ше так ком -
плет ног по сла, а пре ма ре чи -
ма ди рек то ра Слав ка Јо ва нов -
ског, усе ље ње је тре ба ло да
усле ди за два на е стак ме се ци.

– Ме ђу тим, по за вр шет ку
свих ра до ва над зор ни ор ган је
утвр дио не пра вил но сти у ве зи
са елек трич ним и тер мо ма шин -
ским ра до ви ма. Кон ста то ван је

кра так спој струј них ин ста ла ци -
ја, ко је су угра ђе не још 2009. го -
ди не. Та да ни је по сто јао струј ни
при кљу чак, те ни је би ло мо гу ће
про ве ри ти њи хо ву ис прав ност,
а га ран ци ја из во ђа ча је ис те кла.
Исто ва жи и за ис пи ти ва ње гре -
ја ња, с об зи ром на то да у мо -
мен ту угра ђи ва ња греј них те ла
и ко тло ва, по ред струј ног, ни је
би ло ни во до вод ног при кључ ка
– на вео је Јо ва нов ски.

Ови про бле ми су зах те ва ли
до дат не ра до ве, а ти ме и но -
вац, ко ји је одо брен кра јем
2014. го ди не, а убр зо су из ве -
де ни и ра до ви.

– Али баш ка да смо се на да -
ли до би ја њу упо треб не до зво -

ле, над ле жне слу жбе Ди рек ци -
је оба ве сти ле су нас да од го -
вор ни из во ђач гра ђе вин ских
ра до ва ни је хтео да из да са гла -
сност за по тре бе тех нич ког
при је ма, јер је би ло од сту па ња
од пр во бит ног про јек та, па да
због то га тре ба ура ди ти про је -
кат из ве де ног ста ња. При том
је на сна гу сту пио но ви За кон о
до ја ви по жа ра, што зна чи да
тре ба до пу ни ти ела бо ра те и
из ра ди ти но ве про јек те за шти -
те од по жа ра. Објек ту пред сто -
ји и ле га ли за ци ја, што опет
зах те ва до дат на сред ства, ко ја
су у ју ну увр ште на у фи нан сиј -
ски план Ди рек ци је – ис та као
је ди рек тор кул тур не уста но ве.

Да би згра да би ла ле га ли зо -
ва на, тре ба ло је са че ка ти но ви
За кон о ле га ли за ци ји, ко ји је
усво јен тек кра јем про шле го -
ди не, па су ком плет на сред -
ства за све по ме ну те рад ње, у
из но су од 1.450.000 ди на ра,
пре не та у 2016. го ди ну и на ла -
зе се у фи нан сиј ском пла ну
Ди рек ци је. Ка ко ства ри сто је,
спрем но је рас пи си ва ње јав не
на бав ке за до пу ну до ку мен та -
ци је у ве зи с тех нич ким при је -
мом и ле га ли за ци јом но ве
згра де гло гоњ ског До ма кул -
ту ре, чи ји се за по сле ни, као и
дру ги ко ри сни ци, на да ју да ће
уско ро до би ти упо треб ну до -
зво лу.

ПРО БЛЕ МИ ГЛО ГОЊ СКОГ ДО МА КУЛ ТУ РЕ

Обје кат го ди на ма че ка ле га ли за ци ју

Ту фег џић, Не над Ри стов ски и
Са ва Јо ва но вић.

Још две скуп шти не
Скуп шти на Ме сне за јед ни це
Ба нат ско Но во Се ло, у ко јој су
на пред ња ци осво ји ли три на -
ест од пет на ест сто ли ца, би ће
кон сти ту и са на у че твр так, 12.
ма ја, ка да ће овај број „Пан -
чев ца” би ти уве ли ко на ули -
ца ма.

Кан ди дат за „се ло на чел ни -
ка” је Не дељ ко То пић, за по -
слен у Основ ном су ду Пан че во
на ме сту суд ског из вр ши те ља,
а за за ме ни ка до са да шњи
пред сед ник Сла ве Бо ја џи јев -
ски, ак ту ел ни по моћ ник гра -
до на чел ни ка за ур ба ни зам. На
не ком сле де ћем са стан ку би ће
иза бра но пе то ро чла но ва Из -
вр шног од бо ра Скуп шти не
Ме сне за јед ни це.

Је ди но ме сто у ко јем ни је
по бе ди ла Ву чи ће ва стран ка је -
сте Стар че во. Та мо шња скуп -
шти на би ће кон сти ту и са на на -
ред не не де ље, а ру ко вод ство
ће ве ро ват но би ти по зна то
ових да на на кон са стан ка по -
бед нич ког По кре та Стар че во,
ко ји је осво јио де сет од пет на -
ест сто ли ца (пре о ста ле су при -
па ле СНС-у).



С новим програмима Дома
омладине, o коjима је одржан
„Инфо-дан”, наши суграђани
су могли да се упознају у субо-
ту, 7. маја. Том приликом су
представљени бесплатни кур-
севи и секције калиграфије,
фотографије и карикатуре, ко-
ји су почели пре више од ме-
сец дана. Њих воде стручни
сарадници које је ангажовала
та установа културе, како би
деца и млади научили нове ве-
штине и развијали таленте.

Велико интересовање иска-
зали су и млади и старији за
школу калиграфије. Полазни-
ке о основама лепог писања
учи професор Жељко Комо-
сар, магистар калиграфије.

– Пријавило се више од сто
полазника, али смо могли да
прихватимо њих педесетак у
три групе. Прве две су за уз-
раст од 17 до 30 година, а по-
стоји и група за старије од
тридесет. Циљ је да се људи
информишу и едукују о кали-

графији, то јест лепом писа-
њу, а на крају ћемо организо-
вати изложбу овде у галерији
– каже професор Комосар.

Ништа мање интересовање
није ни за радионице карика-
туре за децу које се одржавају у
Јабуци, Качареву и Брестовцу,

а у плану је и Долово. Никола
Драгаш, карикатуриста и илу-
стратор који их води, истакао
је да није битно да ли су деца
талентована или нису, већ да
долазе с вољом да раде. Његов
задатак је да их подстакне на
креативно размишљање. Додао
је да ће се у сва четири места
полазници опет окупити у сеп-
тембру, како би направили ра-
дове за фестивал „Жаока” у Ка-
чареву, који сваке године прати
изложба карикатура. У летњим
месецима треба да буде отво-
рена школа карикатуре и у Дому
омладине.

Александар Стојковић, ко-
ординатор фото-клуба, истиче
да је секција фотографије
оформљена с намером да се у
Панчево врати „права” фото-
графија.

– Некад су се многи бавили
аматерском фотографијом. И
ја сам тако почео пре четрде-
сетак година. Током времена
то се претворило у љубав, па у
хоби и на крају у професију
којом се бавим. Није само
битно направити оштру, све-
тлу или тамну слику, него фо-
тографију којом покушавамо
нешто да кажемо. Фотографи
су сведоци времена – обја-
шњава Стојковић.

Директорка Дома омладине
Марија Јeвић истакла је да је
идеја програма да окупи што
већи број деце и младих око
неких организационих облика
образовања и да они своје сло-
бодно време употпуне на аде-
кватан начин – да се едукују,
али и да се забаве и друже.

– Радионице и секције ра-
зликују се од сличних до сада
организованих, нису „већ ви-
ђено”. Идеја је и да близину
Панчева Београду истакнемо
као предност – нудимо неко-
мерцијалне програме којих
нема у Београду и њима жели-
мо да привучемо и Београђане
у Панчево – каже директорка.

За летње месеце су, поред
радионица карикатуре, пла-
ниране и драмске и хип-хоп
секције, а на јесен ће бити по-
кренута и секција реторике.

КУЛТУРА
Петак, 13. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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МШ „Јо ван Бан дур” обе ле жа -
ва 66 го ди на успе шног ра да.
Ова ре но ми ра на и углед на ин -
сти ту ци ја обра зу је уче ни ке у
му зич ком за ба ви шту, основ -
ној и сред њој шко ли. О шко -
ло ва њу че ти ри сто ти не се дам -
де се то ро де це бри не пре ко
осам де сет за по сле них, од ко -
јих је се дам де сет че тво ро на -
став ни ка. Шко ла рас по ла же
са 20 спе ци ја ли зо ва них учи о -
ни ца, за тим кон церт ном са -
лом, ка би не ти ма и соп стве -
ном би бли о те ком са ви ше од
се дам хи ља да на сло ва, пр вен -
стве но му зич ке ли те ра ту ре и
но са ча зву ка.

По во дом да на шко ле у че твр так,
12. ма ја, пла ни ра но је да у кон -
церт ној са ли на сту пе нај у спе -
шни ји уче ни ци (по је дин ци и ка -
мер ни ан сам бли), углав ном пр -
во на гра ђе ни на ре пу блич ком
так ми че њу. Дан ка сни је, у пе так,
на истом ме сту, кон церт ће одр -
жа ти про фе со ри шко ле. Оба
кон цер та по чи њу у 18.30. У су -
бо ту, 14. ма ја, на цен трал ном
кон цер ту, у са ли Кул тур ног цен -
тра, од 18 са ти, на сту пи ће ве ли -
ки ан сам бли, хо ро ви и ор ке стри.

Ди рек тор ка мр Сне жа на Ђо -
кић, с ко јом смо раз го ва ра ли, ис -
ти че струч не пе да го ге, успе шне
уче ни ке и уго дан про стор за рад.

– За сва ку му зич ку шко лу је
вр ло ва жан рад ни про стор, а
по себ но кон церт на са ла. На шу
смо, уз по моћ Гра да Пан че ва,
2008. го ди не адап ти ра ли, та ко
да сви ко ји до ђу у го сте бу ду из -

ДАН МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ЈО ВАН БАН ДУР”

ТРИ КОН ЦЕР ТА У ТОЛИКО ДА НА
Културни телекс

Да на 22. но вем бра 1963.
три пуц ња од јек ну ла су у
Да ла су. Џон Ке не ди је уби -
јен и свет је за у век из ме -
њен. Шта би би ло ка да би то
мо гло да се про ме ни? Шта
ако је дан чо век има мо гућ -
ност да се вра ти кроз вре ме
и из ме ни ток исто ри је?

Џејк Епинг је три де сет -
пе то го ди шњи на став ник
ен гле ског је зи ка у аме рич -
кој др жа ви Мејн. Јед ног
да на при ја тељ Ал ће му от -
кри ти не ве ро ват ну тај ну: у
ње го вој оста ви се на ла зи
вре мен ски пор тал ко ји во -
ди у 1958. го ди ну. Ал убе -
ђу је Џеј ка да кре не у не ве -
ро ват ну ми си ју ко ја је од -
јед ном не ствар но ствар на
– да по ку ша да спре чи Ке -
не ди је во уби ство.

Та ко по чи ње Џеј ко ва
аван ту ра, у ко јој он као
Џорџ Ам бер сон до спе ва у
свет Ел ви са и Џо на Ке не -

ди ја, упо зна је осо бе ња ка
Ли ја Освал да и ле пу би -
бли о те кар ку Сеј ди Дан хил,
ко ја по ста је љу бав ње го вог
жи во та. Џеј ков но ви жи вот
пре ва зи ла зи све за ко не
фи зи ке и нор мал не гра ни -
це про сто ра и вре ме на, али
да ли ће то би ти до вољ но
да оства ри сво ју ми си ју?

„Да лас ’63” 
Сти ве на Кин га

Два чи та о ца ко ји до сре де, 18. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Ко је убио Ке не ди ја?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Да лас ’63” Сти ве на Кин га. 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
Уто рак, 17. мај, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пле сни те а тар „Го спо ђе” Ин сти ту та за умет нич ку игру. Улаз
сло бо дан.

Сре да, 18. мај, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: јав ни час со ло
пе ва ча. На про гра му ће би ти ком по зи ци је Г. Ф. Хен дла, А.
Кал да ре, Ђ. Ка чи ни ја, А. Скар ла ти ја и дру гих ау то ра со ло
пе са ма и ари ја.

Филм
Пе так, 13. мај, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пу то пи -
сни филм „Би ци клом по Ита ли ји” Ду ша на Ми лој ко ва. 

Сре да, 18. мај, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
„Сло бод на зо на” – филм „Ов но ви”. Улаз сло бо дан.

Пред ста ве
Уто рак, 17. мај, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста -
ва „Ма ри ја Стју арт” На род ног по зо ри шта из Бе о гра да.

Че твр так, 19. мај, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: по зо ри шна пред ста ва „Но ва шко ла или ча со ви ди мен -
зи ја” удру же ња „На по ла пу та”. Улаз сло бо дан.

Књи жев ност

По не де љак, 16. мај, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа: пред ста вља ње књи ге „Ко ло двор и па ра но ја”
Мар ка То ма ша. Уче ству ју Мар ко То маш, Бо јан Мар ја но вић
и Алек сан дра Ра шић. 

Те мат ски про грам
Че твр так, 12. мај, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пу то пи сни се ри јал „Упо знај сво ју при ро ду” – пре да ва ње
„Пот кав ка зје”. 

Не де ља, 15. мај, 19 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
КУД-а „Абра ше вић” Пан че во по во дом Ме ђу на род ног да на по -
ро ди це. 

Че твр так, 19. мај, 20 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха -
и ло ви ћа: пред ста вља ње књи ге „За пи си Љу би це Ма рић” и
про јек ци ја до ку мен тар ног фил ма „Ти чуд но мо је ја”. Уче -
ству ју Гој ко Бо жо вић и На да Пе тро ни је вић Чо вић.

Стране припремила 

Милица
Манић

до ла зи их мно го, али је све ово
ва жно, јер не гу је раз вој ка мер -
не му зи ке, ко ја је, иа ко је оба -
ве зан пред мет, не до вољ но по -
др жа на у мно гим шко ла ма.
По чет ком ма ја се над ме ћу уче -
ни ци хар мо ни ке. Ове го ди не у
го сти ма су нам би ле ко ле ге из
Ру ме, Ћу при је, Аран ђе лов ца,
По жа рев ца, Сме де ре ва и Угље -
ви ка из Ре пу бли ке Срп ске, ко је
су до ве ле уче ни ке так ми ча ре.
Ор га ни зу је мо и школ ска над -
ме та ња клавиристa, гу да ча –
на бра ја Сне жа на Ђо кић и об ја -
шња ва да уче ни ци шко ле ни су
ак тив ни са мо у обла сти ма му -
зи ке за ко је се шко лу ју, већ су
успе шни и у ин фор ма ти ци, ре -
ци то ва њу...

До кра ја школ ске го ди не ђа -
ци ће има ти број не на сту пе,
ме ђу ко ји ма се из два ја ју пу то -
ва ња на фе сти ва ле у За је ча ру,
Бе че ју и Би је љи ни.

не на ђе ни ње ном ве ли чи ном,
из гле дом и функ ци о нал но шћу.
Про блем је бли зи на ули це, од -
но сно бу ка ко ја до ла зи спо ља,
али и то не ка ко ре ша ва мо. У
са ли се то ком да на оба вља на -
ста ва, а ђа ци има ју при ли ку да
у њој и јав но на сту па ју, што им
је и глав на ван на став на ак тив -
ност. Ко ле ге из дру гих му зич -

ких шко ла та ко ђе до во де уче -
ни ке, а у њој кон цер те одр жа ва -
ју и сту ден ти и свр ше ни му зи -
ча ри – ка же Сне жа на Ђо кић.

Уче ни ци на сту па ју и на
мно гим так ми че њи ма у Ср би -
ји и ино стран ству. Стру чан и
пре дан рад на став ни ка и за ла -
га њае уче ни ка као ре зул тат
има ју ве ли ки број на гра да.
Ди рек тор ка с по но сом ис ти че:

– У овој школ ској го ди ни на
так ми че њи ма су уче ство ва ла
94 уче ни ка, што зна чи че твр -
ти на оних ко ји по ха ђа ју шко лу,
и укуп но су осво ји ли 160 на -
гра да; од то га је по ла пр вих, а
има мо и шест ти ту ла ла у ре а та.

Она до да је да сва ког де цем -
бра пан че вач ка шко ла ор га ни -
зу је так ми че ње со ло пе ва ча, те
да су на по след ња два има ли и
го сте из Ма ке до ни је и Ру му ни је.

– У фе бру а ру се код нас так -
ми че ка мер ни ан сам бли. Не

Један од бисера Музичке школе

Кон церт бен да „Вам пи ри”
би ће одр жан у су бо ту, 14.
ма ја, у дво ра ни „Апо ло”.
Иа ко су на ста ли де ве де се -
тих, њи хо ва му зи ка је у
сти лу пе де се тих. Пе сме
„Ра ма-ла ма-динг-донг”,
„Љу бав је сан” и „Ма ле на”
по пу лар не су и да нас. По -
ред њих, пу бли ка ће се
при се ти ти и ну ме ра  из
фил ма „Ми ни смо ан ђе -
ли”: „Бе-бе”, „Су бо та уве че”,
„За љу бље на ти неј џер ка”,
ко је је обо жа ва ла. Бенд је до
са да сни мио пет ал бу ма.

Це на кар те у прет про да ји
из но си 500 ди на ра, а на дан
кон цер та би ће 600 ди на ра.
Рад но вре ме би ле тар ни це је
од 14 до 19 са ти.

„ВАМ ПИ РИ” У „АПО ЛУ”

Љу бав је сан ПЕ СМА ЗА ЦЕО СВЕТ

Из МШ „Јо ван Бан дур” 27. апри ла је упу ћен по зив уче ни ци -

ма свих сред њих шко ла у Ср би ји да се ја ве на кон курс за

му зич ког из во ђа ча и ком по зи ци ју – хим ну Свет ског школ -

ског пр вен ства у од бој ци, ко је ће би ти одр жа но од 25. ју на

до 3. ју ла у Бе о гра ду, али и у Пан че ву. Уче ни ци пан че вач ке

му зич ке шко ле су за по че ли рад на сво јој вер зи ји „Пе сме за

цео свет”, а кон курс је отво рен до 10. ју на. Је дан од чла но -

ва жи ри ја за из бор хим не би ће и Сне жа на Ђо кић, ди рек тор -

ка Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”.

„ИНФО-ДАН” У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Програми за децу, младе, али и старије

ШКОЛА ЦРТАЊА

У организацији Дома омладине ради и бесплатна школа цр-

тања, која има дугу традицију – постоји више од тридесет

година. Намењена је онима који би желели рекреативно да

се баве цртањем и науче неке основе, али и полазницима

који би да унапреде цртачке вештине, или се спремају за

пријемни испит за средње школе и факултете. Школу воде

академски сликар и ликовни уредник Дома омладине Бо-

рис Станић и академски вајар Маријан Мушкиња. Полазни-

ци се могу укључити у рад током целе године.

Такмичило се 94 ученика и укупно су 
освојили 160 награда.

Снежана Ђокић, директорка
Музичке школе „Јован Бандур”



ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА СЛА ВИ ЦЕ ПА НИЋ

Сим бо ли ка ме те о ра

На род ни му зеј Пан че во ће и
ове го ди не по ну ди ти бо гат
про грам у окви ру ма ни фе ста -
ци је „Му зе ји Ср би је, де сет да на
од 10 до 10”. Тим про гра мом
би ће обе ле жен Ме ђу на род ни
дан му зе ја (18. мај), На ци о -
нал на не де ља му зе ја и два на е -
ста Европ ска ноћ му зе ја (21.
мај).

Из ло жбом „Ски ца за пор -
трет ка ри ка ту ре – из зби р ке
ли ков них умет но сти На род -
ног му зе ја Пан че во”, чи ји је
ау тор Ди ми три је Јо ва нов, ку -
стос – исто ри чар умет но сти, у
че твр так, 12. ма ја, у 12 са ти,
би ће отво ре на ова ма ни фе ста -
ци ја у Пан че ву.

„Из ло жбу чи ни не ко ли ко
ма њих те мат ских це ли на, у
окви ру ко јих се ба ви мо бли ско -
шћу и пре пли та њем ка ри ка ту -
ре, ње не обла сти, са илу стра ци -
јом, стри пом; ње ним по себ ним

ви до ви ма, (под)жан ров ском
од ре ђе но шћу – пор трет на и по -
ли тич ка ка ри ка ту ра; ка ри ка ту -
ром као ин тер пре та ци јом/па -
ро ди јом дру ге умет нич ке пред -

ста ве; ка ри ка ту ром као ви зу ел -
ном до сет ком (од нос је зи ка и
сли ке); ка ри ка ту ром и штам -
пом”, на во ди се у са оп ште њу за
ме ди је.

Истог да на би ће пред ста вље -
на и из ло жба „Сред њо ве ков на
цр ква и не кро по ла на ене о лит -
ској хум ци”, ко јом ће би ти
при ка за ни ре зул та ти ар хе о ло -
шког ис тра жи ва ња ло ка ли те та
Ли ва де код Пан че ва, где су от -
кри ве ни сред њо ве ков на цр ква
и гро бо ви из сред њег ве ка, али
и је дан из ба рок ног до ба. Ау то -
ри из ло жбе су Је ле на Ђор ђе -
вић и мр Во ји слав Ђор ђе вић,
ви ши ку сто си-ар хе о ло зи му зе -
ја у Пан че ву.

У пе так, 13. ма ја, у под не,
из ло жба „Гра ди тељ ско на сле -
ђе у де ли ма умет ни ка” по ку -
ша ће да за ин те ре со ва ним по -
се ти о ци ма при бли жи и ука же
на ле по ту гра ђе ви на из про -

шло сти. Ау тор из ло жбе је Ни -
ко ла Вла јић, ет но лог-са вет ник
у За во ду за за шти ту спо ме ни ка
кул ту ре Пан че во.

Та ко ђе у пе так, али у 19 ча -
со ва, по став ка „Цр но и бе ло –
при ча о чо ко ла ди” мр Ол ге
Ва сић и др Де се Ђор ђе вић от -
кри ће где је про на ђе на нај ста -
ри ја чо ко ла да на све ту, ка ко је
из гле да ла чо ко ла да Ма ја и
Асте ка, и ка ко се она ме ња ла
кроз исто ри ју.

Про мо ци ја ка та ло га „Му зеј
око нас”, у ко јем се на ла зи при -
каз му зеј ских кре а тив них ра -
ди о ни ца ре а ли зо ва них у 2014.
и 2015. го ди ни, као и из ло жба
деч јих ра до ва, би ће одр жа не у
пе так, 20. ма ја, у 12 са ти.

О пра те ћем про гра му ма ни -
фе ста ци је за ин те ре со ва ни ће
мо ћи да се ин фор ми шу на сај -
ту На род ног му зе ја Пан че во,
на стра ни ци „Ин фор ма тор”.

Из ло жба „Мо ду лар на ре ал -
ност” Сла ви це Па нић отво ре -
на је у че твр так, 5. ма ја, у Га -
ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми ха -
и ло ви ћа. По став ка је са чи ње -
на од ди ги тал них прин то ва,
поп-ап књи га, обје ка та и ги -
фо ва.

„Ње ни ра до ви има ју за по -
ла зи ште има ги на тив но про -
ми шља ње сим бо ли ке ме те о ра,
ко је се да ље пре ла ма на це ло -
ку пан биљ ни свет, ре љеф и
све мир. Ме те о ри фи гу ри ра ју
као пор тал, под се ћа ју ћи сво -
јом сим бо ли ком на но ве и дру -
га чи је про стор но-вре мен ске

ди мен зи је, али и на то да је
ре ал ност сло је ви то и про це су -
ал но тка ње у ко ме чо век и
људ ско ис ку ство ни су је ди ни 
и цен трал ни чи ни лац жи во -
та”, на во ди се у са оп ште њу за
ме ди је.

Сла ви ца Па нић је мул ти ме -
ди јал на умет ни ца ко ја се из -
ра жа ва кроз објек те, ин ста ла -
ци је, фо то гра фи ју и ви део.
Основ не и ма стер сту ди је за -
вр ши ла је на Ака де ми ји ли -
ков них умет но сти у Бе о гра ду,
а МФА сту ди је на Уни вер зи те -
ту Ве стерн у Лон до ну (Ка на -
да). Жи ви и ра ди у То рон ту.

При ча са уку сом, 
ми ри сом и бо јом

КУЛТУРА
Петак, 13. мај 2016.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Амин Ма луф ис тра жу је по -
јам иден ти те та, стра сти ко -
је иден ти тет бу ди и ње го ве
смр то но сне по сле ди це. За -
што је то ли ко те шко да
при хва ти мо све на ше при -
пад но сти? За што са мо по -
твр ђи ва ње мо ра би ти та ко
че сто пра ће но не ги ра њем
дру гог или дру га чи јег? Хо -
ће ли у на шем дру штву
увек би ти на си ља, са мо за -
то што не ма мо сви исту ве -
ру, бо ју ко же или из вор ну
кул ту ру? Хо ће ли по сто ја ти
за кон при ро де или за кон
исто ри је ко ји ће осу ди ти
љу де што се ме усоб но уби -
ја ју у име свог иден ти те та?

Сту ди ја о иден ти те ту, есеј
фран цу ског ака де ми ка Ами -
на Ма лу фа о на си љу и по -
тре би за при па да њем „Уби -
лач ки иден ти те ти” је сте
књи га му дро сти и лу цид но -
сти, за бри ну то сти, али и на -
де, по ка зу је нам ка ко се
иден ти тет с вре ме ном ме ња
и мо же да мо ди фи ку је по на -
ша ње. По зи ва нас на из град -
њу но вог ху ма ни зма ко ји у

исто вре ме од би ја пла не тар -
ну уни фор ми са ност и по вла -
че ње у „пле ме на”.

У од но су на прет ход но
из да ње из 2003. ова књи га
се по ја вљу је с пре ра ђе ним
пре во дом и по го во ром Ве -
сне Ца ке љић. Ово је Ма лу -
фо ва по ру ка то ле ран ци је,
бор ба за при хва та ње ви ше -
стру ког иден ти те та и за
људ ско до сто јан ство.

„Уби лач ки иден ти те ти” 
Ами на Ма лу фа

На та ша Ву ји чин, фи ло лог

ПРЕД СТА ВА „Кад су цве та ле
ти кве” у из во ђе њу Бе о град ског
драм ског по зо ри шта је ко мад
ко ји вас до бро „про тре се”, рас -
ту жи, али о ко ме раз ми шља те
да ни ма на кон гле да ња. Из у -
зет но за ни мљи ва ре жи ја Бо ба на
Скер ли ћа, до бра глу ма, сце но -
гра фи ја и ко сти ми успе шно
до ча ра ва ју ат мос фе ру по сле -
рат ног Ду ша нов ца. Со ци јал но-
-по ли тич ка пре ви ра ња по сле -
рат них го ди на у Ју го сла ви ји,
ин тим на при ча Љу бе Сре те но -
ви ћа Врап че та, по је дин ца ко ји
по ку ша ва да од бра ни сво је до -
сто јан ство и част и да оп ста не
у окру же њу где вла да ју на мет -
ну те дру штве не нор ме, за ко ни
и за бра не. Бокс као вид пре -
жи вља ва ња, али и ве зив ни мо -
тив чи та ве пред ста ве. Че сти -
тост ко ја се по ступ но пре о бра -
жа ва у на сил ни штво, гу бље ње
сло бо де, иза бра но бек ство, гу -
би так по ро ди це и до мо ви не...
По том бес крај на и не из ле чи ва
но стал ги ја као од јек бо ла и
кри ви це. Све то до жи вља ва мо
кроз овај ко мад си ло ви то, ја ко,
ду бин ски, че му до при но се и
не ка дра ма тур шка ре ше ња.

КЊИ ГА „Хо да ње по обла ци -
ма” је ин те ре сант на зби р ка
при ча на шег са вре ме ног пи -
сца Ми хај ла Пан ти ћа. Оно
што је основ на од ли ка ње го -
вих при ча у овој збир ци је сте
ур ба ност, свет мо дер ног чо -
ве ка у град ском окру же њу, у
ко ме цве та ју уса мље ност,
оту ђе ност, до са да, пра зни на.
Сва ка при ча има свој укус,
ми рис, бо ју... Глав на те ма је
љу бав, у ње ним раз ли чи тим
ви до ви ма и си ту а ци ја ма, као
си ла због ко је се па ти и стра -
да, али и си ла ко ја из но ва
осми шља ва жи вот и чи ни

дру га чи јим и сми сле ни јим
чо ве ко во бив ство ва ње. Не
ма ње те ме су и при ја тељ ство,
жуд ње, оче ки ва ња, стра хо ви,
иза зо ви, смрт и бол, чул ност
и те ле сност, ко ји фил три ра ни
кроз сва ко дне ви цу про ла зе и
кроз вер ти кал ну вре мен ску
осу, где по је ди нац по не кад
успе ва да до сег не обла ке.

ФИЛМ: Основ ну рад њу ру -
ског фил ма „Два да на” из
2011. го ди не, у ре жи ји Ав до -
тје Смир но ве, чи ни до ла зак
ви со ког чи нов ни ка у вла ди,
Пјо тра Дро здо ва, у про вин -
ци ју, ка ко би на зах тев ло кал -
ног гу бер на то ра по мо гао у за -
тва ра њу му зе ја.  Бра ву ро зном
глу мом Фјо до ра Бон дар чу ка
(Дро здов) и Ксе ни је Ра па -
порт (Ма ша) у пр ви план је
по ста вље но мно го ве ков но не -
ра зу ме ва ње и су ко бље ност
из ме ђу му шка ра ца и же на.
По ред љу бав ног за пле та при -
сут не су и те ме ко рум пи ра не
вла сти, ма те ри јал ног бо га ће -
ња, мо ћи, ути ца ја и успе ха.
Њи ма се су прот ста вља ју си -
ро ма штво, про па да ње и лош
по ло жај љу ди за по сле них у
кул ту ри, ко ји се, упр кос свим
не га тив ним окол но сти ма, са
жа ром и за љу бље но шћу по -
све ћу ју сво јим про фе си ја ма.

КОН ЦЕРТ БРА ЋЕ ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ

МУ ЗИ КА ДО ЛА ЗИ ИЗ КО СМО СА

Два чи та о ца ко ји до сре де, 18. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ли ко сте све сни свог иден ти те та?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Уби лач ки иден ти те ти”
Ами на Ма лу фа. 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.

Чувари народног сна

МОЈ избор МОЈ

до жи ве не ку сво ју уну тра шњу
емо ци ју, енер ги ју и рас по ло -
же ње. Да кле, тај од нос из ме ђу
ту ге и сре ће, уну тра шњи, му -
зич ки – Ми ро слав Та дић је ус -
пео да с на ма на пра ви и сни -
ми ли смо ту див ну пло чу.

Пе ти ком пакт-диск је сни -
мљен про шлог ју на у Цр кви
Све тог Ју ри ја у Пе тро ва ра ди -
ну у Но вом Са ду у пот пу но
при род ној аку сти ци. На ње му
је 11 пе са ма а ка пе ла, а оче ку -
је се да ће се по ја ви ти кра јем
ма ја или по чет ком ју на.

Бра ћа Те о фи ло вић су пе ва ла
у нај е ми нент ни јим кон церт ним
дво ра на ма у Евро пи, Ја па ну и
Аме ри ци, као и на ве ли ким
свет ским фе сти ва ли ма. Оно
што је за јед нич ко за све њи хо ве
на сту пе, је сте да јед но став но
хип но ти шу пу бли ку.

НА РОД НИ МУ ЗЕЈ ПАН ЧЕ ВО

Де сет да на од 10 до 10

„иза ђе ме ђу љу де”, а не да бу -
де у фо но те ка ма. Пр ви ал бум,
под на зи вом „Чу ва ри сна”
(1999), пу бли ка је оду ше вље -
но при хва ти ла, а до би ли су и
од лич не оце не од углед них
кри ти ча ра и умет ни ка. Усле -
ди ла су још три ал бу ма, ко ји
чи не ци клус – по след њи, „Ви -
да ри це” (2012), на стао је као
плод са рад ње с Ми ро сла вом
Та ди ћем, чу ве ним ги та ри стом
из Лос Ан ђе ле са. Спој њи хо -
вих је дин стве них во ка ла и
зву ка ги та ре је не по но вљив
му зич ки до жи вљај.

Ра ди ша Те о фи ло вић об ја -
шња ва:

– То је ин те ре сан тан звуч ни
екс пе ри мент, као и овај ве че -
рас с кла ви ром. Ми слим да
по сто је те ре ла ци је на ко ји ма
љу ди слу ша ју ћи нас мо гу да

Пе смом по ве зу ју 
про шлост 
и са да шњост

Тра ди ци о нал но 
на сле ђе као осло нац

Не за бо рав но ве че има ли су по -
се ти о ци кон цер та бра ће Те о -
фи ло вић, ко ји је одр жан 10.
ма ја у ве ли кој дво ра ни Кул -
тур ног цен тра. Пе де се так ми -
ну та ужи ва ли су у за но сном
пе ва њу бли за на ца Рат ка и Ра -
ди ше, је дин стве них и не по но -
вљи вих из во ђа ча тра ди ци о -
нал не срп ске и бал кан ске во -
кал не му зи ке.

Кон церт је пре ки нут ка да
се огла сио про тив по жар ни
ала рм, ве ро ват но због за па ље -
них ин ста ла ци ја. Те о фи ло ви -
ћи су на крат ко пре ста ли да
пе ва ју, ала рм се ис кљу чио, па
су на ста ви ли. За тим су „у
прат њи ала р ма” от пе ва ли још
не ко ли ко пе са ма, а пу бли ка
је, за рад сво је без бед но сти,
не вољ но на пу сти ла са лу.

Не у пам ће не апла у зе за слу -
жи ли су Те о фи ло ви ћи и њи -
хов гост пи ја ни ста Мар ко Ма -
рић. Ни за ле су се пе сме ко је
би оста ле за бо ра вље не не где у
про шло сти да их Ра ди ша и
Рат ко ни су про на шли и вра -
ти ли у жи вот. Из гр ла „чу ва ра
на род ног сна”, ко ји пе ва ју као
је дан, из ла зи ле су умил не но -
те, ши ри ле се дво ра ном, а
древ ни тај но вит звук ми ло вао
је ухо и про на ла зио пут до ус -
треп та лог ср ца. Пе ва ли су а
ка пе ла, али и у прат њи кла ви -
ра. Те о фи ло ви ћи ка жу да оно
што но си те у се би по ка зу је те
и на сце ни.

Рат ко Те о фи ло вић је по сле
кон цер та ре као:

– На сла ња мо се на тра ди -
ци о нал но на сле ђе, али ства -
ра ла штво тре ба да бу де из над

оп штег окви ра и да пру жи не -
што што ће да пре по зна сва ки
чо век на све ту. Му зи ка до ла зи
из ко смо са, а ако „ухва ти те”
ње гов је дан део, има те мо гућ -
ност да то пре не се те пу бли ци;
на ши кон цер ти у све ту, од Ја -
па на до Аме ри ке, ни су се раз -
ли ко ва ли по ода зи ву и ре ак ци -
ји пу бли ке. Чак су не кад би ли
и уз бу дљи ви ји они у ино стран -
ству.

Те о фи ло ви ћи су му зи ком
по че ли да се ба ве 1983. го ди не
у род ном Чач ку, где су пе ва ли
у град ском хо ру. По чет ком де -
ве де се тих го ди на про шлог ве -
ка на пра ви ли су пр ве сним ке
за Ра дио Бе о град, а до да нас су
сни ми ли пре ко че тр де сет пе -
са ма. Кон цер те су по че ли да
одр жа ва ју, јер су, ка ко ка жу,
схва ти ли да му зи ка тре ба да

ФОТО: В. ЂУРЂЕВИЋ



Од 14. до 18. ју на, у ор га ни за -
ци ји удру же ња „При ја те љи
Пан че ва”, у на шем гра ду ће
би ти одр жан Ин тер на ци о нал -
ни кар не вал Пан че во 2016, ту -
ри стич ка атрак ци ја за хва љу -
ју ћи ко јој је Пан че во по зна то
и ван Ср би је.

Глав ни до га ђај кар не ва ла
– све ча на по вор ка, ко ја се
сва ке го ди не фор ми ра од не -
ко ли ко хи ља да уче сни ка из
ви ше од де сет зе ма ља, про ћи
ће ули ца ма на шег гра да 18.
ју на, по чев од 20 са ти.

Ин тер на ци о нал ни кар не -
вал у Пан че ву је ме ђу на -
род на ма ни фе ста ци ја од ве -
ли ког зна ча ја за Ре пу бли ку
Ср би ју и наш град из ме ђу
оста лог и због то га што га
сва ке го ди не пра ти ви ше од
100.000 по се ти ла ца. То је
пр ви та кав до га ђај ко ји се
одр жа ва у Ср би ји још од
2004. го ди не и пред ста вља
спој раз ли чи тих кул ту ра и
кар не вал ских тра ди ци ја из
це лог све та.

Ор га ни за то ри ово го ди -
шњег кар не ва ла оба ве шта -
ва ју све за ин те ре со ва не да је

у то ку при ја вљи ва ње кар не -
вал ских гру па за уче шће у
све ча ној по вор ци, ко је тра је
до 1. ју на.

При ја ве се мо гу пре у зе ти
на сај ту кар не ва ла www.kar-
nevalpancevo.com, а на кон
по пу ња ва ња тре ба их по сла -
ти на имејл karnevalpance-
vo@gmail.com. Уз при ја ву
тре ба по сла ти и сни мак му -
зич ке ну ме ре уз ко ју ће се
чла но ви гру пе у кар не вал -
ској по вор ци пред ста ви ти
пу бли ци.

Не при ја вље не кар не вал -
ске гру пе и осо бе ко је ни су
ко сти ми ра не не ће мо ћи да
се кре ћу обе ле же ном тра сом
ме ђу на род ног кар не ва ла.
При ја ве ко је бу ду до ста вље -
не на кон 1. ју на, не ће се раз -
ма тра ти. С дру ге стра не, сви
под но си о ци при ја ва ко је бу -
ду при хва ће не би ће оба ве -
ште ни о де та љи ма у ве зи са
уче шћем.

Кар не вал ску гру пу чи ни
нај ма ње пет на ест јед на ко ко -
сти ми ра них осо ба ко је об ра -
ђу ју исту те му.

М. Г.

Петак, 13. мај 2016.
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ма ло кал них по ли ти ча ра, би -
зни сме на и моћ ни ка.

„Знам да их исти на бо ли, али
не ћу пре ста ти да пи шем. Исти -
на по бе ђу је, наш пор тал већ ду -
же вре ме об ја вљу је исти ну о
њи ма. По зи ва мо над ле жне ор -
га не да про чи та ју на ше тек сто -
ве и ре а гу ју у скла ду са за ко -
ном. Ни шта ви ше од то га”, по -
ру чио је на ин тер нет пор та лу
„Е-Вр шац” но ви нар Алек сан -
дар Чу пић.

Мла дић ко ји је на ле тео на
ње га и угро зио му жи вот је син
по љо при вред ни ка ко ји је
осум њи чен за ма хи на ци је у ве -
зи са за ку пом зе мљи шта. Чу -
пић га је по ме нуо у тек сту ко ји
је об ја вио о то ме, што се ње го -
вом си ну ни ма ло ни је до па ло.

Због тек сто ва ко ји 
му се ни су до па ли,
М. Т. на ле тео џи пом
на њи хо вог ау то ра

По сле на па да се 
од мах уда љио 
с ли ца ме ста

Због по сто ја ња осно ва сум ње да
је џи пом на ле тео на по зна тог
вр шач ког но ви на ра Алек сан дра
Чу пи ћа и ти ме угро зио ње гов
жи вот, у око ли ни Бе ле Цр кве је
кра јем про шле не де ље ухап шен
М. Т. (1987) – са оп шти ла је
пан че вач ка по ли ци ја.

У са оп ште њу об ја вље ном
по во дом тог до га ђа ја та ко ђе
пи ше да по сто је осно ви сум ње
да је ухап ше ни по чи нио кри -
вич на де ла иза зи ва ње оп ште
опа сно сти и на но ше ње ла ких
те ле сних по вре да и да је због
то га уз кри вич ну при ја ву при -
ве ден у Основ но јав но ту жи ла -
штво у Вр шцу.

Алек сан дар Чу пић, вла сник
ин тер нет пор та ла „Е-Вр шац”,
глав ни уред ник и ау тор тек -
сто ва на ње му, по сле на па да је
сме штен на хи рур шко оде ље -
ње вр шач ке бол ни це да би ле -
ка ри пра ти ли ње го во здрав -
стве но ста ње. 

Он је из ја вио да је сре ћа у
не сре ћи то што је на вре ме
при ме тио џип ко јим му се М.
Т. при бли жа вао, ина че би по -
сле ди це удар ца би ле те же. До -
дао је да се во зач џи па ни је за -
у ста вио да би му ука зао по моћ,
већ се од мах уда љио с ли ца
ме ста. 

У ко мен та ру ко ји је на пи сао
на пор та лу „Е-Вр шац” Чу пић
је ис та као да је на пад на ње га
био по ку шај уби ства и на гла -
сио да је по вод за то би ла се -
ри ја тек сто ва ко је об ја вљу је
већ ме сец да на о ма хи на ци ја -

ХРОНИКА: ВРШАЦ

Не за ви сно удру же ње но ви -
на ра Ср би је и Не за ви сно дру -
штво но ви на ра Вој во ди не по -
здра ви ли су бр зу ре ак ци ју по ли -
ци је, ко ја је ухап си ла на па да ча
на уред ни ка вр шач ког пор та -
ла „Е-Вр шац” Алек сан дра Чу -
пи ћа. Та два но ви нар ска удру -
же ња су за тра жи ла при ме ре ну
ка зну за ње га. 

„НУНС и НДНВ под се ћа ју да
се по Кри вич ном за ко ни ку на -
пад на но ви на ре сма тра на па -
дом на слу жбе но ли це и да су
пред ви ђе не по себ не санк ци је за
угро жа ва ње за по сле них у ме ди -
ји ма и њи хо ве без бед но сти”,
пи ше та ко ђе у за јед нич ком са -
оп ште њу НУНС-а и НДНВ-а.

Та два но ви нар ска удру же ња
ука за ла су на то да је у Ср би ји

без бед ност но ви на ра већ ду го
озбиљ но угро же на, а да је јед на
од из у зет но ва жних оба ве за Ср -
би је у пре го ва рач ком про це су
са ЕУ по ди за ње ни воа без бед -
но сти осо ба ко је оба вља ју по -
сло ве од јав ног зна ча ја у обла -
сти ин фор ми са ња и оштро
санк ци о ни са ње на па да на њих. 

На пад на но ви на ра Чу пи ћа
нај о штри је је осу дио и пред -
сед ник Град ског од бо ра Срп -
ске на пред не стран ке у Пан че ву
Жељ ко Су шец. Он је ис та као да
бр зо ре а го ва ње над ле жних по -
ка зу је да у Ср би ји ни ко не сме
да бу де ја чи од за ко на и по -
звао све по ли тич ке стран ке и
но ви нар ска удру же ња да та ко -
ђе осу де тај не ми ли до га ђај.

М. Глигорић

КУЛТУРА: КОВИН

ЈУЖНИ БАНАТ

Ап стракт не скулп ту ре
и цр те жи

Из ло жба скулп ту ра и цр те -
жа Мар ка Вељ ко ви ћа Кра пе
отво ре на је у уто рак, 10. ма -
ја, у га ле ри ји До ма кул ту ре
Ко вин. Ње го ве ин ста ла ци је,
од ко јих је из ло же но ше -
сна ест, из ра ђе не су од ора -
хо вог и бу ко вог ма шин ски
об ра ђе ног др ве та. Од ваљ -
ка стих об ли ка ра зних ди -
мен зи ја он гра ди ап стракт -
не фор ме, а цр те жи су ра ђе -

ни тех ни ком угљен на па -
пи ру. Мар ко Вељ ко вић је
ди пло ми рао на ва јар ском
од се ку Фа кул те та умет но -
сти Зве чан у Ко сов ској Ми -
тро ви ци. До са да је имао
три са мо стал не и ви ше
груп них из ло жби. Члан је
Удру же ња ли ков них умет -
ни ка Ко со ва и Ме то хи је.

Из ло жба је отво ре на до 25.
ма ја.

ДРУШТВО: ПАНЧЕВO

И ове го ди не кар не вал

Чудовишта из детињства

УХАП ШЕН НА ПА ДАЧ НА НО ВИ НА РА

Уредник портала „Е-Вршац” Алек сан дар Чу пић

Седам одличја за 
Милутиновића на 
Новосадском сајму

Наш суграђанин Војкан Милу-
тиновић, пчелар и председник
Удружења пчелара Панчево,
добио је већи број престижних
признања на овогодишњем
Међународном пољопривред-
ном сајму у Новом Саду.

Стручни жири сајма му је, у
конкуренцији пчелара из Ср-
бије, Словеније, Босне и Хер-
цеговине, Црне Горе и Руму-
није, доделио „Велику златну

медаљу” за квалитет ливад-
ског меда, чиме је Милутино-
вић поновио прошлогодишњи
успех на овој манифестацији.
Поред тога, додељене су му
златна медаља за планински
мед, бронзана у категорији ба-
гремовог меда и три сребрне
за квалитет коктела меда и ле-
ковитог биља. Ради се о меша-
винама меда с прополисом и
млечом, затим бронхи-меду,
који садржи анис и оман, и
коктелу меда и коприве, наме-
њеном анемичним особама.

За укупан успех Милутино-
вићу је додељена „Златна пла-

кета” Новосадског сајма. При-
знања која овај пчелар добија
су очигледно добар подстицај
за њега да прошири производ-
њу, па је ове године повећао
број својих мобилних пчели-
њих друштава са 100 на 150.

Милутиновић је рекао како
почетком ове године метеоро-
лошке прилике нису ишле на-
руку пчеларима, јер је због ки-
ше и хладног времена прво
цветање багрема прошло без
лучења нектара, па су пашу
обезбедили само они произво-
ђачи који су успели да преселе
кошнице изнад 550 метара

Џез свиркa посвећенa јед-
ном од најстрашнијих лико-
ва хорор филмова – Фредију
Кругеру – биће одржана у
петак, 13. маја, од 21 сат, у
дворани „Аполо” Дома
омладине Панчево.

Иако се петак тринаести
сматра даном који доноси
лошу срећу, организатори

обећавају да ће сви који до-
ђу, овај петак памтити по
одличној џез свирци квар-
тета који чине Иван Алек-
сијевић (клавир), Кристијан
Млачак (саксофон), Милан
Павковић (контрабас) и Ду-
шан Иванишевић (бубањ).

Улаз на овај догађај је
слободан. M. M.

Петак тринаести 
за добру срећу

Медаље слатке као мед

надморске висине. Остали ће
морати да сачекају друго и
треће цветање ове биљке, под
условом да временске прили-
ке послуже и да се уздају у то
да остале паше не подбаце.

Д. В.

Отварање изложбе дигитал-
них цртежа Дарка Крецуља
планирано је за четвртак, 12.
април, у холу Дома омлади-
не Панчево. Кроз
своје радове ау-
тор се враћа у де-
тињство, а за њих
инспирацију на-
лази у чудовишти-
ма, мистичним
ратницима и ро-
ботима, с каквим
се као мали сусре-
тао гледајући цр-
тане филмове.

„Чудовишта су
део људског света
откад је људи, она су
универзална. Од
преисторијске фигурине човека-
-лава старог око 40.000 година
пронађеног у пећини Штадел
на планини Холенштајн, преко
хидре, мантикоре, левијанта,

бехемота, кербера, химере и
харпије, па до савременог бе-
стијаријума, чудовишта и де-
мони су, колико год то порица-

ли, блиске нам тво-
ревине, без обзира
на то да ли их воли-
мо или мрзимо, бо-
јимо их се или у
њима видимо своје
заштитнике. Ми
смо њихови родите-
љи и њихова деца.
Од настанка света
до данас ми не мо-
жемо без њих”, пи-
ше у саопштењу за
медије.

Дарко Крецуљ се
бави дигиталним

цртежом, дизајнирањем ка-
рактера за видео-игре и илу-
страцијом. Студије је завршио
на Факултету примењених
уметности у Београду. M. M.

У су срет се о ској сла ви
На ред них де се так да на у До ло -
ву би ће у зна ку про сла ве се о ске
сла ве. Иа ко она па да 22. ма ја,
обе ле жа ва ње да на се ла већ је
по че ло две не де ље ра ни је, ка да
је ру мун ски жи ваљ по свом 
ка лен да ру про сла вио пре нос
мо шти ју Све тог оца Ни ко ла ја.
На кон про сла ве у ру мун ској
цр кви у уто рак, 10. ма ја, уз
при су ство ви ше све ште ни ка,
ли ти ју и све ча ни ру чак, слав -
ски про гра ми су на ста вље ни у
че твр так 12. ма ја, на Ле ан ци у
Де ли блат ској пе шча ри, уз слу -
жбу у Цр кви Све тог Ва си ли ја
Остро шког и дру же ње ка ко
ста ри јих, та ко и ма ли ша на.

Ра сни ко њи ју ри ће у не де -
љу, 15. ма ја, од 15.30, на ло -
кал ном хи по дро му. У пла ну је
пет тр ка у ко ји ма ће уче ство -
ва ти еми нент на ка сач ка гр ла
из до ма ћег, али и ино стра ног
уз го ја.

Дом кул ту ре ће по во дом
про сла ве при ре ди ти ра ди о ни -
це ка ри ка ту ре за ма ли ша не, и
то 21. и 22. ма ја од 10 са ти, ко -
је ће во ди ти Ни ко ла Дра гаш, а
дру же ње ће се на ста ви ти по -
след њег ви кен да у ма ју у
истим тер ми ни ма.

Ка ра те клуб До ло во ор га ни зо -
ва ће тур нир при ја тељ ства у по -
ме ну том бо ри лач ком спор ту у
су бо ту, 21. ма ја, од 15 са ти, у са -
ли основ не шко ле, уз сто ти нак
так ми ча ра из окол них гра до ва.

Сам дан сла ве, 22. мај, по че -
ће слу жба ма у две срп ске цр -
кве уз из но ше ње ли ти је, а на -
ста ви ће се ре за њем ко ла ча и
кок те лом у Ме сној за јед ни ци.

Про сла ва ће се за вр ши ти
бо га тим са др жа јем за ма ли -
ша не у ви ду шпи ле ра ја, као и
дру же њем у ло кал ним ка фи -
ћи ма до сит них са ти, за оне
ма ло ста ри је. Н. Р.

ЕКОНОМИЈА: НОВИ САД

КУЛТУРА: ПАНЧЕВО, ДОЛОВО
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ДО СТОЈ НА ИМЕ НА „АЛ ФА РО МЕО”
„Ал фа Ро мео” је од у век ва -
жио за про из во ђа ча чи ји су
ау то мо би ли пред ста вља ли
не што по себ но у по гле ду ди -
зај на и пер фор ман си. То ва -
жи и за но ви је мо де ле, од но -
сно за „ал фа ро мео 159”, ко -
ји се про из во дио до 2012. го -
ди не. Тај ау то мо бил, као и
ње гов прет ход ник – 156, на
пр ви по глед ће сва ко га оду -
ше ви ти спољ ним из гле дом,
али и ди зај ном ен те ри је ра.
Во зач и су во зач на пред њим
се ди шти ма ће ужи ва ти у
ком фо ру, а иа ко зад ња клу -
па и пр тља жни про стор ни су
нај ве ћи у кла си, ипак пру -
жа ју до вољ но ме ста за удоб -
но ду же пу то ва ње.

Чак и с ни жим ни во и ма
опре ме, ау то мо бил је опре -
мљен свим си сте ми ма и до -
да ци ма ко ји су вам по треб -
ни, сем ако баш не же ли те
ве ли ки дис плеј на цен трал -
ној кон зо ли и још не ко ли ко
сит ни ца без ко јих се мо же.
Ка да го во ри мо о удоб но сти,
ле жа њу на пу ту и упра вљи -
во сти, ова „ал фа” је не где у
злат ној сре ди ни. Упра вљач
је пре ци зан, али не баш ди -
рек тан као код спорт ских
ау то мо би ла, док је во жња
ге не рал но удоб на све док не
на ле ти те на не ку ру пу, што
се ма ни фе сту је ту пим уда р -
цем амор ти зе ра.

У огла си ма ће те углав ном
на ћи ау то мо би ле с до бро
по зна тим ди зел-мо то ри ма
1.9 ЈТД, ко ји су да ле ко по -

пу лар ни ји од бен зи на ца
исте ку би ка же. Ди зел-агре -
га ти се ну де у две вер зи је –
од 120 и од 150 коњ ских
сна га. По тро шња оба ју мо -
то ра је слич на, та ко да је из -
бор ја чег не ка ко ло ги чан.
Ако баш ин си сти ра те на
„бен зин цу”, по ме ну ти из
рад не за пре ми не од 1.900
„ку би ка” на точ ко ве ис по ру -
чу је 160 „ко ња”, а не тре ба
ни по ми ња ти да је знат но
ве ћи по тро шач.

Ква ро ви ни су уни вер зал -
ни и не мо же мо ре ћи да овај
мо дел има ге не рал ну ма ну.
Као и код оста лих про из во -
ђа ча ау то мо би ла, де ша ва ју
се ква ро ви на ин јек то ри ма

ди зел-мо то ра, као и на пум -
па ма ви со ког при ти ска уко -
ли ко се во зи ло не одр жа ва
аде кват но. За то би би ло до -
бро да при ку по ви ни про ве -
ри те ге не рал но ста ње у не -
ком од овла шће них сер ви са.
Обра ти те па жњу на не јед на -
ку ис тро ше ност пне у ма ти -
ка, јер је она по ка за тељ не -
ис прав ног тра па, што је мо -
жда је дан од че шћих ква ро -
ва. Сто га ку пуј те па жљи во и
не ће те има ти гла во бо ље,
већ ће те ужи ва ти у во жњи.

У са ве зној др жа ви Оха јо
1895. го ди не су по сто ја ла
са мо два ау то мо би ла, а не -
ве ро ват но је да су оба има ла
удес истог да на, тач ни је су -
да ри ли су се ме ђу соб но. О
„гу жви” на пу те ви ма у Аме -
ри ци го во ри чи ње ни ца да су
исте го ди не на це лом кон ти -
нен ту би ла ре ги стро ва на са -
мо че ти ри пут нич ка во зи ла.

Та бли це на во зи ли ма из
гра до ва ко ји се на ла зе на се -
ве ро за па ду Ка на де има ју
об лик по лар них ме две да.

Ори ги нал ни „Бе-Ем-Ве ов”
ГПС си стем ко ји се угра ђи -
вао у во зи ла тог про из во ђа ча
по ву чен је из упо тре бе јер
му шкар ци у Не мач кој ни су
хте ли да га ко ри сте за то што
су од би ја ли да им жен ски
глас из да је на ред бе у ко јем
прав цу тре ба да се кре ћу.

„Фор му ла 1” је за си гур но
нај ску пљи спо рт на све ту.
До вољ но је ре ћи да са мо
упра вљач (во лан) ко шта не -
ве ро ват них два де сет хи ља да

фун ти. По ред ком по нен ти,
и раз вој си гур но сне опре ме
за во за че ко шта по при лич -
но. Та ко ка ци га за во за ча
мо ра сва шта да ис тр пи. За -
штит ни шле мо ви мо ра ју да
ис тр пе 45 се кун ди на тем пе -
ра ту ри од 800 сте пе ни а да
се при том уну тра шњост не
за гре је ви ше од 70 сте пе ни.
Та ко ђе, уко ли ко не ки пред -
мет по го ди ка ци гу при бр зи -
ни од три сто ти не ки ло ме та -
ра на час, улу бље ње не сме
би ти ду бље од два и по ми -
ли ме тра. Ова ка ци га ко шта
„три ча вих” 50.000 фун ти.

Пе кинг је јед на од нај за га ђе -
ни јих ме тро по ла на све ту, а
та мо шњи ста нов ни ци че сто
има ју про блем са смо гом.
Про шле го ди не вла сти глав -
ног гра да Ки не за бра ни ле су
вла сни ци ма око два и по ми -
ли о на во зи ла да ко ри сте сво -
је ау то мо би ле две не де ље. То
је учи ње но ка ко би се сма -
њио смог и на дан ка да се
обе ле жа ва ла по бе да у Дру -
гом свет ском ра ту из над Пе -
кин га ви де ло пла во не бо.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  Г А Р А Ж А  - - - - - - - 

„БОР БА” ЗА ПЛА ВО НЕ БО

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

До да так за
ди зел-мо то ре

При ме на код но ве 
ге не ра ци је 
ка та ли за то ра

Срећ ни ци ко ји има ју но вац и
у мо гућ но сти су да ку пе нов
или ма ло ко ри шћен ау то мо -
бил, а при том се опре де ле за
ди зел-мо тор, мо гу се из не на -
ди ти при пр вом то че њу го ри ва.
По ред че па за то че ње ди зе ла,
угле да ће још је дан ма њи, на
ко јем пи ше „adblue”. Шта се
си па у тај до дат ни ре зер во ар
и че му он слу жи?

Хе миј ска ре ак ци ја
Из дув ни га со ви ди зел-мо то ра
су штет ни ји по жи вот ну сре -
ди ну у по ре ђе њу с бен зин -
ским мо то ри ма и са др же ве ћу
ко ли чи ну азот них ок си да и
че сти ца ча ђи. Да би за до во -
љи ли „Евро 6” стан дар де о

ква ли те ту из дув них га со ва,
про из во ђа чи ау то мо би ла су
мо ра ли да про ме не до са да шњу
тех но ло ги ју из ра де ка та ли за -
то ра ко ји за др жа ва ју че сти це
што на ста ју са го ре ва њем ди -
зе ла.

сет ли та ра, а фир ме ко је има -
ју ве ће во зне пар ко ве, тре ба
да на ба вља ју теч ност ис кљу -
чи во од про ве ре них до ба вља -
ча, јер се де ша ва ло да се она
си па у бу рад у ко ји ма је био
нафт ни де ри ват па ау то мо би -
ли мо гу има ти смет ње у ра ду
или се по ква ри ти.

Тех но ло ги ја ових ка та ли за -
то ра је пр вен стве но раз ви је на
за ин ду стриј ска по стро је ња, а
на кон оства ри ва ња до брих ре -
зул та та те сти ра на је на ау то -
бу си ма и ка ми о ни ма, да би се
с да љим на прет ком на шла и у
пут нич ким ау то мо би ли ма.
Не ка во зи ла су опре мље на
сен зо ром ко ји ме ри ни во теч -
но сти и сиг на ли зи ра ће вам
ка да је по треб но до пу ни ти ре -
зер во ар.

По је ди ни мо де ли не ће стар -
то ва ти мо тор уко ли ко је ре зер -
во ар за „adblue” пра зан, па ако
се на ђе те у тој си ту а ци ји, имај -
те то у ви ду и си пај те теч ност.
У слу ча ју да оста не те без по ме -
ну те теч но сти на пу ту, мо же те
сло бод но на ста ви ти во жњу, јер
не ма бо ја зни да ће те оште ти ти
мо тор. Је ди но што ће те осе ти -
ти, је сте мо жда за ни јан су сла -
би ја сна га агре га та. Сто га, са -
вет је да у свом ау то мо би лу,
по ред ре зер ве уља и рас хлад не
теч но сти, др жи те и ре зер ве ове
„текућине”.

Ре зер во а ри за „adblue” се
на ла зе или у ге пе ку или у мо -
тор ном про сто ру, а не рет ко и
бли зу ре зер во а ра за го ри во.
Ја сно су озна че ни пла вим по -
клоп цем на ко јем пи ше име
теч но сти. По сто је слу ча је ви
да во за чи у бр зи ни си па ју ди -
зел у ре зер во ар за „adblue” и
обр ну то. У та квим си ту а ци ја -
ма ни ка ко не по кре ћи те мо -
тор. Уко ли ко сте си па ли теч -
ност у ре зер во ар за го ри во,
по треб но је у пот пу но сти ис -
пра зни ти ре зер во ар и очи сти -
ти га, а ме ша ви ну из ње га од -
ло жи ти по еко ло шким стан -
дар ди ма. Исто тре ба по сту пи -
ти и у су прот ном слу ча ју. Це -
на ли тра теч но сти из но си у
про се ку око пе де сет ди на ра.

ТЕЧ НОСТ ЗА СТАН ДАРД „ЕВРО 6”

Та ко се са да у но вим ау то мо -
би ли ма са овим мо то ри ма не
на ла зи оби чан, већ SCR ка та -
ли за тор (се лек тив на ка та ли -
тич ка ре дук ци ја), ко ји у ве ли -
кој ме ри сма њу је еми си ју азот -
них ок си да. Упра во „adblue” је
по тре бан за пра вил но функ ци -
о ни са ње по ме ну тог де ла на из -
дув ном си сте му. То је без бој на
теч ност ко ја у се би са др жи де -
ми не ра ли зо ва ну (де сти ло ва ну)
во ду и 32 од сто урее. При ли ком
ра да мо то ра пум па убри зга ва
ту теч ност у ка та ли за тор, где
амо ни јак, ко ји је са став ни део
урее, хе миј ски ре а гу је са из дув -
ним га со ви ма. Ре зул тат све га
то га је да се азот ни ок си ди, ко -
ји су отров ни, де ле на сам азот
и во де ну па ру.

По тро шња ове теч но сти из -
но си од че ти ри до осам од сто
од по тро шње го ри ва, а ве ли -
чи на ре зер во а ра за „adblue” се
раз ли ку је за ви сно од мар ке и
ти па во зи ла. На при мер, по да -
ци вла сни ка „опе ла ин сиг ни -
је” или „пе жоа 508” го во ре да
ти ау то мо би ли тро ше око ли тар
теч но сти на хи ља ду ки ло ме та -
ра. „Adblue” се мо же ку пи ти
на свим бо ље снаб де ве ним бен -
зин ским пум па ма и у про дав -
ни ца ма ау то-де ло ва. 

Па зи те где си па те
Пре по ру ка је да се ку пу је у ка -
ни сте ри ма од де сет или два де -



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

ПРОДАЈЕМ киа ка-
ренс караван, метан,
2005. годиште, 1600
цм, 187.350 км, сив.
065/372-12-82.
(219432)

ПЕЖО 2016, 1.1, бен-
зин, половни делови.
063/861-42-44.
(219447)

АУДИ 80 јаје, 1988.
годиште, плин, 1.8,
истекла регистрација,
500 евра.  063/830-
11-41. (219459)

ПЕЖО 106, 1.1, исте-
кла регистрација, 600
евра. 063/830-11-41.
(219459)

ОПЕЛ астра Ф 1,6, ка-
раван, 1997. годиште,
гаражиран, власник,
1.550 евра. 062/121-
01-48. (219483)

ВОЛОВ С 40, 1.9 ТД,
2002. годиште, сив,
АБС, клима, власник,
регистрован, 2.500
евра. 064/206-30-24.
(219481)

ПУНТО 1.2, 2002, пе-
тора врата, дуго реги-
строван, клима, 1.400
евра. 064/321-77-99.
(219537)

ФИЈАТ панда 1.1,
2005, као нов, 96.000
км, 2.000 евра.
064/300-40-01. 9537)

ТОЈОТА корола 1991.
годиште, прешао
186.000, регистрован
до марта 2017, 900
евра, после 10 сати.
064/386-45-53.
(219659)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила серви-
сирамо и пунимо га-
сом са дигиталном
машином, цена 2.500
динара. „Фриготех-
ник”, 361-361,
064/122-68-05. 9687)

МЕРЦЕДЕС 160 А,
2001. годиште, реги-
строван, сервисиран
одличан, 3.000, дого-
вор. 060/035-36-64.
(219690)

КЛИО 1.2, 3 В, 2006,
одличан, регистрован,
3.250 евра. 063/264-
408. (219638)

РЕНО сеник 1.9 дизел,
2001, регистрован,
сервисиран, 1.850
евра. 061/145-50-16.
(219638)

РЕНО клио 2003, 1.2,
бензин. 063/757-89-
40. (219642)

СИТРОЕН ксара 2003,
1.6, бензин. 064/310-
43-49. (219642)

ОПЕЛ корса 2001,
1.2, на име. 064/593-
64-86. (219642)

ГОЛФ 3, 1.9, ТД,
1992, тек регистро-
ван. 064/240-67-56.
(219576)

ЛАДА 111, караван,
производња 2000. го-
дине. 064/125-50-04.
(219586)

СЕАТ алтеа ХЛ, 1.9
ТДИ, 2008, купљен у
Србији, први власник,
7.500 евра, договор.
Одлична опрема, сер-
висиран редовно.
345-534, 
064/246-05-71. 

ШЕВРОЛЕТ авео
2011, годиште, 1.200
бензин, 62 kw, 14.800
км, клима, зедер, ре-
зервне, гуме с фелна-
ма, гаражиран, цена –
позвати. 063/101-79-
08. (219595)

ДАЧИЈА соленца 1.4,
2004. 65.000 км, реги-
строван, цена повољ-
на. 064/152-59-56.
(219583)

ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, бензин, 2005, у
одличном стању.
063/320-618.
(219572)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2003, регистрован до
октобра, одличан.
Тел. 062/886-97-30.
(219579)

НА ПРОДАЈУ пежо
106, 2001. годиште,
очуван, 1.500 евра.
064/187-89-09.
(219852)

ФОРД на продају, ни-
је регистровано, фик-
сна цена 150 евра,
064/164-12-56.
(219867)

ЛАДА НИВА 1.7, бен-
зин + гас, 2004. годи-
ште, 72.000 км, у од-
личном стању.
013/343-652,
013/313-100.
(219763)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2007. децембар, ате-
стиран плин, прешао
82.000, власник.
064/130-36-02.
(219278)

АУДИ 80 јаје,1.8 цм,
атестиран плин пет
година, власник, реги-
строван. 064/130-36-
02. (219773)

ТВИНГО 1.2, 2003.
атестиран плин, кли-
ма, кожа, шибер,
133.000 км. 064/130-
36-02. (219773)

КОРСА 1.2, 2002, пе-
тора врата, у првој
боји, фабричко стање,
на име. 064/130-36-
02. (219773)

БМВ 318 Д, М пакет,
to u ring, 2004. годи-
ште, немац. 064/224-
44-51. (219776)

ФОРД фијеста, 1.8
ТД, крај 2001, нове
фелне, гуме, алтерна-
тор, каишеви, плочи-
це, акумулатор, пре-
свлаке. Металик зеле-
на, пресвучена црном
фолијом, 4 ербега, то-
нирана стакла, потро-
шња 4 л, редовно одр-
жавана, 1.900 евра.
063/766-34-52.
(219753)

КАМИОН форд тран-
зит, 1983. годиште,
исправан, регистро-
ван. 062/196-50-05.
(219712)

ФОРД ескорт шести-
ца, 1998, 1.8 ТДИ, ка-
раван, тек регистро-
ван,1.100 евра.
063/256-191.
(219841)

ГОЛФ 3, 1997, 1.8
бензин, фул опрема у
беспрекорном стању.
063/132-05-94.
(219828)

ГОЛФ 3, 1997. годи-
ште, 82.000, тамно
плав. 061/254-17-08.
(219795)

ОПЕЛ зафира, 2.0 ди-
зел, 2004. годиште, у
одличном стању.
064/888-40-41.
(2119790)

ТОМОС аутоматик,
1978, регистрован,
потпуно исправан,
140 евра. 064/171-22-
13. (2197949

ФИЈАТ мареа, 1.8 Б,
гас, караван, 1998. го-
диште, алу фелне, гу-
ме добре. 063/152-09-
34. (219787)

КОМБИ теретни за-
става ривал, 2004. го-
диште, тек регистро-
ван. 060/028-14-80.
(219977)

БМВ 316, компакт,
2002. годиште, 1.8
бензин, одличан, очу-
ван и нисан сани
1996, у супер стању.
060/028-14-80.
(219977)

КУПУЈЕМ стара и не-
исправна возила, белу
технику, ТВ, исплата
одмах.  062/198-47-
74. (219436)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(219454)

КУПУЈЕМ аутомобиле
до 200 евра, долазим
по њих и плаћам од-
мах. 060/132-02-48. 

КУПУЈЕМ томос ауто-
матике, исправне, не-
исправне. 064/171-
22-13. (219794)

КУПУЈЕМ возила до
3000 евра, исплата
одмах, позовите.
064/300-40-01.
(219537)

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

ПРОДАЈЕМ култива-
тор бензинац агриа и
плуг превртач уз њега.
Тел. 064/359-54-42.
(219422)

ПРОДАЈЕМ две црве-
не приколице од 8 то-
на. Нови Козјак. Тел.
064/019-80-46.
(219734)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(219764)

ПРОДАЈЕ се зидана
гаража, Улица Петра
Кочића. Тел. 060/355-
74-51. (219416)

КИНО ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квали-
тетно преснимавам
на ДВД. 
343-563, 
063/288-278.
(219508)

СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја по-
ловних, програмира-
ње даљинских. „Плус”,
Туцовића 28, 
353-463. 
(219509)

ПОВОЉНО ЛЦД ТВ
тошиба, 300 евра, ТВ
орион, 150 евра, но-
во. 064/123-17-88,
354-852. (219721)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни де-
лови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(219604)

СВИЊЕ продајем, 100
– 150 кг. 372-768,
064/172-44-10.
(218597)

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

БЕТОНСКИ блокови,
супер цене,  30, 35,
45, 65,  могућ превоз.
„Луна плус”, Црепаја.
069/275-73-94.
(219106)

ПРОДАЈЕМ стари на-
мештај, покућство, ТА
пећ. Тел. 060/355-74-
51. (219416)

ТОПЛОТНЕ пумпе
свих капацитета (50-
400 м²), најекономич-
није грејање. Могућ-
нсот хлађења.
062/118-26-81.
(219478)

КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори, са шалони-
ма, већих димензија,
балконска врата.
062/121-01-48.
(219483)

ПРОДАЈЕМ шлајфе-
рицу за паркет , бру-
силице за терацо, ди-
залицу грађевинску,
вагу 500 кг. 064/810-
30-91. (219484)

ПРОДАЈЕМ ходалицу
без точкића, нова.
064/866-21-18.
(218519)

ПРОДАЈЕМ гробницу.
064/848-84-22. (629)

ТВ сони, грундинг,
машина за плочице,
косачица, фрижидер,
шпоиет. 063/198-84-
00. (219556)

ТВ 54, 60, 81, 101 цм,
машина за судове, ко-
сачица, бицикл, веш-
машина, лаптоп.
061/631-99-26.
(219556)

ПРОДАЈЕМ електрич-
ни шпорет са равном
плочом дечји креве-
тац. 060/440-30-05.
(219468)

ПРОДАЈЕМ ројеве и
пчеле. 063/752-44-20.
(219445)

ОРМАР, витрина, ка-
уч, фотеље, сточић,
комода, кревет, све
10.000. 065/353-07-
57. (219449)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване, ТА пећи, доста-
ва, монтажа, гаранци-
ја,120 евра, пролећна
акција. 062/170-43-
10. (219452)

ПРОДАЈЕМ прозор с
ролетном, 3.000 дина-
ра, један тепих 1.500.
Хитно. 064/348-01-41.
(219661)

ПРОДАЈЕМ моторну
леђну прскалицу за
воће и лозу. 063/271-
316. (21966)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од
1.000, столови од
3.500, кревети од
12.500. Стара „Утва”,
Панчево , 060/600-14-
52. (219675)

ПРОЗОРИ ПВЦ ше-
стокоморни са ролет-
нама и комарницима,
нови, уградне мере
120 х 140, продајем
повољно. 064/403-51-
42. (219678)

ПОЛОВНИ намештај,
дечја соба на продају.
Тел. 060/391-79-46.
(219692)

КРЕВЕТ пуно дрво,
душек три године
стар, 10.000 динара.
064/380-55-67. (637)
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ШАПУРИНЕ, прасиће,
дебеле свиње прода-
јем. 372-768,
064/172-44-10.
(219639)

ПРОДАЈЕМ квалитет-
не и лепе столице, ви-
шенаменске. 061/110-
98-10. (219618)

УГАОНА гарнитура
130, бензинска коси-
лица вилагер 140,
ХТЦ мобилни 20.
066/804-46-38.
(2196519

ПРОДАЈЕМ фотеље,
бео брачни кревет,
старински креденац и
струњаче. 013/232-
21-30, 063/162-50-00.
219617)

КРУЊАЧ-ПРЕКРУ-
ПАЧ, на продају, ис-
праван, очуван. 631-
150. (219616)

КАУЧ очуван, само
5.000 динара, ТВ сони
37 цоли, 3.500 дина-
ра. 065/312-69-44.
(219599)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гар-
нитуру, регале, мост +
регал, гарнитуру мој-
ца, сто + 4 столице,
спаваћа соба ком-
плет, комплет кухиња,
дечја колица, ел. шпо-
рет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле
разне. 063/107-78-66.
(219563)

ПРОДАЈЕМ козе, ал-
пино јарца, јариће.
065/348-22-00.
(219565)

ПРОДАЈЕМ полован
електрични шпорет,
5.000 динара.
063/637-673.
(219576)

ФОРД таунус 12 м,
1967. годиште и етер-
нит плоче за покрива-
ње кровова. Тел.
064/507-20-84. (581)

ДУШЕК за француски
лежај 200 х 180 де-
бљине 21 цм, као нов,
50 евра. 064/130-22-
78. (219775)

ПРОДАЈЕМ намештај
и белу технику, по-
вољно. 013/314-033,
064/206-54-
33.(219784)

ПРОДАЈЕМ добре по-
ловне греде. „Зве-
здан”, 063/224-435.
(219793)

ПРОДАЈЕМ црну зе-
мљу. Звездан.
063/224-435.
(219793)

КУПУЈЕМ старе: сато-
ве, новац, пенкала,
књиге, разгледнице,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(219792)

ДРВЕНА врата и про-
зори са стаклом, тре-
нажер за нордијско
трчање. 013/401-005,
064/685-50-84.
(219698)

ПОВОЉНО win dovs
XP, кућиште, екран,
веб камера, тастату-
ра, миш, звучници,
принтер, скенер, фо-
токопир. 064/252-50-
03. (219806)

ПРОДАЈЕМ прасиће.
064/306-87-33,
013/342-819.
(219817)

ПРОДАЈЕМ кревете,
регале, ормане, комо-
де, ципеларник,
француски лежај,
шанк, кухиње, ТВ, по-
лице, сто + столице, и
др. 064/155-38-13.
(219819)

ПРОДАЈЕМ стару ци-
глу, звати на 069/379-
02-20. (219762)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. 063/773-45-
97, 371-568. (219765)

КОКЕ носиље, шест
месеци старе, 300 ди-
нара комад, доносим.
060/054-67-70. (767)

ПРОДАЈЕМ веш-ма-
шину, сушару, шпо-
рет, фрижидер, по-
вољно, гаранција.
060/180-02-83,
062/186-48-22. 

КАЗАН за ракију, ло-
жишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-
586, 063/805-74-60.
(219719)

ПРОДАЈЕМ два телета
око 150 кг, црвено-бе-
ла, мушки. 061/510-
81-80. (219741)

ПРОДАЈЕМ шапури-
не. 064/193-88-49.
(219780)

ПРОДАЈЕМ две свиње
од 150 кг. Нови Ко-
зјак. Тел. 064/019-80-
46. (219734)

БРАЧНИ кревет, трпе-
заријски сто са столи-
цама, веш-машина,
комбиновани фрижи-
дер, микроталасна,
судопера с радним
висећим, фрижидер,
комода, орман, ТВ ,
сто, сточићи, шиваћа,
врата са штоком. Тел.
063/861-82-66.
(219733)

МОТОРНУ тестеру
стил 250, веш-машину
ободин, мали бојлер.
064/822-96-82,
061/644-62-07,
(219737)

ПРОДАЈЕМ фризер-
ску опрему за локал
(може и изнајмљива-
ње опремљеног лока-
ла по договору, 
у центру Панчева.
064/006-40-46, 
Драган. 
(219864)

ПРАСИЋИ, балирана
детелина, слама, на
продају, Новосељан-
ски пут 175-б, Мића.
064/303-28-68.
(219865)

МЕСНАТИ прасићи,
свиње и јагањци, мо-
гућност клања и пече-
ња. 060/037-11-96,
064/290-50-29.
(219860)

ПРОДАЈЕМ расне ко-
зе са јарићима.
061/143-35-20.
(219860)

БРИКЕТ, висококало-
ричан еколошки огрев
од храста и букве с
превозом, преостале
кочине. 061/296-91-
67. (и)

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

КУПУЈЕМ очувано по-
кућство, кухињске
клупе, столове, столи-
це, плинске боце.
066/900-79-04.
(219452)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе,телевизоре, веш-
машине, замрзиваче,
фрижидере и остали
отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(219480)

КУПУЈЕМ значке, ор-
дење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(219752)

КУПУЈЕМ старе стри-
пове, албуме са сли-
чицама, пез фигури-
це, грамофонске пло-
че, сатове, пенкала,
упаљаче, фото-апара-
те, војне ствари.
064/187-56-80.
(219608)

КУПУЈЕМ гвожђе, ба-
кар, месинг, старе
славине, старе веш-
машине, фрижидере,
замрзиваче, акумула-
торе, каблове, остали
метални отпад.
060/521-93-40.
(219584)

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

КУПУЈЕМ двостубне
дизалице, стругове,
компресоре, ЦО2 апа-
рате, аргон, разног
алата. 069/203-00-44,
013/403-736.
(219833)

НАЈПОВОЉНИЈЕ
стално купујем бици-
кле, очуване.
064/552-31-19,
013/403-736.
(219833)

КУПУЈЕМ гвожђе,
обојене метале, фри-
жидере, замрзиваче,
веш-машине, телеви-
зоре. 064/484-13-76.
(219843)

КУПУЈЕМ гвожђе,
обојене метале, веш-
машине, замрзиваче
и остало. 
061/206-26-24.
(214843)

КУПУЈЕМ алуминијум,
гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, замрзи-
ваче, фрижидере, те-
левизоре. 
061/321-77-93.
(219843)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, веш-маши-
не, замрзиваче, теле-
визоре, долазим.
061/322-04-94.
(219843)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ плац40
ари, Девојачки бунар,
повољно. 062/154-43-
27. (219421)

КУЋА, Стари Та-
миш,160 м2, 6 ари
плаца, гаража.
064/419-83-29.
(219424)

ПРОДАЈЕМ плац 11
ари, Девојачки бу-
нар. 063/865-66-21.
(219462)

СТАРЧЕВО, кућа на
продају, новоградња
200 м2, 6 ари, струја,
вода. Тел. 060/031-
01-47. (219455)

ПРОДАЈЕМ кућу Гор-
њи град, Маргита,
45.000 евра. 060/728-
46-02. (2194539

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
реновиран стан, Ко-
теж. 065/510-24-44.
(219461)

КУЋА на продају у
Војловици, одмах усе-
љива.Тел. 366-234. 

ПРОДАЈЕМ нову кућу
у низу, на новој Миси.
064/221-36-12.
(219474)

ПРОДАЈЕМ викендицу
са 5 ари плаца, Пели-
стерска 20-и.
064/926-78-49.
(219475)

ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан, Бава-
ништански пут код
„Термомонта”,
069/171-74-91.
(219492)

НОВА МИСА, празан
плац, са локацијском
дозволом П + 2 + пот.
064/260-05-34.
(219496)

ЦРЕПАЈА, кућа 135
м2, подрум, централ-
но, 22 ара + помоћне
просторије. 065/320-
19-61. (219549)

ПРОДАЈЕМ 18 ари
плаца са викендицом.
063/865-80-06.
(219505)

КУДЕЉАРСКИ, кућа
170 м2, 8.5 ари, две
стамбене јединице.
Тел. 060/040-96-50.
(219503)

СТРЕЛИШТЕ, два гра-
ђевинска плаца на
продају, повољно.
063/700-55-24.
(219529)

ЈЕДНОСОБАН стан 30
м2, угао Моше Пијаде
и Карађорђева,
22.000 евра. 064/243-
87-09. (219523)

ПЛАЦ 10 ари, Охрид-
ска, Кудељарац, вла-
сник, 5.000 евра.
064/300-40-01.
(2195327)

ПАНЧЕВО, центар,
кућу на 3 ара, прода-
јем/мењам. 
063/768-96-43.
(219507)

МИСА 200 м2, 45.000,
Новосељански пут 140
м2, 8 ари, 45.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)

ЦЕНТАР 100 м2, 4
ара, 45.000, 70 м2, 5
ари, 55.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (219548)

ЦРЕПАЈА, Дебељача,
Старчево, Омољица.
Долово, Банатски
Брестовац, Иваново,
велики избор кућа.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)

ЦЕНТАР, кућа код
Болнице, 100 м2,
48.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, повољно,
могућ сваки договор,
отплата. 064/902-28-
80. (219560)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, повољно,
могућ сваки договор,
отплата. 064/902-28-
80. (219560)

КУДЕЉАРАЦ, комплет
реновирана, 5 ари
плаца, 140 м2 + 25 м2,
локал, 78.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (45661)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2,
чврста градња, ком-
плет реновирана, 6
ари плаца, 30.000, до-
говор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(45661)

ПРОДАЈЕМ њиву у се-
лу, 44 ара, Војловица,
дозвољена градња.
064/256-35-40.
(219657)

ПРОДАЈЕМ грађевин-
ско земљиште, дели-
мично воћњак, 19
ари, Козарачка. Тел.
331-562. (219662)

ДВОРИШНИ стан на
продају, Цара Душана
39, сређен, повољно.
069/351-352.
(218663)
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КУЋА 200 м2, 10 ари
плаца, Новосељански
пут 365, цена 34.000.
063/311-915,
013/347-621.
(219669)

ПРОДАЈЕМ воћњак 32
ара, Охридска улица,
Кудељарац.065/669-
47-56. (219670)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар,  пословно-
стамбене намене, 150
м2. 062/347-667.
(219676)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољ-
но, вреди погледати.
063/756-06-04.
(21958)

КОТЕЖ 1, одлична, 98
м2 + 40 м2, 57.000.
(049), „Мустанг”,
062/226-901.
(219688)

КУЋА 140 м2, у Војло-
вици, Јаношикова 94,
са локалом 32 м2, и
плацем 7,3 ара.
063/386-309.
(219692)

КУЋА, Долово, близу
центра, 16,5 ари, цена
по договору. Тел.
061/134-37-08.
(219691)

ТОПОЛА 82 м2, 7 ари,
гаража, 26.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(219633)

ПОЧЕТАК Војловице,
сређена кућа, две
стамбене јединице,
113 м2, 7,7 ари,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(219640)

ГОРЊИ ГРАД, кућа
усељива, 88 м2, 2 ара,
27.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(219640)

КУЋА,120 м2, на 5
ари, Преспанска 15,
легализовано.
063/307-674.
(219619)

КУЋА за рушење, До-
њи град, 2.5 ара, до-
говор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (и)

ПЛАЦ Баваништански
пут, 7 ари, ограђено,
до пута, 1.800 евра
ар. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (и)

ТЕСЛА, кућа у мир-
ном крају, 80 м2 + 40
м2, одмах усељива,
53.000 евра, замена.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(и)

ТОПОЛА, трособна
кућа, изолација, гре-
јање, 4 ара, 30.000,
договор, замена.
(470), „Дива”, 
345-534, 
064/246-05-71. (и)

НОВА МИСА, кућа
новија, 200 м2, локал,
договор. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(219607)

НОВА МИСА, кућа
100 м2, на 7 ари. 188),
„Una Dal li”, 
064/255-87-50.
(219607)

ЦЕНТАР, део куће 9 х
12, 18.000. 188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (219607)

НОВА МИСА, плац 84
ара. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(219607)

КУЋА за рушење 2,3
ара, 18.500 евра, Пр-
вомајска. 061/155-72-
40. (219612)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Вој-
ловици, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(219617)

ПРОДАЈЕМ спратну
нову кућу са великим
сређеним и издатим
локалом на новој Ми-
си, папири уредни.
064/163-04-59.
(219585)

КУЋА на продају, Ср-
бијанска 55, Панчево.
064/651-16-22.
(219589)

ПРОДАЈЕМ воћњак на
14,37 ари плаца у
Панчеву. 063/491-
250. (219590)

ПРОДАЈЕМ кућу на
10 ари плаца на Куде-
љарцу. Преспанска
37. (219593)

БАВАНИШТАНСКИ,
83 м2, трособна, дво-
риште, башта 18.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(219597)

ЛУЦЕРКА за кошење,
код Новог гробља, це-
на по хектару. Тел.
062/817-42-67.
(219600)

ПЛАЦ у Мраморку 8
ари и амбар, 7.000
евра. Тел. 064/007-66-
09. (219601)

БАНАТСКО НОВО
СЕЛО, кућа у изград-
њи, 200 м2, 25.000
евра. 063/193-63-59.
(219601)

НА ПРОДАЈУ кућа 60
м2 са помоћнм објек-
тима, 15 ари плаца.
Западна, Караула,
Панчево. 064/404-91-
19. (219577)

ЗАСЕБНА кућа 30 м2+
30 м2, на Маргити.
064/248-90-16.
(219717)

ВИКЕНДИЦА, Бавани-
штански пут, 17,5 ари,
воћњак, 18.000 евра.
После 18 сати, 320-
011. (219700)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу са двориштем,
70.000 и двособан
стан за већи. 061/266-
46-45. (219716)

КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(219719)

ДОЊИ град, кућа сре-
ђена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/224-
47-97. (219707)

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, 200 м2, Макси-
ма Горког, 3.8 ара.
063/301-360.
(219715)

ПРОДАЈЕМ њиву, је-
дан ланац, на на но-
вом путу Панчево-Ка-
чарево, близу села.
Тел. 064/333-20-46.
(219798)

ЦЕНТАР, новија кућа
са локалима. 060/151-
20-46. (219816)

КУЋА на продају, 120
м2, Стрелиште, Алексе
Шантића 4. 063/864-
12-14, 063/368-465.
(219813)

ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан, трам-
болину мало кори-
шћену. 062/655-244.
(219800)

КУЋА 50 м2, са 9 ари
плаца, грађевинском
дозволом, Панчево,
хитно, договор.
065/410-97-34.
(219865)

ВИКЕНДИЦА, Новосе-
љански, до пута, 15
ари, на продају.
063/336-461.
(219855)

КУЋА, Котеж 1,
атрактивна врло по-
вољно, власник.
065/331-15-64, Ша-
бачка 14. (219845)

КУЋА на продају,
Панчево, Кочина 3,
поред Зелене пијаце.
060/533-23-92.
(219825)

ПЛАЦ,  Бања Врујци,
6 ари, мешалица, на
бензин, тенда. 480 х 2
м. 061/254-17-08.
(219795)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру, 130 м2, по-
вољно. 060/028-14-80.
(219797)

ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу
15,5  ари, повољно.
060/028-14-80.
(219797)

СТАРА кућа са пла-
цем, 30 ари, Банатско
Ново Село. 013/210-
12-40. (219761)

ТЕСЛА, лепа кућа на
4.8 ари, 65.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48, 317-634.  (219759)

МАКСИМА ГОРКОГ,
кућа на 6.8 ари,
70.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.  (759)

ТЕСЛА, нова кућа 130
м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15. 

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
самостална половина
куће, 1/1, 42.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(219759)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 113 ари, грађе-
вински, до пута, 33
ширина. 063/836-23-
83. (219739)

КУЋА са два локала
код Турске главе, 160
м2, 2 ара, 65.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(219732)

СТАРА МИСА, кућа
са три улаза, 300 м2, 6
ари, продаја/замена.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(219732)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2,
2 ара, 46.000 евра.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(219732)

ТЕСЛА, 87 + 87 м2, 4
ара, 50.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(219732)

АГЕНЦИЈА „Тесла не-
кретнине”, (238), по-
средује у куповини
кућа и станова.
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(219732)

НОВА МИСА, кућа са
локалом, 350 м2, 2
ара, 140.000, договор.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(219732)

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

СОДАРА, двоипосо-
бан 63 м2, IV
спрат,ЦГ, кабловска,
клима. Тел. 344-254.
(219362)

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

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

СТРЕЛИШТЕ, двоипо-
собан, ЦГ, Вељка Вла-
ховића 12, V, 43.500.
063/164-61-52.
(218919)

ТРОСОБАН стан, Ко-
теж 2, продајем/ме-
њам за кућу, стан.
063/771-15-68.
(218970)

ПРОДАЈЕМ дуплекс
37 м2 + 17 м2 послов-
ног простора, центар,
35.000. 064/186-50-
87. (219040)

ПРОДАЈЕМ стан, 92
м2, војна зграда, Котеж
2, поред аутобуског
стајалишта. Реновиран
2012. године. Власник.
063/737-35-09. (9428)

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

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

ШИРИ центар, тросо-
бан, 68 м2, I спрат,
ТА, терасе, 31.000.
060/760-04-32.
(219217)

СТАН, 54 м2, IV спрат,
без лифта. 063/159-
99-62. (219130)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов четворособан
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74.
(219250)

МЕЊАМ стан, 45 м2,
у Сомбору, за стан у
Панчеву. 065/519-33-
21. (219427)

КОТЕЖ 2, I, 70 м2,
плус две терасе, тро-
собан. Договор.
064/458-29-74.
(219430)

ПОВОЉНО продајем
једнособан стан на
Содари. 064/837-96-
75. (219434)

ТРОСОБАН, 64 м2,
Котеж 1, III спрат, но-
воградња, укњижено,
44.800. 064/200-00-
37.  (219427)

ПРОДАЈЕМ стан, Вука
Караџића 6,  VI спрат,
58 м2, без улагања.
064/651-17-78.
(219493)

КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, I спрат, ЦГ,
сређен, 32.000, вла-
сник. 064/323-91-93.
(219499)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан 85 м2, одличан,
три терасе, власник.
Фиксно 33.000.
064/323-91-93.
(219499)

СТРЕЛИШТЕ стан, 62
м2, ново купатило,
паркет, столарија,
празан. 066/004-787.
(219496)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
гарсоњеру на Тесли,
ТА, V. Tел. 063/867-
58-19. (219486)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан без грејања и
гарсоњеру без греја-
ња. 236-27-40.
(219531)

ПРОДАЈЕМ стан на
Содари са грејањем.
Тел. 061/143-20-53.
(219533)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан 30 м2, на
Стрелишту. Тел.
013/321-338,
068/524-52-99.
(219532)

ПРОДАЈЕМ двособан,
Котеж 2, 64 м2, II, ЦГ,
без посредника.
063/857-77-21. 9506)

СТАН, Тесла, ренови-
ран, ЦГ, III спрат, 32
м2, 24.500. 064/180-
85-95. (2195389)

ПРОДАЈЕМ стан 38
м2, строги центар, мо-
же замена за већи.
063/880-07-61. (544)

ЦЕНТАР, 115 м2, че-
творособан, ЕГ, ново-
градња, 65.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (219548)

КОТЕЖ 1, 26 м2, гар-
соњера, 15.500. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (219548)

ЦЕНТАР, 45 м2, дво-
собан, 23.000; Содара
68 м2, трособан, ТА,
35.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)

КОТЕЖ 2, 58 м2, дво-
собан, 29.000; 74 м2,
трособан, реновиран,
43.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)

КОТЕЖ 1, 41 м2, јед-
ноипособан, 26.000;
50 м2 двособан,
30.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)

ТЕСЛА, 45 м2, двосо-
бан, 24.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (219548)

НОВА МИСА,54 м2,
двособан, I, TA, две
терасе, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(219557)

СОДАРА, 78 м2, тро-
собан, IV, TA, 33.500.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(219557)

КОТЕЖ 2, 70 м2, III,
ЦГ, двоипособан,
41.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(219557)

СТРЕЛИШТЕ, цен-
тар,код Банке, 59 м2,
V, ЦГ, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(219557)

ТЕСЛА, 47 м2, мањи
двособан, III, TA,
22.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(219557)

ТЕСЛА, 58 м2, двоипо-
собан, VI, ЦГ, 35.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/23436-01.
(219557)

КОТЕЖ 2, трособан,
78 м2, V, ЦГ, 46.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(219557)

КОТЕЖ 1, мањи дво-
собан, 46 м2, III, ЦГ,
сређен, усељив,
31.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(219557)
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ТЕСЛА, двособан, II,
50 м2, ТА, 25.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(219688)

ТЕСЛА, двособан, I,
54 м2, ТА, тераса,
29.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(219688)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 53 м2, I, тераса,
24.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(219688)

КОТЕЖ 2, леп једнои-
пособан, 48 м2, ВП,
26.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(219688)

КОТЕЖ 2, двособан
реновиран, 61 м2, V,
29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(219688)

ТЕСЛА, двособан, 66
м2, тераса, ВП, ТА,
33.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(219688)

СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2,
ЦГ, идеалан за орди-
нације, 34.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-
66-58. (219688)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, светао, 60 м2, III,
ЦГ, 29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(219688)

МИСА, етажа 90 м2 +
тавански простор,
26.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(219688)

МИСА, Конструктор,
65 м2, двоипсобан, I,
35.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(219688)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
тераса, V, ЦГ, добар,
25.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(219688)

МИСА, Конструктор,
46 м2, једнособан, I,
тераса, 23.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (219688)

НА ПРОДАЈУ стан од
32 м2, на Котежу 1, V
спрат. 060/070-80-84.
(219689)

ДВОИПОСОБАН стан,
72 м2, ЦГ, центар
Стрелишта, договор,
без посредника.
063/892-39-53. (664)

ХИТНО продајем дво-
ипиособан стан, Ко-
теж, ЦГ, II спрат, вла-
сник. 060/095-83-05. 

НА ПРОДАЈУ стан у
центру, 53 м2, укњи-
жен. Тел. 064/290-46-
55. (219650)

ЦЕНТАР, сређен дво-
ришни, 82 м2, тросо-
бан, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (219640)

М. ГОРКОГ, прелеп
четворособан, 115 м2,
ВП, 65.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (219640)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двоипособан, 72 м2, II
ЦГ, одличан, 40.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(219633)

ЦЕНТАР, двособан, 52
м2, I, ЕГ, сређен,
35.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52. (219

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 36 м2, ВП, сре-
ђен, 24.000; 32 м2, III,
21.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(219633)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 61 м2, IV, лифт,
33.000; двособан,
22.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(219633)

СОДАРА, једнособан,
32 м2, I, ЦГ, тераса,
24.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(219633)

СОДАРА, трособан
стан 74 м2, I спрат,
ЦГ. 064/616-47-67.
(219602)

КОТЕЖ 2, једноипо-
собан, 50 + 6 м2, од-
мах усељив, 25.500.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(и)

СОДАРА, трособан,
64 м2, реновиран,
34.000 евра, замена
за већи. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (и)

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

ДВОСОБАН, Доњи
град, I спрат, 25.000
евра, замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и) 

ТЕСЛА, новоградња,
790 евра/квадрат, 28
м2, 62 м2, 68 м2, 75 м2.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(219607)

СТРОГИ центар, дво-
ришни 38 м2, сређен.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(219607)

СОДАРА, жута цигла,
56 м2, сређен, 37.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(219607)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, дого-
вор. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(219607)

КОТЕЖ 2, једнособан,
44 м2, ЦГ. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(219607)

МИСА НОВА, зграда-
етажа, 500 евра/ква-
драт. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(219607)

СТРЕЛИШТЕ, једнои-
пособан, 35 м2,
14.500. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(219607)

ЦЕНТАР, гарсоњера,
Самачки хотел. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (219607)

ЈЕДНОСОБАН, 37 м2,
Тесла, 18.000; Стрели-
ште, 22.000; Миса
21.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(219597)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, намештен,
27.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(219597)

КОТЕЖ, 71 м2, тросо-
бан, III, одличан,
43.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20. 9597)

ДВОСОБАН, 57 м2,
Тесла, Котеж, 30.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(219597)

МЛАДОСТ, Миса, за
кеш купца трособан,
64 м2, 600 евра/ква-
драт. Договор. Вла-
сник. 063/304-222.
(219722)

ПРОДАЈЕМ повољно
двособан стан у стро-
гом центру. 064/887-
18-84. (219750)

ТЕСЛА, трособан, 68
м2, две терасе, по-
друм, IV спрат,
30.000. 064/158-94-
28. (219571)

ХИТНО, Содара, 56
м2, ЦГ, II, 2.0, ПВЦ,
ново купатило,
31.000. 063/836-23-
83. (219739)

ПРОДАЈЕМ једноипо-
собан стан на Стрели-
шту, II спрат, ТА,
19.000 евра или ме-
њам за земљу у Доло-
ву. 060/131-81-66.
(219569)

ПРОДАЈЕМ апартман
на Копаонику, 60 м2,
може замена.
064/143-52-
98.(219574)

ТЕСЛА, код „Авива”,
49 м2, двособан, VI,
ЦГ, повољно, без по-
средника. 063/776-
81-58. (219583)

ТЕСЛА, 61 м2, ЦГ, IV,
33.000, договор.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(219732)

ТЕСЛА, 37 м2, једнои-
пособан, ВПР, ТА,
26.000; 42 м2, III, ЦГ,
25.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (219732)

КОТЕЖ 1, 57 м2, тера-
са, ЦГ, IV, 28.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(219732)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2,
ВПР, ЦГ, 23.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(219732)

ГОРЊИ ГРАД, 85 м2,
тераса, гаража, ЕГ, I,
60.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (219732)

КОТЕЖ 2, 92 м2, III,
ЦГ, 60.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15.
(219732)

ЦЕНТАР, двоипосо-
бан, 65 м2, ЦГ, 45.000,
договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (219732)

МОЖДА баш ми има-
мо стан за вас. Аген-
ција „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(219732)

КОТЕЖ 1, једноипо-
собан, 49 м2, тераса,
III, ЦГ, 26.000. (049),
Мустанг”, 062/226-
901. (219714)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан 75 м2, 1/1, шири
центар, договор.
061/721-12-57.
(219718)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43
м2, ЦГ, тераса, по-
друм. 061/224-47-97.
(219707)

ТЕСЛА, трособан 77
м2, ВП, са грејањем и
М. Горког 58, I спрат,
без грејања продајем,
без посредника. Тел.
233-48-01, 064/217-
49-94. (217709)

ПРОДАЈЕМ стан 37
м2, III спрат, Котеж 1,
без посредника.
064/214-41-79.
(219771)

КОТЕЖ 2, 53 м2,
30.000; Стрелиште,
сређен, већи двосо-
бан, 35.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (219759)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
двоипообан, III, TA,
32.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317-
634.  (219759)

КОТЕЖ 2, једнособан,
II, 44 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (219750)

КОТЕЖ 2, четворосо-
бан, VII, 79 м2, ЦГ,
47.500. (320), „Пре-
миер”,352-489,
063/800-44-30.
(219750)

ЗЕЛЕНГОРА, једнои-
пособан, ВПР, ЕГ, 44
м2, 23.000. (320),
„Премиер”,352-489,
063/800-44-30.
(219750)

ЦЕНТАР, двособан,
IV, 58 м2, ЦГ, 38.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (219750)

СОДАРА, двоипосо-
бан, ВПР, 63 м2, ЦГ,
33.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(219750)

КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 30.500.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (219750)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, власник, 53 м2.
062/161-47-68.
(219743)

ЦЕНТАР, 1.5, 44,
26.000; Содара 2.5,
63, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(219755)

СТРЕЛИШТЕ, гарсо-
њера, 28, 14.000; јед-
ноипособан, 44, ВП,
договор; двоипосо-
бан, 55, ЦГ, 29.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. 
(219755)

СТРЕЛИШТЕ, ново-
градња, 54 м2, IV,
комплетно намештен,
45.000. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09.
(219747)

КОТЕЖ 1, двособан,
61, 31.000; Маргита,
64 м2, 13.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(219755)

СОДАРА, повољно,
двособан, VI, ЦГ,
26.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48.(219759)

СОДАРА, Доситејева,
троипособан, 58.000;
војне двоипособан,
39.500.(396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-
48.(219759)

СОДАРА, повољно, 83
м2, I, ЦГ, 40.000.
(396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-
48.(219759)

СТАРА ПОШТА, дво-
собан, I, ЦГ, 40.000.
(396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. 

РОБНА кућа, двоипо-
собан X/XII, 40.000.
(396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-
48.(219759)

ГАРСОЊЕРЕ, Котеж,
ЦГ, 16.500; Горњи
град, ТА, 16.000.
(396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-
48.(219759)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2,
III, 31.000. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(219747)

СТАН на продају, 38
м2, приземље, Стрели-
ште.  Тел. 064/276-04-
80. (219801)

СОКОБАЊА, прода-
јем/мењам стан 35 м2,
власник. 064/212-52-
92. (219804)

ЦЕНТАР кућа, 84 м2,
ПР + I, 62.000. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(219747)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
VII, 27.000. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(219747)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, I,
двоипособан, сређен,
37.000. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09.
(219747)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
II, 33.000. (636),
„Стрелиште некретни-
не ”, 062/886-56-09.
(219747)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2,
ВПР, 23.000. (636),
„Стрелиште некретни-
не ”, 062/886-56-09.
(219747)

ТОПОЛА, 70 м2, 3
ара, 28.000,комплет-
но намештена. (636),
„Стрелиште некретни-
не ”, 062/886-56-09.
(219747)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 45 м2, V спрат.
063/825-83-25.
(219805)

ЦЕНТАР,  изнад СДК-
а, 56 м2, IX спрат +
две терасе. 063/164-
88-64. (219805)

СТАН 50 м2, сутерен и
полустерен, замена за
трособну кућу са дво-
риштем. 063/810-04-
22. (219815)

ПРОДАЈЕМ стан на
новој Миси, 34 м2.
373-287. (219815)

СТАН, Котеж 2, 46 м2,
I спрат, цена договор.
063/122-80-76, Горан.
(219818)

ТЕСЛА, 44 м2, I спрат,
ТА, реновиран, брзо
усељив. 231-95-50,
064/423-31-43. (2198

НА ПРОДАЈУ једносо-
бан стан на Стрели-
шту. 069/151-49-52.
(219857)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, двособан,
„Авив”, 57 м2, цен-
трално, тераса.
060/151-09-77.
(219853)

ПОВОЉНО нов стан,
52 м2, Тесла, IV,
15.000. 064/059-88-
47. (219850)

ДАЈЕ се једнособан
стан, Котеж, ЦГ, за
доживотно издржава-
ње.  061/324-40-85.
(219826)
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ИЗДАЈЕМ двоетажни
стан, Тесла, Нови
свет, I,  ЦГ, 115 м2.
061/324-40-85.
(2198229

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан стан, 58 м2, VI
лифт, ЦГ, Тесла,
35.000 евра. 061/311-
47-17. (219830)

НОВОГРАДЊА, трои-
пособан стан у цен-
тру, 660 евра/квадрат
са ПДВ -ом. 062/443-
367. (219826)

ПЕНЗИОНЕРИ, купу-
јем стан са вашим
плодоужитком. Оста-
јете у стану. 061/324-
40-85. (219822)

КУПУЈЕМ стан једно-
собан, једноипособан.
062/771-513.
(219441)

КУПУЈЕМ троипосо-
бан или четворособан
стан. 064/385-31-15.
(219624)

БЕЗ посредника купу-
јем двособан стан, Те-
сла или Содара до IV
спрата, обавезан
лифт, исплата одмах.
063/637-673.
(219576)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан у центру, за
издавање. 069/170-
48-29. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у кући, Стрели-
ште, без грејања, де-
позит, 063/811-82-54.
(СМС)

ЕКСКЛУЗИВАН четво-
рособан стан са гара-
жом, нова зграда, Те-
сла, 400 евра.
063/255-186.(219413)

ИЗДАЈЕМ стан у згра-
ди, намештено + два
дворишна намештена.
Стрелиште.  013/362-
406, 064/218-83-45.
(219185)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самач-
ком хотелу. 013/352-
758, 063/327-423.
(219429)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на Сода-
ри. 064/428-88-94.
(218839)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
060/333-27-42.
(219435)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
064/154-95-65.
(219435)

ПОЛУНАМЕШТЕН
трособан стан, Котеж
1, IV спрат, ЦГ, кли-
ма. 063/803-14-86,
064/255-86-79.
(219432)

ИЗДАЈЕМ празну гар-
соњеру, ЦГ, Котеж 1,
лепа локација, на ду-
же. 013/317-864.
219439)

НАМЕШТЕНЕ гарсо-
њере код Болнице, 70
евра, Самачки 80
евра. 065/353-07-57.
(219449)

ИЗДАЈЕМ празан јед-
нособан стан у згра-
ди, без грејања, Сода-
ра. 013/344-167,
064/950-23-40.
(219465)

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан 50 м2,
у центру, ЦГ, клима,
150 евра. Тел.
064/237-05-28,
065/559-66-31.
(219461)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Котеж 2, ЦГ,
II спрат, лифт.
013/342-362,
064/248-81-11.
(219477)

ИЗДАЈЕМ два празна
стана, са предивним
двориштем, на Ново-
сељанском путу, вре-
ди погледати. Тел.
064/390-34-91.
(219476)

ИЗДАЈЕМ празан тро-
собан и двособан дво-
ришни стан. 064/224-
12-60. (219485)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на дужи
период, обавезан де-
позит. 063/617-421.
(219489)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
064/493-00-55.
(219490)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен стан, 53 м2, бли-
зина „беовоза” и СЦ
„Младост”. 063/151-
45-52, 013/314-352.
(219491)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 1.
Тел. 413-573.
(219488)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
четворособан ненаме-
штен, Котеж 2.
063/856-74-02.
(219554)

ИЗДАЈЕМ нов наме-
штен једнособан стан
у центру. 062/524-
746. (219553)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/204-400.
(219540)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан на
Котежу 2, одмах усе-
љив. 064/193-96-02.
(219511)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
нову у центру,ТА, гре-
јање + клима.
013/312-189,
063/775-84-53.
(219517)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан у ку-
ћи, 90 евра, нова Ми-
са. 066/373-521.
(219500)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
повољно, Котеж 1.
064/016-84-85.
(219542)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом
у центру Старчева.
Тел. 353-500. 219547)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
намештену, I
спрат,Котеж 1. Тел.
065/477-05-48.
(219695)

ИЗДАЈЕМ мањи јед-
нособан стан, наме-
штен, 80 евра, Макси-
ма Горког 96.
060/517-82-53.
(219591)

НАМЕШТЕН стан из-
дајем, кабловска, ин-
тернет, клима, близу
центра. 061/689-86-
22. (219568)

ИЗДАЈЕМ стан наме-
штен, 50 м2, Котеж 1.
065/665-75-10.
(219582)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан,  са цен-
тралним грејањем у
строгом центру.
063/802-26-71.
(219656)

ТЕСЛА, гарсоњера,
комплет опремљен,
XI, лифт, ЦГ, КТВ, ве-
лика тераса, издвоје-
на кухиња од 1. јуна,
шаљем слике vi be rom.
060/323-69-63.
(219665)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, полунаме-
штен (празан), гарсо-
њеру намештену, цен-
тар, повољно.
061/131-79-04.
(219667)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 40 м2, на Стре-
лишту. 063/617-092.
(219668)

ИЗДАЈЕМ стан у згра-
ди, I спрат. 064/983-
16-20. (219673)

ИЗДАЈЕ се намеште-
на соба с купатилом
у центру. 063/761-03-
56. (219680)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан, 40 м2, нова
Миса, засебан улаз.
062/173-00-40.
(219686)

ИЗДАЈЕМ мањи стан.
Тел. 013/355-815,
062/887-17-55.
(219693)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Горњи град, код Ам-
буланте, у згради.
062/153-68-16.
(2196849

ИЗДАЈЕМ двособан
стан празан, Стрели-
ште. Тел. 311-071.
(219630)

КОТЕЖ 1, 60 м2, IV
спрат, ЦГ, лифт, полу-
намештен. 063/163-
52-05. (2196319

МАЊИ дворишни
стан за самца или
двоје, Содара.
065/531-47-04, 347-
832. (219636)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Ко-
тежу 2. 063/498-981.
(219623)

ПОВОЉНО издајем
једнособан стан. Пи-
тати, 060/013-49-52.
(219621)

ТРАЖИМ кућу за ста-
новање на дуже вре-
ме. 064/915-05-00.
(219772)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, намештена.
063/805-59-36.
(219774)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Вршачка, Котеж
1, први спрат, празан
или намештен.
063/372-124.
(219757)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан у
центру, ЦГ, кућа, ка-
бловска. 065/344-85-
77. (219758)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан станм, Со-
дара, I спрат, ЦГ.
066/332-236.
(219742)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан код Стоматоло-
шког, II спрат.
065/527-85-22.
(219713)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан на
Содари, ЦГ, клима,
кабловска, лифт.
063/879-54-08.
(2197119

ПРАЗАН двособан
стан у центру издајем
озбиљној породици.
061/297-40-00. (710)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ЦГ,
код Турске главе.
060/051-02-44.
(219724)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен стан у Марка
Краљевића. 060/348-
03-11, 062/725-253,
звати после 12 сати.
(219723)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на Стрелишту.
064/970-80-68. 9739)

ИЗДАЈЕМ намештен
једноипособан стан
на Содари. 064/368-
31-16. (219866)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Тесла,
други спрат, 100 евра.
Тел. 064/964-46-09.
(219863)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самач-
ком. Тел. 063/895-16-
72. (219828)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
46 м2, ЦГ, полунаме-
штен, Котеж 1, V
спрат, Ослобођења,
100 евра. 063/725-86-
11. (219846)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
ученику, ученици,
центар, ненамештена,
добра зграда.
063/811-06-69.
(219856)

ИЗДАЈЕМ стан на Ми-
си, повољно. 061/284-
85-39. (219840)

ИЗДАЈЕМ кућу са
двориштем, помоћ-
ним објектима. Нова
Миса. 063/720-72-73.
(219828)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-58.
(219787)

ИЗДАЈЕМ стан у Вој-
ловици, Ул. Братства
јединства 116. Тел.
367-316. (219782)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен, ученику,
Тесла. 064/348-07-60.
(219796)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар,
одмах усељива, wi/fi,
паркинг, повољно.
065/691-88-23.
(219808)

ИЗДАЈЕМ кућу, ба-
шта, миран крај, Ко-
теж 1, близу пијаца,
школа. 061/225-16-
43. (219810)

ДВОСОБАН комфо-
ран, нова Миса, Коза-
рачка, код цркве, по-
вољно, хитно.
063/760-22-83.
(219811)

ДВОСОБАН комфо-
ран, нова Миса, код
цркве, полунамештен.
063/760-22-83.
(219811)

ПОТРЕБНА озбиљна
породица за живот,
бригу и чување имања
у Опову. 062/880-96-
40. (219457)

ИЗДАЈЕМО комплет
намештене и опре-
мљене станове за ста-
новање следећих ква-
дратура: 58 м2, 60 м2,
84 м2. Контакт,
063/693-944,
063/693-298. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Тру-
бач”, око 22 м2.
064/370-79-47.
(218211)

ХАЛА 200 м2, Јабучки
пут, за сваку делат-
ност, повољно. Тел.
064/490-33-18.
(219368)

ЛОКАЛ за мања сла-
вља до 40 особа.
„Ћира”, 

013/315-643.
(219433)

ИЗДАЈЕМ халу 300 м2,
за све намене, Бава-
ништански пут.
063/301-653.
(219451)
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ПРОДАЈЕМ локал 90
м2, нова Миса. Тел.
064/993-35-00.
(219469)

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

ИЗДАЈЕМ локал у
центру 35 м2.
063/770-23-25.
(219552)

ИЗДАЈЕМ разрађен
локал на Тесли,  до-
бар, окација, повољ-
но. 065/205-92-33.
(219567)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пија-
ци.064/116-38-83.
(219694)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру Омољице.
Тел. 065/222-19-33.
(219633)

ИЗДАЈЕМ мањи локал
у центру. 064/252-51-
50. (219635)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 35 м2.
063/770-23-25.
(219552)

ИЗДАЈЕМ разрађен
локал на Тесли, добра
локација, повољно.
065/205-92-33.
(219567)

ИЗДАЈЕМ локал у
Панчеву. 063/865-27-
70. (219594)

КОТЕЖ 1, локал, но-
вограња, 41 м2, код
шоле.  (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(219607)

ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце, близи-
на три школе.
060/351-03-56. (598)

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

ИЗДАЈЕМ радионицу
(трофазна, канал, сто-
ларски сто, вода), Ка-
рађорђева. 064/994-
13-16. (219567)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина бр. 2, по-
вољно. Тел. 063/853-
93-29. (219570)

ИЗДАЈЕМ локал, Све-
тог Саве 67, инт, ЦГ,
50 м2. 064/668-87-38.
(219580)

ПРОДАЈЕМ или изда-
јем објекат за смештај
у центру, 500 м2, мо-
же замена. 064/143-
52-98. (219574)

ПРОДАЈЕМ или изда-
јем пословну зграду
1.650, 850 и 450 м2,
може замена.
064/143-52-98.
(219574)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор у центру,
210, 100, 520, 1.000,
1.600 м2, 24 м2.
064/143-52-98.
(219574)

ПРОДАЈЕМ, уступам
разрађену ћевабџини-
цу са комплетним ин-
вентаром, локал је у
закупу. 063/858-48-
50.(219838)

ЗА ИЗДАВАЊЕ епи-
центар града, двори-
ште 11 ари + посл.
простор, 150 м2 до
улице, В. Радомира
Путника 10. 063/821-
79-45. (219777)

ПОСЛОВНА зграда,
са магацином, екстра
локација, хитно, по-
вољно. 062/105-20-12.
(219704)

ИЗДАЈЕМ локал, до-
бра локација.
063/151-81-77.
(219699)

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије са иску-
ством за каду.
069/301-17-00. (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије са иску-
ством за каду.
069/301-17-00. (СМС)

ПОТРЕБНИ радници
за рад на терену. Ис-
плата дневно.
062/825-27-25. (095)

АУТОПЕРИОНИЦА
„Антика”, тражи рад-
нике са искуством,
доћи лично у Ослобо-
ђења 2. (218244)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад поводом отвара-
ња новог казина. CV
са фотографијом сла-
ти на
bo jan976@ic loud.com   
069/220-27-07.
(218859)

ПОТРЕБНИ радници
са искуством у ауто-
перионици. Тел.
063/281-954.
(219415)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Ха-
ло Лесковац”, потреб-
не раднице у кухињи
и за роштиљем.
063/897-55-04.
(219504)

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

ПОТРЕБНА девојка за
продају цвећа, до 30
година. 060/333-52-
61. (219536)

ПОТРЕБНА раница за
шивење на ендлерици.
060/027-57-01.
(219522)

ПОТРЕБНА жена по-
моћни пекар и прода-
вачица за ноћни рад.
064/120-09-42.
(219551)

ПОТРЕБНА радница у
штампарији. 063/295-
787. (219849)

ПОТРЕБНА касирка
за рад у месари.
063/362-427.
(219854)

ПЕКАРИ потребна
радница са иску-
ством. Звати од 14 до
20 сати. 065/993-75-
30. (219837)

ПОТРЕБНА радница
за рад на пијаци. Тел.
066/222-214.
(219877)

РЕСТОРАНУ „Po co-
Lo co” потребан возач,
пекар и конобар. Ин-
формације на
064/874-03-01.
(219834)

ПОТРЕБАН радник за
израду и монтажу
ПВЦ столарије. „Са-
миго инвест”, Панче-
во, Лава Толстоја 6.
312-729, 062/886-56-
00. (219791)

КУВАР-КУВАРИЦА,
потребни бистроу
„Кокошка”. 063/128-
02-89. (219702)

ПОТРЕБНА фризерка
са искуством.
060/713-62-05.
(219770)

ПОТРЕБНИ радници
за рад на ибердеку и
ендлерици. 060/131-
81-70. (219820)

УГОСТИТЕЉСКОМ
објекту потребна про-
давачица. 063/879-
03-55. (219809)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мај-
стор и раднице на па-
лачинкари. 062/339-
279. (219653)

ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144.
(219658)

ПОТРЕБАН педаго-
шки асистент за трећи
разред основне шко-
ле, предност учитељ-
ска, дефектолошка
струка. Искуство. Зва-
ти од 19 сати.
064/198-50-13.
(219655)

ПРОДАВАЧИЦА у пе-
кари потребна.
064/403-51-32. (658)

ИЗДАВАЧКОМ преду-
зећу „Вулкан” потреб-
ни агенти продаје,
аквизитери, комерци-
јалисти, продавци, тр-
говачки путници.
064/277-53-22. (2196

ПОТРЕБНА жена за
помоћ у цвећари на
Новом гробљу, доћи
лично између 10 и 12
сати. (219613)

ЧАСОВИ енглеског и
немачког. 064/486-
05-98. (СМС) 

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински
сечемо влажне зидо-
ве, гаранција.
060/691-01-13.
(217223)

ЧАСОВИ српског јези-
ка, дугогодишње иску-
ство. Гарантовани ре-
зултати. 060/864-07-
15. (218673)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, хемија, механика
часови. Тел. 013/251-
19-81, 063/852-22-43.
(218855)

ДИМНИЧАР, чишће-
ње димњака, котлова,
каљевих пећи.
063/155-85-93.
(218274)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, трака-
сте завесе, уграђујем,
поправљам. 
063/882-25-09.
(218271)

МОЛЕРСКИ и гипсар-
ски радови, квалитет-
но и повољно, мајсто-
ри из Ковачице. Тел.
060/660-86-00.
(218784)

ЗИДАЊЕ, малтериса-
ње, реновирање кро-
вова, бетонирање, де-
мит фасаде, кречење,
повољно. 
063/865-80-49. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације,
кабина, славина, бој-
лера, котлића.
0 6 3 / 8 3 6 - 8 4 - 7 6 .
(219043)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, венеција-
нери, ролетне, попра-
вљам, уграђујем, гурт-
не. 064/181-25-00.
(249423)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/314-
90-18, 601-892.
(219464)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, ком-
плетне адаптације,
плаћање на рате.
063/893-39-94.
(219460)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
(219457)

КОШЕЊЕ траве, ко-
рова, обарање стаба-
ла, ископи, утовари
шута и остало.
064/122-69-78.
(219450)

РАДИМО све физич-
ке послове: рушења
кућа, разбијање бето-
на, бетонирања, чи-
шћење дворишта, шу-
та, одношење ствари.
060/035-47-40.
(219450)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправ-
ке бојлера, шпорета,
разводних табли, ин-
дикатора, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-
88. (219501)

КОШЕЊЕ траве, ко-
рова, шишање ограде,
подсецање, сеча, др-
већа, све површине.
063/844-61-13.
(219534)

МОЛЕРСКО-ФАСА-
ДЕРСКИ радови, гипс,
тапете, филц, брзо
квалитетно, гаранци-
ја. 061/214-22-66,
069/171-38-99.
(219514)

АУТОПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан, позовите.
064/235-08-15.
(219527)

МОЛЕРАЈ, керамика,
браварија, зидања,
сечења дрвета, може
замена. 064/195-31-
80, 061/536-33-10.
(219528)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најпо-
вољније. 065/361-13-
13. (219535)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јеф-
тино, 21 година иску-
ства. 013/251-78-97,
064/782-51-48.
(219498)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке, израде инста-
лација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(219482)

МОЛЕРАЈ, глетовње,
кречење, лепљење та-
пета, фарбање стола-
рије, тражим посао.
013/310-741,
064/174-03-23.
(219497)

ПОПРАВКА кровова и
други грађевински ра-
дови. Тел. 
064/866-25-76, 
060/027-65-31.
(219671)

ИЗРАДА стаклених
туш-кабина, парава-
на, врата. По мери и
жељи. 069/131-51-52.
(219823)
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КОШЕЊЕ дворишта,
травњака, воћњака,
тримером. Могућност
одвоза, траве и непо-
требних ствари.
061/612-14-50.
(219832)

КЕРАМИЧАРСКЕ
услуге, квалитетно и
повољно. Мирослав,
062/824-11-51.
219835)

БОВЕН масажа, бес-
платно. 064/348-07-
60. (219796)

ЧАСОВИ енглеског је-
зика, повољно.
066/934-47-36.
(219844)

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, из-
рада пројеката.
064/131-98-75.
(219848)

ТВ и сателитске анте-
не, монтажа. Дигита-
лизација вашег ТВ-а.
064/866-20-70.
(219799)

ГЛЕТОВАЊЕ, крече-
ње, демит фасаде, по-
вољно, пензионерима
попуст. 
061/626-54-06.
(219802)

ПОПРАВКА, столари-
ја, браварија, санита-
рије, монтирање бој-
лера, шпорета, греја-
ча. Слободан,
063/865-80-74.
(219812)

СПРЕМАЊЕ станова,
кућа, локала, педант-
но, повољно. 013/251-
28-97, 061/366-65-65.
(219768)

КОШЕЊЕ траве, ши-
шање ограде и жбуња,
по двориштима. Тел.
069/130-35-91.
(219769)

МЕДИЦИНСКИ и
естетски педикир, ма-
сажа релакас, антице-
лулит, медицинска.
013/351-907,
016/308-95-86.
(219729)

СТОЛАРСКЕ и бра-
варске услуге, Алек-
сандар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(219744)

ОЗБИЉНА, одговорна
жена радила би код
старије особе.
062/167-67-69,
064/928-90-38.
(219665)

КОШЕЊЕ и крчење,
сечење дрвећа, вађе-
ње пањева, фрезира-
ње баште. 064/196-
17-32. (219646)

ЧАСОВИ математике
за основну и средњу
школу. Тел. 064/651-
17-51. (219602)

ПРАЊЕ тепиха, ду-
бинско прање наме-
штаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(219674)

ПЕНЗИОНЕР са ма-
лим примањима ра-
дио би као ноћни чу-
вар или помоћ у кући.
Тел. 060/411-24-27.
(219682)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке
купатила, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(219683)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, ин-
форматика, могућ-
ност месечног плаћа-
ња. Центар, 013/353-
569, 066/405-336,
061/603-94-94.
(219697)

ЗИДАМО, малтерише-
мо, фасаде, радимо
куће од темеља до
крова. 064/206-50-91.
(219627)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(219628)

НЕГОВАТЕЉИЦА не-
гује, чува болесне,
старе, на сат, потре-
би, повољно. 060/366-
63-69. (219620)

ВОДОИНСТАЛТЕР,
поправка старе,
уградња нове инста-
лације, машинска од-
гушења санитарија.
062/382-394. (219606

ГЛЕТОВАЊЕ, крече-
ње, гипс радови, фар-
бање столарије, ме-
талне галантерије, чи-
сто, квалитетно.
063/864-67-16. (219
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ГЛЕТОВАЊЕ, крече-
ње, столарија, гипс,
молерски радови, по-
вољно, чисто.
061/288-20-19. (2196

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, из-
рада кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/816-
33-84. (219587)

БРАВАРИЈЕ, надстре-
шнице, ограде, тера-
се, врата, капије, сит-
не поправке, врло по-
вољно. Тел. 060/140-
54-44, Дуле. (219760)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим кипером до два
кубика. 065/334-23-
38. (219708)

МЛАДА и одговорна
жена врши услуге
ччишћења станова,
локала и кућа. Повољ-
но, педантно и квали-
тетно. Позовите за до-
говор. 064/929-19-46.
Мира. (219721)

СВЕ врсте физичких
послова: утовар/исто-
вар робе, селидбе, се-
чење/цепање дрва,
копање, одвоз шута,
непотребног наме-
штаја, чишћење по-
друма, тавана и шупа
и слично. Дејан,
065/440-97-00,
061/626-14-50, 341-
571. (219862)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа

радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту намештаја. Се-
лите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (219563)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, комби-
јима и каминома,
профеисонално, еки-
па раднике, све рела-
ције по Србији,  откуп
намештаја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(219563)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-
74.(219563) 

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, све ре-
лације по Србији, с
комбијима, камиони-
ма, екипа радника,
кутије, фолија за за-
штиту намештаја, од
0-24 сата, сваког дана
и недељом. Бесплатан
долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће
чековима и преко ра-
чуна. Борис,

013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (219563) 

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим и великим кипе-
ром 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(219407)

БАЛТОКАД када, об-
нова глазуре, пласти-
фицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(215564)

КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, сејанац, пе-
сак, шут, 1.300 
динара, 
најповољније.
066/355-154,
062/355-154.
(217562)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ви-
љушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)
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ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ви-
љушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50. (2173

ИЗДАЈЕМ рамске ске-
ле, металне подрупи-
раче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. 

ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комби-
јем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(217489)

KIZ ZA – превоз шљун-
ка, песка, сејанца, ри-
зле, мањим (1.500
дин) и већим камио-

нима (2.000 дин).
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута ста-
ре „Утве”). 063/218-
894, 013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – истовар и
утовар робе виљушка-
рима на свим терени-
ма, рушење старих
кућа и других објека-
та, утовар шута с од-
возом. (217325)

KIZ ZA –  изнајмљива-
ње виљушкара носи-
вости 10 тона.
063/218-894,
013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – изнајмљива-
ње ваљка за равнање
и сабијање терена,
насипање, набијање
вибро плочама.
(217325)

KIZ ZA – ископ вели-
ким и мини багерима
подрума, темеља, ка-
нала, канализационих
прикључака, септич-
ких јама с одвозом.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута ста-
ре „Утве”). 063/218-
894, 013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – сечење бето-
на и асфалта до 20
цм, изнајмљивање
компресора за разби-
јање бетона свих ве-
личина и дебљина.
(217325)

KIZ ZA – камиони с
корпама за рад на ви-
сини од 17 - 23 метра,
сечење и резање ста-
бала и грања.  Жарка
Зрењанина 146-а
(преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
064/668-97-86,
013/366-888. (217325

KIZ ZA –  самоходна
дизалица за рад на
висини од 33 метра.
064/668-97-86. (4652)

KIZ ZA –  издавање
рамовских скела са
превозом (до 100 м² –
10 евра/дан, дo 200
м² – 20 евра/дан...),
агрегата за струју.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута ста-
ре „Утве”). 063/218-
894, 064/668-97-86,
013/366-888.
(217325)

ПРЕВОЗ малим ками-
оном шљунка, песка,
сејанца, шута, ископ
багерима. 064/648-
24-50, најповољније у
граду. (217325)

РАДИМО: зидање, бе-
тонирање, малтериса-
ње, оправке кровова,
фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89.
(219223)

ПАРКЕТ: постављање
паркета, хобловање,
полирање и лакирање,
дугогодишње иску-
ство. 063/822-94-82,
063/865-45-31.
(219135)

РОЛЕТНЕ, комарни-
ци, венецијанери, но-
во и поправљам. „Ор-
ка”, 064/189-40-91,
354-777. (217759)

СЕЛИДБЕ,  1.000,
радници, попуст на
ванградске. 064/482-
65-53. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водо-
водне адаптације, за-
мена вирбли, вентила,
батерије и санитарије.
Све за воду. Пензио-
нерима екстра попуст,
0-24 сата, долазим
одмах. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (9467)

СЕРВИС телевизора,
ауто-радија, осталих
електроуређаја, елек-
тричар, аутоелектри-
чар, уградња ауто-ра-
дија. 063/800-01-96.
(219448)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервиси-
рамо, поправљамо и
уграђујемо с гаранци-
јом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР
„Јовичин 51”, 
одгушење купатила,
канализације, 
адаптације купатила,
батерије, вентиле, 
24 сата, долазимо
одмах. 
348139, 
064/493-44-63,
061/317-26-33,
063/702-07-43.
(219487)

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венеција-
нери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло
заштита. 063/816-20-
98, 0133512-498.
(219218)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољни-
је. Иван. 063/107-78-
66. (219563)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs24 Петак, 13. мај 2016.

УСЛУГЕ



РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу,
ролетни, венецијане-
ра, тракастих азвесе,
роло-комарника, ро-
ло-врата (челичних,
заштитних), тенди.
Мисмо најквалитетни-
ји, с највећом гарна-
цијом. Поверите.
013/344-594,
063/894-21-80.
(219696)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бој-
лере, поправљамо с
гаранцијом. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05.
(219687)

ЗИДАМО, малтерише-
мо, радимо куће од
темеља до крова.
064/206-50-91,
www.pan gra dje vi na.rs
(219627)

ХОТЕЛСКИ смештај
на месечном нивоу.
060/043-52-98.
(219575)

СЕЛИДБЕ робе и ства-
ри комбијем и камио-
ном, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(219563)

ПОПРАВКА беле тех-
нике, монтажа и сер-
вис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(219847)

ПРЕВОЗИМ
кипером повољно,
грађевински
материјал, шљунак,
песак, сејанац, 
ризлу за насипање
путева, одвозим шут.
064/354-69-94.
(219836)

РУШЕЊЕ старих
објеката, ископ по-
друма, утовар
и истовар палета, 
одвоз шута, превоз
шљунка. Звездан,
063/224-435.
(2197939

АДАПТАЦИЈЕ, молер-
ско-гипсарски радови,
плафони, преградни
зидови, материјал.
060/131-81-70,
063/212-733. (219820)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, кречење,
спуштени плафон,
преградни зидови, ма-
теријал. 060/131-81-
70. (219820)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(219766)

ОВЛАШЋЕНИ елек-
тросервис поправља:
веш-машине, фрижи-
дере, бојлере, шпоре-
те, електроинсталаци-
је. 060/180-02-83,
062/186-48-22.
(219768)

ПОЛИРАМ фарове,
фабричко стање. Тел.
063/240-591. (219741)

МОТОРИСТИ, ваш
вулканизер, све на
једном месту. Тел.
063/240-591. (217941

ПРЕВОЗИМ малим
кипером, шљунак, пе-
сак, сејанац, ризла,
шут, утовар. 063/246-
368. (219728)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
замене, поправке, 0-
24 сата. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(219703)

ЧУВАЛА бих и одржа-
вала кућу или стан у
Панчеву и околини за
станарину. 061/292-
79-60. (219420)

ПЕНЗИОНЕРУ потреб-
на жена за помоћ у
кући. 367-064,
063/730-69-73.
(219443)

ПЕНЗИОНЕРИ јавите
се. Уговор о доживот-
ном издржавању, под
најповољнијим усло-
вима. 063/744-30-53.
(219520)

ПОТРЕБНА жена и
медицинска сестра са
знањем минималног
немачког због неге
старије особе у Не-
мачкој. Звати од 9 до
20. 062/571-007.
(219839)

ОГЛАШАВАМ нева-
жећом дозволу за
управљање чамцем,
издату од Капетаније
пристаништа Панче-
во, на име Дејан Ћу-
ћа, пр. 90/89, издату
26. маја 1989. године.
(219869)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи. За ин-
формације позовите
069/320-85-70, или
погледајте сајт ni kve -
rayu.wi x.co m/apa rt -
man-dju ric (218410)

СУТОМОРЕ, апартма-
ни, повољно, близу
мора, клима, ТВ, ин-
тернет. Тел. 013/313-
458, 062/868-72-17,
+38162/960-95-86.
(219759)

ИЗДАЈЕМ собе за те-
ренце и самце.
064/305-73-01. 9783)

СОКОБАЊА, нов ком-
плетно опремљен
апартман, кабловска,
паркинг. 065/319-03-
09. (219804)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, по-
вољно. 063/709-44-97.
(219603)

АПАРТМАНИ, Краши-
ћи код Тивта, 120 м
од мора. 060/512-19-
54,  063/243-859,
011/322-73-50.
(219865)
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телефон:
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УСЛУГЕ

РАЗНО ТУРИЗАМ

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,
а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати



„Тер момонт е лек тро” д. о. о. 
Ба ва ни штан ски  пут 247, Пан че во

По треб ни сер ви се ри 

бе ле тех ни ке.

За ин те ре со ва ни ка на ди да ти ја ви ти 

се на тел. 013/215-54-44. 
(ф-789)
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На осно ву чла на 12. Од лу ке о по сту па њу са при нуд но

укло ње ним во зи ли ма, ства ри ма и дру гим пред ме ти ма

(„Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” бр. 18/2013) и Од лу -

ке Над зор ног од бо ра ЈКП „Хи ги је на” Пан че во бр.

5180/83-11 од 18.04.2016. го ди не, Ко ми си ја за спро во -

ђе ње по ступ ка про да је по крет них ства ри пу тем јав ног

над ме та ња или не по сред ном по год бом, об ја вљу је 

О Г Л А С
За при ку пља ње при ја ва за про да ју ха ва ри са них мо тор них во -

зи ла  и то:

На пред на ве де на во зи ла се не про да ју по је ди нич но. 
По чет на вред ност ха ва ри са них во зи ла је 676.250,00 ди на ра. 
Сва ки уче сник јав ног над ме та ња ду жан је да упла ти
де по зит у ви си ни 10% од утвр ђе не по чет не вред но сти,
од но сно 67.625,00 дин. , на те ку ћи ра чун ЈКП „Хи ги је -
на” Пан че во бр. 160-10371-03 Intesa banka a.d. Бе о -
град, фи ли ја ла Пан че во, са на зна ком „де по зит за јав -
но над ме та ње”. 
За ин те ре со ва на ли ца под но се при ја ву ЈКП „Хи ги је на”
Пан че во уз ко ју су ду жни да при ло же до каз да су овла -
шће ни опе ра те ри од но сно Ре ше ње о из да ва њу ин те -
грал не до зво ле за са ку пља ње и тра спорт нео па сног и
опа сног от па да на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, из да -
то од стра не Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те
жи вот не сре ди не или на те ри то ри ји Ау то ном не по кра -
ји не Вој во ди не из да то од стра не овла шће ног се кре та -
ри ја та, као и до каз о упла ти де по зи та од 67.625,00 дин. 
Обра зац при ја ве за јав но над ме та ње мо гу лич но пре у -
зе ти у про сто ри ја ма ЈКП „Хи ги је на” Пан че во код по -
слов ног се кре та ра сва ког рад ног да на у ин тер ва лу од
07 до15 са ти, или мо гу пре у зе ти у елек трон ској фор ми
са сај та ЈКП „Хи ги је на” Пан че во www.jkphigijena.co.rs
Ха ва ри са на во зи ла за ин те ре со ва на ли ца мо гу по гле да ти
на ло ка ци ји РЈ „Ста ра де по ни ја” у Пан че ву, у Ули ци Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа бр. 135-137, сва ког рад ног да на у ин -
тер ва лу од 08 до 14 са ти, уз на ја ву оби ла ска ло ка ци је, 1
(је дан) дан ра ни је на mail dragan.skrbic@jkphigijena.co.rs
или vladimir.zec@jkphigijena.co.rs
Јав но на ме та ње одр жа ће се да на 20. 05. 2016. го ди не
го ди не, у 11,25, у про сто ри ја ма ЈКП „Хи ги је на” Пан -
че во, Ца ра Ла за ра бр. 57, Пан че во.
Рок за под но ше ње при ја ва је до 20. 05. 2016. да на до
11 са ти. При ја ве се под но се у за тво ре ној ко вер ти на
адре су ЈКП „Хи ги је на” Пан че во, Ца ра Ла за ра бр. 57,
26000 Пан че во са на зна ком „при ја ва за јав но над ме та -
ње – ха ва ри са на во зи ла”. 
За ин те ре со ва на ли ца мо гу при ја ву до ста ви ти лич но
или по штом. Бла го вре ме не при ја ве су са мо оне при ја -
ве ко је су у ЈКП „Хи ги је на” Пан че во сти гле до да на 20.

05. 2016. го ди не у 11 са ти. Све при ја ве ко је бу ду за -
при мље не по ис те ку на пред на ве де ног ро ка, сма тра ће
се не бла го вре ме ним и би ће вра ће не по ши ља о цу, о че -
му ће би ти са чи ње на слу жбе на бе ле шка.
ЈКП „Хи ги је на” Пан че во ће по окон ча њу јав ног над -
ме та ња до не ти Од лу ку о до де ли ха ва ри са них во зи ла.
Од лу ка о до де ли ха ва ри са них во зи ла се у ро ку од 3 да -
на од да на до но ше ња об ја вљу је на огла сној та бли ЈКП
„Хи ги је на” Пан че во, као и на ин тер нет стра ни
www.jkphigijena.co.rs
Уче сни ци јав ног над ме та ња ко ји ни су за до вољ ни Од -
лу ком о до де ли ха ва ри са них во зи ла има ју пра во при -
го во ра у ро ку од 3 да на од да на об ја вљи ва ња Од лу ке
на огла сној та бли од но сно ин тер нет стра ни ЈКП „Хи -
ги је на” Пан че во.
Уче сни ци ма јав ног над ме та ња ко ји ни су по бе ди ли,
вра ти ће се упла ће ни де по зит у што кра ћем ро ку од но -
сно нај ка сни је у ро ку од 5 (пет) да на од да на окон ча -
ња по ступ ка јав ног над ме та ња.
Уче сник ко ји је дао нај бо љу по ну ду је ду жан да у ро ку
8 да на од да на ка да је Од лу ка по ста ла ко нач на, ис пла -
ти це ну по стиг ну ту на јав ном над ме та њу. У су пр от -
ном, гу би пра во на за кљу че ње уго во ра и по вра ћај
упла ће ног де по зи та. 
На кон при је ма упла те из прет ход ног ста ва, за кљу чу је
се уго вор у ро ку од 8 да на.
Рок за пре у зи ма ње по крет них ства ри је 5 (пет) да на од
да на за кљу че ња уго во ра.                                  (ф-794)

Редни
број

Марка 
и тип возила

Регистарска
ознака

Процењена
вредност вози-
ла (у динарима)

1. Fi at bra vo PA 060 AR 25.000,00

2. Vol kswa gen gol f PA 025 OĐ 37.500,00

3. Ju go PA 057 DS 62.500,00

4. Re na ult R5 PO 110-11 62.500,00

5. Vol kswa gen pas sat B5 RU 731-07 137.500,00

6. Opel ka det ka ra van PA 055 KL 12.500,00

7. Re na ult R4 PA 026 HA 37.500,00

8. Tra bant PA 288-83 6.250,00

9. Ju go ZR 065 ĆX 25.000,00

10. Ju go PA 049 ĐX 21.250,00

11. Ju go PA 051 DA 21.250,00

12. Ju go PA 018 LĐ 21.250,00

13. Re na ult R5 BG 651 WR 31.250,00

14. Opel ka det PA 029 IA 18.750,00

15. Vol kswa gen bu ba BG 192 726 25.000,00

16. Ci troen vi sa PA 029 IH 18.750,00

17. Vol kswa gen golf BG 201 ŽN 37.500,00

18. Opel kor sa PA 037 UJ 25.000,00

19. Ford fi e sta PA 028 PĆ 50.000,00

20. Укупна вредност 676.250,00

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

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а
на добро познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА
ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и
закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ)
НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на
благајни „Панчевца” будући да је уз текст огласа неопходно
приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу
изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с
горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању или
са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без
права клијента на надокнаду трошкова.
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Предузеће „Бедем-превоз” д. о.о, пословни

огранак „Голуб таxи”,  Масарикова 3, Панчево, 

расписује оглас
за пријем радника на послове: 

Такси возач, више извршилаца

Услови: 
– Положен возачки испит Б категорије са возач-

ким стажом од минимум 3 године у овој катего-

рији

– Лекарско уверење о психофизичкој способно-

сти за обављање посла

– Сертификат о познавању града Панчева

– Предност ће имати кандидати млађи од 45 го-

дине

Пријаве се подносе у седишту предузећа

Масарикова 3, Панчево или ma i lom на

m.bar to lo me @be dem pre voz.com 

Ре но „Пан та” рас пи су је 

КОН КУРС
за рад на ме ста:

– про да вац ау то-де ло ва
– ау то ме ха ни чар
CV по сла ти на email: renoautopanta.mp@gmail.com
или лич но на адре су: Ка ра ђор ђе ва 116-а
У об зир до ла зе кан ди да ти из ме ђу 25 и 35 го ди на ста ро сти.

Би ће кон так ти ра ни сви кан ди да ти ко ји уђу у ужи из бор.
(7/219008)

По тре бан тех ни чар 
гра ђе вин ске стру ке, 

са ис ку ством.

При ја ве сла ти на mail: info@setreciklaza.rs

или на адре су: SET RECIKLAŽA d. o. o., 

Сла нач ки пут 26, 11060 Бе о град

Ре но ми ра ном слот клу бу „АД МИ РАЛ” у
Пан че ву, 

по треб ни бла гај ни ци

Опис: ста ра се о апа ра ти ма, укљу чу је и ис -

кљу чу је апа ра те, вр ши при јем упла та игра -

ча, вр ши исплатe до би та ка игра чи ма, ста ра

се о бла гај ни (од го ва ра за бла гај ну), по слу -

жу је пи ће (уко ли ко по сто ји шанк), ста ра се о

по што ва њу пра ви ла по себ них ига ра на сре -

ћу на ау то ма ти ма. 

Усло ви: IV сте пен струч не спре ме, ис ку ство

на истим или слич ним по сло ви ма у уго сти -

тељ ству.

CV сла ти на email: admira@novomatic.com
(prof. 46)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

ПАН ЧЕ ВО РАС ПИ СУ ЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ 

ПРО СТО РА - ЛО КА ЛА

–   Ло кал бр. 1 у ла ме ли Е4 на Роб ној пи ја ци „Ае ро -
дром”, Ули ца Све то за ра Ше ми ћа бб.,  укуп не по вр -
ши не 9.00 м² по по чет ној це ни од 3.000,00 ди на ра
по ме тру ква драт ном.
–  Ло кал  бр. 2 у ла ме ли Е4 на Роб ној пи ја ци „Ае ро -
дром”,  Ули ца Све то за ра Ше ми ћа бб , укуп не по вр -
ши не 9.00 м² по по чет ној це ни од 3.000,00 ди на ра
по ме тру ква драт ном.
–   Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5,  укуп не по вр ши не 10,52
м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња бб,  по
по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква -
драт ном.
      

      Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об ја -

вљи ва ња Кон кур са. Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис -

так ну ти на огла сним та бла ма Рад не за јед ни це (Пан че -

во, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро -

дром” и Зе ле не пи ја це у Пан че ву.

Ти хо и до сто јан стве но на пу стио нас је 9. ма ја 2016. го ди не, у 96.
го ди ни наш дра ги, до бри и во ље ни

МИ ЛЕ МИ ЛЕ У СНИЋ
20. V 1920 – 9. V 2016.

По но сни на ње га и  за хвал ни за све, упу ћу је мо му по след њи по -
здрав и по љу бац.

Са хра на је оба вље на 10. ма ја 2016.

Ћер ка МИ РА и зет ДЕ ЈАН
(48/219624)

По след њи по здрав чи ка

МИ ЛЕ ТУ

ЈЕ ЛИ ЦА, ДРА ГИ ЦА и ТА ЊА
(49/219624)

По след њи по здрав чи ка

МИ ЛЕ ТУ

ЗО РАН ЂУР ЂЕВ с по ро ди цом
(50/219624)

ИЗЈАВА 
ЗАХВАЛНОСТИ

За хва љу је мо се сви ма ко ји су ис пра ти ли
мо га та ту и сви ма ко ји су нам  по мо гли сво -
јом бри гом, па жњом и не гом да мо ји ро ди -
те љи Рад ми ла и Ми ле Ми ле у снић има ју до -
сто јан стве ну ста рост.

МИ РА и ДЕ ЈАН ЂУР ЂЕВ
(51/219624

По след њи по здрав дра гом ком ши ји и при ја те љу

МИ ЛЕ ТУ 
МИ ЛЕ У СНИ ЋУ

од по ро ди ца ШОН ДИЋ, ЛОН ЧА РЕ ВИЋ 
и ЦВЕТ КО ВИЋ

(54/2196439

С по што ва њем и љу ба вљу опра штам се од 

ВЕ РЕ РА ДО ЈЕВ
3. V 1935 – 7. V 2016.

Твој су пруг БА ТА
(56/219649)

Во ље ној тет ка 

ВЕ РИ

Жи вот ви ше не ће би ти

исти без вас.

Ва ша ЦИ ЦА 

с по ро ди цом
(57/219649)

ВЕ РА РА ДО ЈЕВ

За у век ће те оста ти у на -

шим ср ци ма.

Ва ше МА ЈА и МИ КА
(58/219649)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ПА ЊИК

По ро ди ца ПО ПОВ
(79/219749)

Оба ве шта ва мо род би ну
и при ја те ље да је 8. ма ја
2016, у 79. го ди ни пре -
ми нуо наш дра ги

МИ ЛЕН КО 
МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ

1937–2016.

Са хра њен је на Но вом
гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га
ДО БРИ ЛА и ћер ке 

НА ДЕ ЖДА и ЈА СМИ НА
(89/219858)

ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК 

С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни -

ке на ших услу га да на
це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим
рад ним да ни ма осим

сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

МЕНЧЕ
Унела си светлост у наше душе, она сада блажи ову
дубоку тугу за тобом.

ЗОРАН и ЦИЦА

Последњи поздрав
драгом пријатељу

БОГОЉУБУ
ЏОГАЗУ

Хвала ти на искреном
пријатељству и нека ти
је вечна слава.

Твоји: ЗОРАН, ВЕРА,
ВЕЦА, САЊИЦА и

КРИСТИЈАН
(93/219869)
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8. ма ја умр ла је мо ја ку ма

ЦА НА ЈА НО ШЕВ
1939–2016.

ис пу ни ла је по след њу же љу да се при дру жи сво -

јој Се ји.

По след њи по здрав дра гој ку ми од ку ме 

МИ ЛЕ НЕ с по ро ди цом
(8/219456)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 8. ма ја

2016. го ди не пре ми ну ла на ша дра га

МИ РА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

Са хра на је оба вље на 10. ма ја 2016, у 12 са ти на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ње ни нај дра жи
(12/219473)

По след њи по здрав

МИ РИ

од при ја СО ФИ ЈЕ 

и ЈО ВИ ЦЕ с по ро ди цом

(13/219473)

По след њи по здрав се -

стри

МИ РИ

од се стре НЕ НЕ 

с по ро ди цом.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју!

(14/219473)

Дра гом

ЛА БУ ДУ 

ВИ ДО ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ћер ка ВА ЊА, 

зет СА ША 

и унук СТЕ ФАН

(20/219512)

По след њи по здрав ку ми 

МИ РИ
од ку мо ва СА ШЕ, 

АН ЂЕ ЛИ ЈЕ, ЈЕ ЛЕ НЕ 
и МАР КА

(23/219515)

4. ма ја 2016. умро је наш

МИ ЛАН ЧЕ СТО
1929–2016.

Оста ће за у век у на шим ср ци ма.
Ње го ви: ТА МА РА, ЉИ ЉА НА и ДРА ГАН

(25/219518)

С ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род би ну, ку мо ве, при ја те ље да је

из не на да пре ми ну ла на ша во ље на

СР БИН КА ПА ВЛО ВИЋ
1950–2016.

За у век оста јеш у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг СЛАВ КО, син МИ ЛО ВАН

и ћер ка ВЕ РИ ЦА

(41/219592)

СР БИН КА ПА ВЛО ВИЋ
1950–2016.

Про ћи ће да ни, ме се ци, го ди не, али бол и

ту га ни кад не ће.

Ћер ка ВЕ РИ ЦА, зет МЛА ДЕН, 

унук ИЛИ ЈА и уну ка МА ША

(42/219592)

6. ма ја за у век нас је на пу сти ла на ша

ЈЕ ЛИ ЦА СЕ КАЧ
1954–2016.

С ту гом и љу ба вљу ње ни нај ми ли ји

(46/219615)

По след њи по здрав на шој дра гој

СР БИН КИ ПА ВЛО ВИЋ
Мно го ћеш нам не до ста ја ти.

Се стре КО СА и РО СА с по ро ди ца ма

(55/219647)

По след њи по здрав дра гом оцу, де ди, пра де ди и

та сту

МИ ЛУ ТИ НУ МАР КО ВИ ЋУ
1929–2016.

Ћер ке МА РИ ЦА и МИ РА с по ро ди ца ма
(61/219672)

По след њи по здрав во -

ље ној су пру зи

ЖУ ЈИ ЦИ 

МЛА ДЕ НО ВИЋ

од су пру га ЖИ ВО ЈИ НА

(62/219674)

По след њи по здрав мај ци

ЖУ ЈИ ЦИ 

МЛА ДЕ НО ВИЋ

од си на ЗО РА НА, сна је

ЈЕ ЛИ ЦЕ и уну ка 

ДА ЛИ БО РА, уну ке 

ЈА ДРАН КЕ и пра у ну ка

ОГ ЊЕ НА, МА РИ ЈЕ 

и СТЕ ФА НА

(63/219674)

По след њи по здрав 

БО ГО ЉУ БУ ЏО ГА ЗУ
Син МАР КО, сна ја СА ЊА, ћер ка ВИ О ЛЕ ТА, зет ЛА ЗА,

уну ци БИ ЉА НА, ЖЕЉ КО и МИ ЛОШ

(64/219695)

По след њи по здрав дра -

гој мај ци, ба ки и пра ба ки

ЖУ ЈИ ЦИ 

МЛА ДЕ НО ВИЋ

од си на ЈО ВИ ЦЕ, ћер ке

ГОР ДА НЕ, уну ка 

СУ ЗА НЕ, ДА НИ ЈЕ ЛЕ,

МИ ШЕ и ДА ЧЕ 

и пра у ну ка ВУ КА

(66/219704)

6. ма ја 2016. за у век је

пре ста ло да ку ца ср це

на ше во ље не

ЖУ ЈИ ЦЕ 

МЛА ДЕ НО ВИЋ

Ожа ло шће на ћер ка 

СУ ЗА НА с по ро ди цом

(67/2197049

По след њи по здрав дра гом ку му

БО ГО ЉУ БУ ЏО ГА ЗУ

По ро ди ца МАР СЕ НИЋ
(70/219726)

ДУ ШАН НА СКО ВИЋ
1939–2016.

По след њи по здрав сво ме оцу.

Си но ви ЗО РАН, МИ ЛАН и СА ША с по ро ди ца ма
(87/219803)

По след њи по здрав 

ЕВ ГЕ НИ ЈУ

од по ро ди це ВИ ДЕ ВИЋ

(88/219831)

6. ма ја 2016. го ди не је пре ми нуо наш дра -

ги отац, су пруг и де да

ЕВ ГЕ НИ ЈЕ ЗМЕЈ КОВ СКИ
1943–2016.

Мир но и ти хо си жи вео, на ве ли ки пра -
зник пре ми нуо. Ђур ђев дан је за све нас
ту жан дан, а тво је спа се ње. Не ка те ан ђе -
ли во де до Цар ства не бе ског. По чи вај у
ми ру дра ги и во ље ни оче, су пру же и де да.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЕЛЕ НА, ћер ка
ВИ О ЛЕ ТА, син ВЛА ДА, сна ја МА РИ ЈА 

и уну ци КРИ СТИ ЈАН, СТЕ ФАН, ПРЕ ДРАГ
и СО ФИ ЈА

(83/219781)

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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14. ма ја на вр ша ва се ту -

жних шест ме се ци ка ко

смо оста ли без на шег

бра та

ПЕ ТРА 

ЖИ ВА НО ВА

За уте ху оста ју се ћа ња и

веч на ту га за то бом.

Тво је се стре НА ДА 

и ЈЕ ЛЕ НА 

с по ро ди ца ма 

и сна ја СТО ЈАН КА

(59/219650)

У су бо ту, 14. ма ја, у 11

са ти, на гро бљу у Опо ву,

да је мо го ди шњи по мен

ЧЕ ДО МИ РУ

ОДА ЏИ ЋУ
1934–2015.

Мно го нам не до ста је. 

Су пру га ДА НИ ЦА 

и ћер ка СНЕ ЖА НА 

с по ро ди цом

(60/219660)

СЕ ЋА ЊЕ

РАД МИ ЛА 
МИ ЛА 

ВЕ ЛИ КИ НАЦ
рођ. Лац ков

18.V 2005 –  18. V 2015.
Вре ме ко је је про шло
ни је ума њи ло ту гу, бол
и пра зни ну, мно го нам
не до ста јеш.

Се стра ЗА ГА 
и зет ТО МА ЂУ ЛИ НАЦ

(65/219701)

14. ма ја 2016. на вр ша ва

се го ди ну да на от ка да

ни је с на ма наш во ље ни

су пруг и отац

АЛЕК САН ДАР

ПУР КАР

1961–2015.

Има мо мно го ле пих

успо ме на да с по но сом

при ча мо о те би, али и

да те ни кад не за бо ра -

ви мо.

Тво ја ДА ЦА, ЦО КА 

и ГО ГА

(72/21935)

Го ди на је, оти шао си

АЛЕК САН ДАР

ПУР КАР

Оста ло је пу но на ших

не до вр ше них раз го во -

ра.

Мом во ље ном бра ту и

уја ку од ње го ве се стре

ЦУ ЦЕ с по ро ди цом

(73/2197369

ИГОР ЛИ ЧЕР

1978–2004.

… исто бо ли. Че ка мо да

се вра тиш!

Тво ји нај ми ли ји

(74/219745)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО СИМ 

МАР КО ВИЋ

14. V 2012 – 14. V 2016.

Ле па се ћа ња на те бе за -

у век оста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(75/219758)

14. ма ја, у 11 са ти, у Омо љи ци, по се ти ће мо веч -

ну ку ћу на ше во ље не ћер ке и се стре

ОЛИ ВЕ РЕ СМИ ЉА НИЋ
25. XII 1979 – 17.V 1999.

Oља, ан ђе ле наш,

у сва ком тре ну, на сва ком ме сту ти си при сут на

у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Увек ће те во ле ти тво ји: ма ма ГО ЦА,

та та ДРА ГАН и брат НЕ ША с по ро ди цом
(77/219754)

У су бо ту, 14. ма ја, у 11
са ти, да ва ће мо ше сто -
ме сеч ни по мен  на шој
дра гој

НОВ КИ 
УЈ ВА РИ
1924–2015.

С љу ба вљу 
и по што ва њем си но ви

ЂУ КА и ВЛА ДА 
с по ро ди ца ма

(78/219756)

Три на ест го ди на ка ко

ни је с на ма на ша дра га

ЕВИ ЦА 

БАР БИР ЈЕ КА

Успо ме на на њен дра ги

лик још увек жи ви у на -

ма. 

Ње ни: син МИ ЛЕ, сна ја

МИ РА, уну ке ЉИ ЉА НА

и СВЕ ТЛА НА

(84/219784)

ЗО РА МИЛ КО СКИ
1932–2012.

Че ти ри го ди не смо без те бе. По сто ји не што што

не уми ре, а то је љу бав и се ћа ње на те бе.

За у век те во ле тво ја де ца ЗО РАН и ВИ О ЛЕ ТА
(86/219789)

11. ма ја пре ста ло је да ку ца ср це на шег оца и де де

ДИ МИ ТРИ ЈА ПА ВЛО ВА ФЕЛ ЧЕ РА
1935–2016.

С по но сом и по што ва њем оста ће у се ћа њу сво га си на НИ КО ЛЕ,

сна је ЗО РИ ЦЕ и уну ка ДИ МИ ТРИ ЈА и БО ГО ЉУ БА

(85/2197869

19. ма ја на вр ша ва се че -

тр де сет да на от ка да ме

је на пу сти ла мо ја во ље -

на мај ка

СТА НА 

МИ ХАЉ ЧИЋ

Ка жу, про ћи ће... ма ње

бо ле ће...

Ка жу! Ал’ не про ла зи....

Про ла зе да ни, али не

про ла зи бол, не до ста ја -

ње...

Тво ја ћер ка СВЕ ТЛА НА

(90/219861)

19. ма ја, у 11 са ти, да ва -

ће мо по мен

СТА НИ 

МИ ХАЉ ЧИЋ

Ма ло је ре ћи ко ли ко

нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(91/219861)

Во ље ној мај ци

СТА НИ 

МИ ХАЉ ЧИЋ

Ма ло је ре ћи ко ли ко ми 

фа лиш

Ал јед но знам

Је ди ни си ан ђео 

чу вар мој

Ко ји бди на дам ном

Она ко са мо ка ко си ти  

уме ла и зна ла,

Тво ја СВЕ ТЛА НА

(92/219861)

По след њи по здрав на шој во ље ној ко ле ги ни ци

прим. др СПО МЕН КИ МАР КОВ
9. V 1957 – 4. V 2016.

Твој ве дар дух и до бр о та оста ју за у век с на ма.

Слу жба со ци јал не ме ди ци не За во да за јав но

здра вље Пан че во
(39/219578)

По след њи по здрав по што ва ној ко ле ги ни ци

прим. др СПО МЕН КА МАР КОВ
спец. со ци јал не ме ди ци не

ДЛВ СЛД ПО ДРУ ЖНИ ЦА ПАН ЧЕ ВО
(34/ф-786)

С по што ва њем опра шта мо се од на ше дра ге ко -

ле ги ни це

др СПО МЕН КЕ МАР КОВ

КО ЛЕК ТИВ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ПАН ЧЕ ВО
(33/ф-787)

Дра га мо ја

МЕН КА

Жи ве ћеш веч но у мом ср цу.

ИВА НА
(76/219750

ЗА ГОР КА ПАН ЧИЋ
1938–2016.

На ша во ље на  пре ми ну ла је 6. ма ја, али ће за у век жи -
ве ти у на шим ср ци ма.

Ње ни нај ми ли ји

(47/2196229

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

МИ ЛИ ПА ЊИК

од ком ши ја из згра де  

у Бо ре Стан ко ви ћа 3

(80/219777)

По след њи по здрав дра -

гој мај ци

МИ ЛИ ПА ЊИК

од си но ва МИ ЋЕ 

и БО РЕ РО СУ 

са по ро ди ца ма

(82/219779)

МИ ЛА ПА ЊИК

Дра га ма ма, бол и ту га

за то бом су не из мер ни.

У на шим ср ци ма и се ћа -

њу жи ве ћеш веч но и ни -

ка да не ћеш из бле де ти.

Ожа ло шће ни: ћер ка

МА РИ НА АН ТО НИЋ,

уну ка ДА ЈА НА 

и зет ЈО ВИ ЦА

(81(219797)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

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.

У су бо ту, 14. ма ја 2016,
у 11 са ти, на Пра во слав -
ном гро бљу у Омо љи ци
да ва ће мо ше сто ме сеч -
ни по мен на шем оцу

МИ ЛО РА ДУ
ВУ КА ШИ НО ВУ
Та та мно го нам не до -
ста јеш.

Син ЗЛАТ КО, кће р ке
МИР ЈА НА  и ЈУ ЛИ ЈА НА

с по ро ди ца ма
(5/219242)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље и бра та

НЕ СТО РОВ

МА РИ ЈА      ДА ВИД       ИЛИ ЈА

МА ЦА         ДРА ГА       20 го ди на

35. го ди на           25 го ди на

Ва ша ДА НИ ЦА
(15/и

Де ве то го ди шњи по мен

СА МАР ЏИЋ

МАР КО ЉУ БИ ЦА
Ћер ке ДРЕН КА и БЕ БА с по ро ди ца ма

(16/219479)

СЕ ЋА ЊЕ

ТА ТЈА НА МА Р КО ВИЋ
2005–2016.

Оста је нам  са мо се ћа ње на те бе и веч на ту га.

Ма ма, та та и брат

(17/219494)

Не мо же мо да  се по ми -

ри мо са исти ном да че -

тр де сет да на ни си с на -

ма дра ги наш

ВО ЈО

Тво ји нај ми ли ји

(24/219516)

ПО ШТО ВА НА

УР СУ ЛА 

МА РИ ЈА 

ПА ШАЈ ЛИЋ
рођ. Ре снер

13. V 2003 –2016.

Oд за бо ра ва чу ва мо Вас

у на шим ср ци ма и ми -

сли ма.

Ње ни нај ми ли ји

(26/219524)

16. ма ја 2016. обе ле жа ва се де се то го ди шњи ца

от ка ко је пре ми ну ла

СНЕ ЖА НА БО ЖИЋ 

ГА ВРИ ЛО ВИЋ

Оку пља ње је у 11 са ти на гро бљу Ко теж.  Вре ме

је бр зо про шло али не и бол.

НИ НА
(27/219526)

14. ма ја у 11 са ти, на Пра во слав ном гро бљу у

Стар че ву да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

су пру зи, мај ци и ба ки

ЈО ВАН КИ СЕ КИ СТОЈ КО ВИЋ

Жи ве ћеш увек у ср ци ма су пру га БО РЕ, де це 

СА ШЕ и ИВА НЕ, сна је ТА ЊЕ, зе та ДРА ЖЕ НА 

и уну ка ТА МА РЕ, ЈА НЕ, ТА РЕ и МАР КА
(28/219539)

У су бо ту, 14. ма ја, у

11.30, да је мо че тр де се -

то днев ни по мен на гро -

бљу у До ло ву

ВИ ТО МИ РУ 
РО ТА РО ВУ

1933–2016.
С ту гом и љу ба вљу 

су пру га ВОЈ КА 
с по ро ди цом

(29/219541)

СЕ ЋА ЊЕ

ГР БИН

БРА НИ СЛАВ          МА РИ ЈА
2002–2016.                        2015–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме не на

вас.

По ро ди це ГР БИН, ФА РА ГУ НА и ЈАН КО ВИЋ
(30/219544)

У су бо ту, 14. ма ја, у 10
са ти, на Ка то лич ком
гро бљу да ва ће мо ше -
сто ме сеч ни по мен, а у
не де љу, 15. ма ја, у 10 са -
ти го ди шњи по мен на -
шем су пру гу, оцу и де ди

ЗО РА НУ 
МИ ЛО ШЕ ВУ

1942–2015.
Мно го нам не до ста -
јеш...

Тво ји нај ми ли ји: 
су пру га ЉИ ЉА НА, 

ћер ке СЛО БО ДАН КА 
и МА ЈА, уну ци МИ ЛАН,

АЛЕК САН ДАР 
и БРА НИ СЛАВ 

и сна ја РУ ЖА
(31/219545)

12. ма ја 2016. на вр ши ће се де вет го ди на от ка ко

ни је са на ма наш дра ги

др ДРА ГАН ДА ШИЋ

Увек си у на шим ми сли ма и чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји
(32/219546)

У че твр так, 19. ма ја, у 11

са ти, на гро бљу у Ба нат -

ском Но вом Се лу, да је -

мо че тр де се то днев ни

по мен на шем во ље ном

РА ДО ВА НУ

МА ТО ВИ ЋУ

1939–2016.

Мно го нам не до ста је.

Успо ме ну на ње га чу ва -

ће мо с љу ба вљу, по што -

ва њем и за хвал но шћу

за све што је чи нио за

нас.

Су пру га ВЕ РА и син

МИ ЛАН

(36/219559)

Че тр де се то днев ни по мен

ДА НИ ЈЕ ЛИ

СТА НИ СА ВЉЕВ

1983–2016.

Го спод да ти ду шу про -

сти и да на сле диш жи -

вот веч ни.

С љу ба вљу твој ЦОЈ КО

и тво ја тет ка БРАН КА

(43/219595)

16. ма ја 2016. на вр ша ва се де сет го ди на ка ко ни је с на -

ма на ша ми ла

СНЕ ЖА
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.

Уј ка, уј на, ВЕ ЦА и ЈА ЦА с по ро ди ца ма
(44/219611)

СЕ ЋА ЊЕ

МИР ЈА НА ПО ПО ВИЋ
1938–2012–2016.

18. ма ја 2016. на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от ка -
ко ни си с на ма, али то не ума њу је ту гу, бол и се -
ћа ње на те бе.
У ср цу је ту га, на гро бу ти ши на, а у до му ве ли ка
пра зни на. Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма и чу -
ва ће мо успо ме ну на те бе.

Су пруг ЖИ КА, ћер ка СЛА ЂА НА, син ДЕ ЈАН 
и сна ја СА ШКА

(45/219614)

Го ди шњи по мен мо јој

ма ми

МИ ЛЕВ КИ 

ПЕ ТРО ВИЋ

Ни шта ви ше ни је као

пре. 

ГА ША с по ро ди цом

(52/219626)

ПО МЕН

СО КА 

МИ ЛО СА ЉЕ ВИЋ

15. V 2011 – 15. V 2016.

Не до ста јеш ми Ма ма.

Ћер ка МИ РА 

с по ро ди цом

(53/219641)

12. ма ја на вр ша ва се го ди ну да на от ка да ни си с

на ма

ЗЛАТ КО МИ РИЋ
12. V 2015 – 12. V 2016.

Љу бав пре ма те би је веч на. Остао си да жи виш у

мом  ср цу!

Увек ћу те се ра до се ћа ти.

Тво ја ЉИ ЉА НА
(71/219730)

16. ма ја на вр ша ва ју се два де сет три го ди не ту ге и бо ла
от ка ко ни је с на ма

др АН ДРЕЈ УС ПЕН СКИ
спец. ра ди о лог 

Су пру га ЉИ ЉА НА, си но ви НИ КО ЛА и ВЛА ДИ МИР 
с по ро ди цом

(68/2197059

17. ма ја су че ти ри го ди не да ви ше ни је с на ма

наш дра ги

ЂУ РА СТО ЈА НО ВИЋ

Увек си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: су пру га ВИ ДО СА ВА и си но ви 

СТЕ ВАН и НИ КО ЛА с по ро ди ца ма

(40/219588)
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ЖЕЉ КО ЦВЕТ КО ВИЋ 

ЦВЕ ЛЕ
1981–2005.

Про шло је је да на ест го ди на бо ла и ту ге за

то бом. Не по сто је ре чи ко ји ма се мо же

опи са ти ко ли ко нам не до ста јеш си не. Не -

ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји нај ми ли ји: та та, ма ма, бра ћа 

ГО РАН и БО ЈАН с по ро ди цом

(1/219417)

ЖЕЉ КО ЦВЕТ КО ВИЋ ЦВЕ ЛЕ
Го ди не про ла зе, а бол, ту га и пра зни на оста ју исти, а

се ћа ње на те бе све је ја че.

Твој брат БО ЈАН с по ро ди цом

(2/219418)

D’AMATO

DRAGOJLA                    THEODORE
1955–2013.                                         1949–2013.

Про шле су три го ди не без вас, ва ше љу ба ви и по др шке. Чу ва ће мо
вас и ва ша де ла у ср ци ма и се ћа њи ма док нас бу де. 

Уну ци АЛЕК САН ДАР и ВИК ТО РИ ЈА, ћер ка АН ЂЕ ЛА и зет ПЕ ТАР

(3/219419)

17. ма ја на вр ша ва ју се три го ди не от ка ко ни је с на ма

ДАР КА СТАН КОВ
рођ. Сто ја ко вић

8. I 1959 – 17. V 2013.
С по но сом те спо ми ње мо. По до бр о ти пам ти мо,
од за бо ра ва чу ва мо, с ту гом жи ви мо. 
Мно го нам не до ста јеш. Тво јим од ла ском ни шта
ви ше ни је као пре.
По чи вај у ми ру.

Мај ка РАД МИ ЛА и се стра ЂУР ЂЕВ КА
(4/219426)

СЕ ЋА ЊЕ на

АДА МА БА ЛЕ КА
15. V 2013 – 15. V 2016.

Ду ге су ове три го ди не без те бе дра ги Ада ме. За што ме
суд би на одво ји ла од те бе.
Оста ла је веч на ту га и бол за то бом ан ђе ле мој. Сва ки
тре ну так је че ка ње да ћеш се про бу ди ти из ду бо ког сна.
Тво ју љу бав, до бр о ту и твој дра ги лик не мо гу из бри са ти
из свог ср ца.
Веч но ћу па ти ти за то бом, а ти још спа ваш, ти ми се не  бу диш.
Уто нуо си у ду бок сан ан ђе ле мој. Не до ста јеш ми нај дра же
сун це мо је. Оста ћеш веч на и нај дра жа љу бав мог жи во та.
Не ка до бри ан ђе ли бу ду с то бом, не ка ми те чу ва ју, јер
ти си био мој ан ђео чу вар. 
Веч но ћу жа ли ти, па ти ти, те бе во ле ти и ни кад за бо ра ви ти.
Ти не мо жеш умре ти. За то бом је мо ја ту га си ва, и бес -
крај но ду га.

У ми сли ма с то бом веч но тво ја су пру га АН КИ ЦА
(7/219444)

Де сет го ди на без на шег во ље ног

ДРА ГЕ КА РИ ЋА
14. V 2006 – 14. V 2016.

С љу ба вљу по ро ди ца
(7/219446)

Наш во ље ни су пруг, та та, све кар и де да

ЂОР ЂЕ ИВА НОВ
13. V 2010 – 13. V 2016.

Шест го ди на жи ви у на шим се ћа њи ма и

дра гим успо ме на ма.

Ње го ви во ље ни: су пру га АН КА, син 

НИ КО ЛА, сна ја ЉИ ЉА НА, уну ка СА ЊА 

и унук ЂОР ЂЕ

(9/219463)

НИ КО ЛА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

НИ НА

Вре ме про ла зи, а ту га

оста је.

Стриц РА ДЕ  

с по ро ди цом

(10/219466)

НИ КО ЛА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

НИ НА

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Стриц НИ КО ЛА

с по ро ди цом

(11/219466)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ
Дра ги наш Ми ша

МИ О ДРАГ СТА НИ ШИЋ
1933–1986–2016.

Три де сет ду гих го ди на ни је с на ма.
Су зе су уса хле, ср ца око шта ла од ту ге, ожиљ ци
су оста ли да обе ле же на ше жи во те. 
Дра ги наш Ми шо, све ре чи су бе сми сле не, осим
тво је љу ба ви и па жње ко је је би ло на пре тек.
Се ћа ње на те бе је бо га то успо ме на ма са ко ји ма
жи ви мо и тра је мо док нас има.

Тво ја по ро ди ца
(18/219495)

НИ КО ЛА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

Дра ги на ш во ље ни Ни -

ђа, ти си био на ша на да,

сна га и то пли на. Ни је -

дан дан не про ђе да се

не се ти мо те бе и тво је

до бро те.

Твој стриц ЉУ БА, 

стри на ЈО ВАН КА 

и се стра СЛА ВИ ЦА 

с по ро ди цом

(19/219502)

У су бо ту, 14. ма ја 2016. го ди не, у 11 са ти,
на Ста ром пра во слав ном гро бљу да ва ће -
мо тро го ди шњи по мен на шем дра гом си -
ну, оцу, су пру гу, бра ту и зе ту

прим. др ДРА ГО МИ РУ 

СТЕ ФА НО ВИ ЋУ
мр. сц. мед. ОРЛ

17. V 2013 – 17. V 2016.

За у век ћеш би ти с на ма и ни кад за бо ра -

вљен.

С не из мер ном љу ба вљу и по што ва њем

по ро ди ца

(21/219513)

СТЕ ФУ

„Што те не ма, што те

не ма, што те не ма, што

те не ма, што те не ма” 

ЛЕ ПА

(22/219513)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕФ
Оста ћеш ве но у на шем се ћа њу.

Тво ји ку мо ви  БРЕТ ШНАЈ ДЕ РО ВИ

(35/219557)

15. ма ја 2016, у 11 са ти, на гро бљу у Омо љи ци мо -

ли тве но ће мо обе ле жи ти дво го ди шњи по мен на -

шем нај дра жем

НИ КО ЛИ ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ

Не ма ре чи ко ји ма се ова пра зни на мо же опи са -

ти. Тво ја љу бав и до бр о та ко јом си нас оба си пао

да ју нам сна гу за бор бу са ствар но шћу.

Мај ка СТО ЈА и брат ЗДРАВ КО с по ро ди цом
(37/219565)

С љу ба вљу и ту гом у ср ци ма чу ва мо нај леп ше успо ме не на

МИ ЛИ ЦУ БАН ЧАК
рођ. Бу га ри но вић

Оста је веч но да жи ви у се ћа њи ма сво јих нај бли жих.
По ро ди ца

(38/219570)

Про шло је де сет го ди на од смр ти во ље ног

ЖИВ КА РЕ ЉИ ЋА
2006–2016.

За у век у се ћа њу.
По ро ди ца

(69/219724)
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Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На до бром сте пу ту да ре ши те
пи та ње не крет ни на. Уз ма ло му -
дро сти и стр пље ња по сто ји мо -
гућ ност на пре до ва ња на по слу
или до би ја ња но вог по сла или
по ну де да ра ди те у дру гом ме сту.
Чу вај те гр ло. Од но си с парт не -
ром се по пра вља ју.

У овом пе ри о ду је на гла ше на са -
рад ња с ко ле га ма, па чак и са
стран ци ма. Отва ра ју вам се ве ли ке
мо гућ но сти за на пре до ва ње, као и
за рад на не ком ве ли ком про јек ту.
Ве ћи нов ча ни до би так. Пре кон тро -
ли ши те гр ло. Ле пи ро ман тич ни
тре ну ци с во ље ном осо бом.

Од ва ше спрем но сти за ком про -
мис за ви си ко ли ко ће те ус пе ти да
раз ре ши те сво ју си ту а ци ју. Вре ме
је да ко нач но пре ђе те с ре чи на де -
ла и при хва ти те по моћ при ја те ља.
Про бле ми са же лу цем мо гу би ти
по сле ди ца на го ми ла ног бе са. На -
по кон сти же но вац ко ји сте че ка ли.

Ако же ли те да се оса мо ста ли те у
по слу, ово је до бар пе ри од. По моћ
вам до ла зи од љу ди од ко јих се
нај ма ње на да те, за то ис ко ри сти те
ову при ли ку – дру ге не ће би ти ско -
ро. Ма њи сто мач ни про бле ми.
Мо гу ће је по знан ство с не ким ко
ће вам вра ти ти осмех на ли це.

Пру жа вам се при ли ка да ко нач -
но рас пра ви те све што вас већ
ду го му чи, али кон тро ли ши те је -
зик да то не ис пад не са мо обич -
на сва ђа уме сто ре ше ња. Згло бо -
ви су вам сла ба тач ка. Ра ди те на
ко му ни ка ци ји с парт не ром, он
вам је нај ве ћа по др шка.

Ри зи куј те и ис пла ти ће се. Ра ди -
те на свом по љу ља ном са мо по у -
зда њу и отво ри ће вам се вра та
ве ли ког по слов ног успе ха. Про -
бле ми с парт не ром се сти ша ва ју
и ула зи те у пе ри од ле пе ро ман -
тич не љу ба ви и стра сти. Чу вај те
но ге од по вре да.

Про бле ми ко ји вас већ ду го му -
че ко нач но би мо гли да поч ну да
се ре ша ва ју. На пре дак на по -
слов ном пла ну је си гу ран. Про -
бле ми с ди сај ним ор га ни ма су
мо жда по сле ди ца на го ми ла ног
бе са или не за до вољ ства емо тив -
ним жи во том.

Ка ко год окре не те, ва ма су нај ве ће
шан се у са рад њи са стран ци ма.
Но вац вам до ла зи из ви ше из во ра,
што до но си сми ре ње у ва шу рад ну
ат мос фе ру. Ре ши те се све га и свих
ко ји вам сто је на пу ту. Љу бав иде
сво јим уста ље ним то ком, али ви
пра ви те бес по треб ну дра му. 

Тро шко ви ће би ти ви ши од пла ни -
ра них и то ће вас из ба ци ти из так -
та. Не бу ди те пре ви ше сво је гла ви и
ба ха ти пре ма са рад ни ци ма јер мо -
же те из ву ћи де бљи крај, па чак и
оста ти без по сла. За тег ну ти од но си
с парт не ром мо гу вас уву ћи у не ку
аван ту ру. Про бле ми с ле ђи ма.

Пред ва ма су ве ли ке про ме не, а
са ми од ре ди те шта је при о ри тет.
На пре до ва ње, нов ча ни до би так,
али и су коб с под ре ђе ни ма и над -
ре ђе ни ма не ће из о ста ти. Сми ри те
се. Кло ни те се емо тив них аван ту ра
на по слу. Парт нер вам је ве ли ка
по др шка, чу вај те га. Гла во бо ља. 

Пред ва ма су но ви по слов ни по -
ду хва ти и ле пе по ну де. Фи нан си је
ће се по пра ви ти, али не опу штај те
се. Мо гућ је пут у ино стран ство.
Пре кон тро ли ши те све по слов не
па пи ре, бар два пут. По др шка по -
ро ди це и парт не ра не ће из о ста ти.
Пре мор и бо ло ви у вра ту.

Овај пе ри од обе ле жа ва про блем
око не ке не по крет но сти или зе -
мљи шног по се да. Ве ћи нов ча ни
при хо ди ће из о ста ти, али за то не -
пре ста но има те ма ње до бит ке. По -
што сте жељ ни љу ба ви и не жно сти,
мо гу ће је да ће те се упу сти ти у не -
ку аван ту ру. Чу вај те гла сне жи це.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
31. мар та: Ка та ри ну – Ста ша Зди ха но ва и Па вел Зди хан; 13. апри ла:

Ла у ру – Ма ри ја Ми нић Илић и Урош Илић; 22. апри ла: Ду њу – Дра га -

на и Дра ган При јо вић; 25. апри ла: Иси до ру – Мар га ре та Ша рац Кр стић

и Ми лан Кр стић; 26. апри ла: Ма ри је ту – Љу би ца Ра ду и Да ни јел Кон -

стан дин, Ка та ри ну – Ти ха на и Не бој ша Влат ко вић; 30. апри ла: Со фи ју

– Ви о ле та и Ми лан Ста нић.

До би ли си на
1. апри ла: Ми хај ла – Сан дра и Дра ган Ан дре је вић; 14. апри ла: Ко сту

– Ка та ри на и Но вак Но ва ков; 17. апри ла: Бог да на – Кри сти на и Иван

Бор ка; 18. апри ла: Не ма њу – Ва ња Гу ран и Ни ки ца Ве лич ко вић; 24.

апри ла: Лу ку – Ми ле на и Вла ди мир Бо шко вић, Ре љу – Та ња и Иван

Ћир ка; 25. апри ла: Ср ђа на –  Да ни ца Сте јић и Дра ган Ста ни жан; 28.

апри ла: Алек сан дра – Ма ја Ба њаш; 1. ма ја: Ан дре ја – Сла ђа на Ан ге -

лов ски и Дра го љуб Шо шкић; 

ВЕН ЧА НИ

28. апри ла: Ми ља на Свир чев и Де јан Кр ча ди нац; 30. апри ла: Мо ни ка

Ђер фи и Алек сан дар Гр бић; 5. ма ја: Алек сан дра Трај ков ски и Ду шан

Ђер ман.

УМР ЛИ

26. апри ла: Обрен Ни ко лић (1938), Јан ко Лен харт (1946); 27. апри ла:

Зла тин ка Мир ков (1933); 28. апри ла: Ди ми три је Мр ва ље вић (1953), Јо -

ван Кру нић (1956), Че до мир Ко стић (1932), Јо ван ка Осто јић (1941),

Или ја Бо да нов (1952); 29. апри ла: Ми ли ца Кал кан (1947), Рај ко Мај кић

(1942), Ми ла дин Три фу но вић (1941), Он дреј Пе траш (1919), Зо ран Ва -

нев ски (1970); 30. апри ла: Вла ди мир Крањ че вић (1948), Ан драш Би -

сак (1940), На да Ко са но вић (1929); 1. ма ја: Зо ри ца Си мић (1954), Ми -

лан Ру су лов (1958); 2. ма ја: Бог да на До дић (1938); 3. ма ја: Ра до сав

Ар се нић (1929), Трај ко Ми тро вић (1933), Мир ја на Ер цег (1939); 4. ма -

ја: Сте ван Чи змаш (1940), Гра ни ца Илић (1954), Ло за на Љи мо ни

(1935), Спо мен ка Мар ков (1957), Ми лан Че сто (1929).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

КВАДРАТ  7 х 7

СКАДАРКЕ је лепе

опчинио цуре,

кад је вратоломне

правио бравуре.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. најбољи резултат који се може постићи у датој си-

туацији (стр.), 2. бавити се пливањем, 3. насилник, страховладар, 4. град у западном

делу Србије, 5. особа оболела од маније (жарг.), 6. витка кула уз џамију.
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БЕЛА УКРШТЕНИЦА
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Са ми тре ба да от кри је те и упи ше те цр на по ља.

Њи хов број је озна чен у за гра ди на кра ју опи са за

сва ки ред и ко ло ну.

ВОДОРАВНО: 1. справа за млевење житарица (0), 2. састав-

ни везник – симбол германијума (1), 3. град у Индонезији

(0), 4. шести месец јеврејског календара (0), 5. име францу-

ског глумца и певача Монтана – ознака за ерстед (1), 6. оте-

клост, надувеност (0), 7. позван, меродаван (0), 8. иниција-

ли шахисте Глигорића – део тела неких животиња – лична

заменица (2), 9. музички звук – пиће морнара – 27. слово

азбуке (2), 10. лична заменица – певачка група (1), 11. жена

мужевљевог брата (дем.) (1), 12. козачки старешина – пред-

лог уз датив, 13. место у БиХ код Билеће – део зимске оде-

ће (1), 14. надати се, прижељкивати(0).

УСПРАВНО: 1. без колебања, истрајно (0), 2. човек који ре-

шава загонетке (0), 3. ознака за дециграм – симбол азота –

тежина амбалаже (мн.) (2), 4. рударски град у Србији – вепар,

нераст (1), 5. тврдити (0), 6. истакнути српски научник са

слике – симбол ванадијума (1), 7. ознака за литар – родно

место научника са слике – град у Француској – ауто-ознака

Шапца (3), 8. део шиваћег прибора – часовник – прегиб на

руци (2), 9. несретна жена – легендарни боксер (Мохамед) (1).

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: оптимум, пливати, тиранин, Ива-

њица, маничар, утицање, минарет.Стиховни анаграми: ка-

скадер, самилост, лигаменти. Бела укрштеница: млин, и, ге,

Хилс,  Адар, Ив, е, подбулост, одговоран, сг, реп, ти, тон, рум,

ц, он, капела, јетрвица, атаман, ка, Нарат, шал, очекивати.

ПОМОЋ ПАТНИКУ

СПОНЕ НА КОЛЕНУ

ФИЛМСКИ  ДУБЛЕР

САМО СТИЛ хумани

оном који пати

милосрђем може

муке одагнати.

ЛЕГНИ  МАТИ, мируј мало,

у лежећој буди пози,

везу кости са мишићем

да залечиш ти на нози.

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: ВА, ВА, И, МА, МИ,

МУМ, НА, НИ, НИН, ЊЕ, ЊИ, ОП, ПЛИ, РА, РЕТ, ТИ, ТИ, ТИ,

ТИ, У, ЦА, ЦА, ЧАР.



Је дан од нај чвр шћих панк са -
ста ва у зе мљи – но во сад ски
„Ри там не ре да” на пра вио је
не ви ђе ни лом у су бо ту, 7. ма -
ја, у дво ра ни „Апо ло”.

Пре то га су на сту пи ле две
пред гру пе, а ве че је отво рио
пер спек тив ни до ма ћи ал тер -
на тив ни хе ви ме тал бенд „”, у
са ста ву: Зо ран Зец (пе вач),
Сте фан Јо ва но вић и Не ма ња
По пов (ги та ри сти), Алек са
Цу пић (ба си ста) и Алек сан дар
Ро тар (буб њар).

То је, ипак, би ло са мо ла га -
но за гре ва ње за оно што сле ди,
бу ду ћи да су пра ва уз бу ђе ња
кре ну ла с на сту пом но во сад -
ског хард кор бен да „Ко лапс”,
ко ји је био бли ски ји пу бли ци,
ве ћин ски на стро је ној же шћем
зву ку.

А фа но ва је би ло у ра спо ну
од го ло бра дих ти неј џе ра до
вре ме шни јих по кло ни ка ои-
-панк зву ка, ко ји у ши рем
окру же њу већ три де се так го -
ди на нај бо ље ре пре зен ту је
„Ри там не ре да”.

Чу ве на по ста ва из нај ве ћег
вој во ђан ског гра да од ста р та
је ма ми ла бур не ова ци је, при -
том осло ба ђа ју ћи аб нор мал ну
ко ли чи ну ки ло џу ла. Већ с пр -
вом пе смом „Да ле ко пу ту јем”
(„и са со бом но сим сво је сне,
са мо не знам где...”), на све
стра не је бри де ло од уби тач не
енер ги је.

До след на бун ту про тив
еста бли шмен та и дру штве них
ано ма ли ја, еки па ко ју пред во -
ди Бо бан Пе тро ни је вић (во -
кал), а чи не је и Са ша Фриш

(ги та ра), Ми ро слав Ми ја то -
вић (бас) и П. Ј. (буб ње ви), на -
ста ви ла је да као ни кад „пр -

жи” све пред со бом. Фронт мен
Бо бан је по вре ме но ко му ни -
ци рао с пу бли ком, а пре из во -
ђе ња пе сме „Про тив свих” ис -
та као је да су их вр бо ва ли и
ле ви и де сни, али да су сви
исти.

За вр шни ца је усле ди ла уз
„Хи ља де”, „Цр но је све” и, на -
рав но, ул ти ма тив ни хит –
„Пут без на ђа”. Бис је био не -
из о ста ван и ре зер ви сан за
„Не бо” и „Сан”.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
Петак, 13. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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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.

Скро бар ка
Жен ка ла бра до ра про на ђе на је
пре не ко ли ко да на у Скро ба ри.

По све му су де ћи она је не -
дав но по бе гла, и то нај ве ро -
ват ни је из не ког дво ри шта у
по ме ну том на се љу. Не ма чип,
али вла сник је мо же пре у зе ти
у град ском при хва ти ли шту у
Вла син ској 1 или по зва ти тел.
352-148.

Пас је со ци ја ли зо ван и жи -
ва хан, а уко ли ко се до ис те ка за кон ског ро ка ни ко не (по)ја -
ви, не ки од го вор ни ји љу би тељ жи во ти ња мо же га удо ми ти.

Ми сац
Ме ша нац без огр ли це и чи па
про на ђен је у бли зи ни основ не
шко ле у на се љу Ми са док је упо -
р но по ку ша вао да уђе у дво ри -
ште та мо шње основ не шко ле,
где су га де ца хра ни ла оста ци ма
од ужи не.

Сред њег је ра ста и ни је агре си -
ван, а на ла зи се у град ском при -
хва ти ли шту и прет по ста вља се
да је из ком ши лу ка, па вла сник, уко ли ко се по ја ви, тре ба да
га обе ле жи ка ко опет не би не ста јао без тра га.

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.

СЕД МИ ПУТ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИ ДАН ЕВРО ПЕ И ДАН ПО БЕ ДЕ НАД ФА ШИ ЗМОМ

ПАН ЧЕВ ЦИ ПО ШТУ ЈУ ВРЕД НО СТИ ГРА ЂАН СКОГ ДРУ ШТВА
» Наставак са стране 1

По ред без број лоп ти ца и ба ло на,
у при јат ном зе ле ни лу На род не
ба ште на шли су се и ша то ри, па -
до бран и „па мет но ће бе”.

У свим тим ин те ре сант ним
игра о ни ца ма ма ли ша ни су
ужи ва ли пу ним плу ћи ма. Је -
дан од њих је био че тво ро го -
ди шњи Ан дреј Та дић, ко јег је
до ве ла мај ка Бо ја на. Он је уба -
ци вао лоп ту у кош, у че му му
је дру штво пра вио Ог њен
Осто јић. Ја на Ђур ђе вић је ја -
ха ла ко њи ћа, док се ше сто го -
ди шњак Да ли бор Ар сић, за -
јед но с две го ди не ста ри јим
бра том Да ви дом, за ни мао
коц ка ма. Се стре Ми ли ца (7) и
Ан ђе ла (5) Ран ков би ле су по -
но сне на до би је не ме да ље, као
и за ба ви штан ка Да ја на Сто јак
и ње на ста ри ја се стра Ана ста -
зи ја (уче ни ца тре ћег раз ре да
шко ле „Брат ство и је дин -
ство”), ко јој је јед на те та на
ли цу на цр та ла цве тић. Ње ној
име ња ки њи и школ ској дру га -
ри ци Ана ста зи ји Ђо рић ја ко су
се до па ле пе ри ке, на ро чи то
она на ран џа сте бо је.

Игру су про мо ви са ли и чла -
но ви гру пе нео бич ног на зи ва –
СПО ЈИ (Стар че вач ко пр вен -
ство озбиљ но јеф ти них игра -
ча ка). Ка ко је об ја снио глав ни
кре а тор ове при че – Мир ко
Тру ба рац, реч је о ди дак тич -
ким ино ва ци ја ма, јеф ти ним
ре ше њи ма и те жњи ка пред -
ста вља њу но вих иде ја и ре ше -
ња. При ста ли це „спа ја ња” су

За по сле на у том пред у зе ћу
Не ве на Јо ва но вић на ве ла је да
се ти ме по сти жу знат не уште -
де у енер ги ји, али да нај ве ћи
про блем пра ве не фор мал ни
са ку пља чи, ко ји пре ту ра ју по
кон теј не ри ма, ва де оно што
им тре ба и то нео вла шће но
про да ју. Та кве по ја ве иза зи ва -
ју скеп су код љу ди, па је по -
кре ну та ак ци ја под на зи вом
„Са ку пи, уште ди и ви де ћеш да
вре ди”, ка ко би де ца од ма лих
но гу сте кла на ви ке о одва ја њу
и ре ци кли ра њу сме ћа.

Вре ди на по ме ну ти да је
Удру же ње за раз вој ин тер ет -
нич ког ди ја ло га у мул ти ет -
нич ким сре ди на ма „Ин ме ди -
јас рес” до де ли ло по ве ље „Про

фу ту ро”, ко је су при па ле Сне -
жа ни Фи ли по вић, пред став -
ни ци до пи сни штва Ра дио-те -
ле ви зи је Вој во ди не, Жи ва ни
Кре јић из Удру же ња гра ђа на
„По се ти Пан че во”, као и умет -
ни ку Фи ли пу Кру ме су.

До при нос ма ни фе ста ци ји
да ли су и Бад мин тон клуб
Пан че во, ор га ни за ци ја ци вил -
ног дру штва „Пре по знај у се -
би”, Удру же ње гра ђа на „Ом -
ни бус” и, пр ви пут, ре дак ци ја
ин тер нет ча со пи са „Ви де ло”
из До ло ва.

Уо ста лом, као и сви спон та -
но оку пље ни гра ђа ни, ко је за
раз ли ку од мно гих дру гих оку -
пља ња ни ко на то ни је при мо -
ра вао...

овог пу та не у мор но пра ви ле
ме ху ре од са пу ни це и ом че ко -
ји ма се они об ли ку ју. На рав -
но, то ни ка ко ни је мо гло без
по мо ћи нај мла ђих, а је дан од
пр вих ко ји су се са мо и ни ци ја -
тив но при кљу чи ли су Урош
Бла га (че твр ти раз ред) и ње го -
ва се стри ца Ла на (за ба ви ште).

Не по ко ле бљи ва Кар ме ла
Мла ди из Жен ске ми ров не
гру пе че сти та ли су сви ма Дан
по бе де по кли чем: „Смрт фа -
ши зму, сло бо да на ро ду”.
Украт ко су пред ста ви ли оно
чи ме се све ба ви њи хо ва ор га -
ни за ци ја, осно ва на 2001. го -
ди не; по ред жен ског и ми ров ног
ак ти ви зма, ту су и то ле ран ци ја,
со ли дар ност, раз ли чи тост,
ин клу зи ја, фе ми ни зам... 

жи во ти ња „Еко ли бри јум” су,
пре ма ре чи ма њи хо ве за ступ -
ни це Зо ре Ко лар ски, има ли
циљ да на кул ту ран на чин раз -
го ва ра ју с гра ђа ни ма о ху ма -
ном трет ма ну жи во ти ња, за -
сно ва ном на од го вор ном вла -
сни штву. При том су за ин те ре -
со ва ни ма де ли ли би о ра згра -
ди ве ке се ко је ће им по слу жи -
ти да ка да пас оба ви ну жду,
по ку пе из мет.

Ви де ћеш да вре ди...
Све што је ЈКП „Хи ги је на” из -
не ла тог да на, од кон теј не ра за
одва ја ње па пи ра и ПЕТ ам ба -
ла же до про па ганд ног ма те ри -
ја ла, би ло је усме ре но ка то ме
да се гра ђа ни ма при бли жи
зна чај одва ја ња и ре ци кла же
сме ћа.

МА ЖО РЕТ КИ ЊЕ ДЕЛИЛЕ ЛЕНТЕ

ЕКСПЛОЗИВАН НА СТУП НО ВО САД СКОГ ОИ-ПАНК СА СТА ВА

„Ри там не ре да” же сто ко про тив пу та без на ђа

На кон што је сва ко по на о -
соб из нео не ко раз ми шља ње,
при сут ни су оста ли без да ха
на њи хов не по ко ле бљив ан ти -
фа ши стич ки став, ка да су ви -
со ко по ди гли чвр сто стег ну те
пе сни це уз так то ве пе сме
„Кар ме ла”.

На штан ду те ор га ни за ци је
су про мо ви са не вред но сти по -
пут то ле ран ци је, сло бо де, без -
бед но сти за све... Јед на од ак -
ти вист ки ња, Ма ри на Ба лаш,
сло жи ла се са сло га ном да
„мир ни је чир”, а Ире на Љу ба -
но вић је, упр кос свим дру -
штве ним ано ма ли ја ма, из ра -
зи ла ма лу до зу оп ти ми зма у
све тлу бу дућ ност.

Не да ле ко ода тле во лон те ри
Дру штва за за шти ту при ро де и

...и рециклажа је важна

Игри никад краја

Обе ле жа ва њу Да на по бе де, тре -

ћу го ди ну за ре дом, при дру жи ле

су се и „Ма жо рет ки ње Пан че -

ва”, ко је су при ре ди ле про грам

на пла тоу ис пред Кул ту р ног

цен тра.

Уче ни це Ба лет ске шко ле „Лу -

јо Да ви чо” из Бе о гра да од и гра -

ле су че ти ри ко ре о гра фи је, а

го шћа Ле на Ста ни са вље вић,

по ре клом из Ру си је, от пе ва ла

је не ко ли ко пе са ма. Сти хо ве су

го во ри ли Му за Ра до вић, пан че -

вач ки про фе сор Ми ли во је Ба -

ће вић и на ша су гра ђан ка Та ма -

ра Ста ни са вљев.

Ка тја Бог да но вић, уче ни ца

Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”,

из ве ла је не ко ли ко пе са ма на

ви о ли ни, а прат ња је био њен

пас, пе ки не зер Ђо ле, ко ји је „пе -

вао”. Они су по ку пи ли нај ви ше

сим па ти ја.

С не ко ли ко ко ре о гра фи ја на -

сту пи ле су и ма жо рет ки ње, ко је

су пре то га де ли ле ге ор ги јев ске

лен те – сим бол по бе де и от по ра.

М. М.



У Бе о гра ду је про шлог ви кен да
одр жа но Пр вен ство Ср би је за
ју ни ор ке, на ко јем је уче ство ва -
ло два на ест еки па. Од бој ка ши -
це Ди на ма су, као шам пи он ке
Вој во ди не, би ле но си о ци дру ге
гру пе, у ко јој су се над ме та ли и
Гим на зи ја лац из Кра ље ва и Је -
дин ство из Ужи ца.

У пр вој утак ми ци ма ле пан -
че вач ке „ла ви це” су ре ла тив но
ла ко са вла да ле вр шња ки ње из
Кра ље ва, а по том су с 3:2 по -
бе ди ле и ве ли ког ри ва ла из
Ужи ца. Као пр во пла си ра не у
сво јој гру пи, од бој ка ши це Ди -
на ма су се у по лу фи на лу са -
ста ле с Цр ве ном зве здом, ко ја
у сво јим ре до ви ма има не ко -
ли ко ре пре зен та тив ки.

Био је то меч за све од бој ка -
шке сла до ку сце и утак ми ца
ко ја је по ка за ла да за бу дућ -
ност жен ске од бој ке у Ср би ји
не тре ба бри ну ти. Пр ви сет је
био не из ве стан до са мог кра ја,
али су Бе о гра ђан ке ус пе ле да

по ве ду с 1:0. У на став ку ме ча
„цр ве но-бе ле” су ла ко ду пли -
ра ле пред ност у се то ви ма и
ка да се оче ки вао пот пу ни
крах пан че вач ког ти ма, ма ле
„ла ви це” су за и гра ле као пре -
по ро ђе не.

Пан чев ке су пот пу но над и -
гра ле ве ли ког ри ва ла у тре ћем
се ту, па су са 25:14 сма њи ле
пред ност Зве зде на 2:1, а он да

је усле дио же сток окр шај, без
сум ње, бу ду ћих асо ва срп ске
од бој ке. По оце ни струч ња ка
био је то нај бо љи сет на тур ни -
ру. Пр шта ло је на све стра не.
Де вој ке из оба ти ма би ле су
бор бе не и по жр тво ва не, лоп та
го то во да ни је мо гла да пад не
на те рен... Игра ло се по ен за
по ен и ушло се у не из ве сну за -
вр шни цу. При ре зул та ту 24:24
бло кер Ди на ма Бјан ка Пет ко -
вић је сјај ном „ко ре јом” до ве -
ла свој тим до сет-лоп те и –
оти шла је на сер вис. Усле дио
је сја јан уда рац са основ не ли -
ни је, за тим лош при јем Зве -
зди них де во ја ка и Пан чев ке су
ус пе ле да из јед на че на 2:2. У
пе том се ту ни је би ло ни ка кве

ди ле ме – Ди на мо је био тим
ко ји дик ти ра тем по игре. „Ла -
ви це” су ис ко ри сти ле пси хо -
ло шку над моћ ност и пла си ра -
ле су се у фи на ле Пр вен ства
Ср би је.

Меч за нај вред ни ји тро феј
био је још јед на од бој ка шка по -
сла сти ца. Ви зу ра, са че ти ри де -
вој ке ко је су од и гра ле Су пер ли -
гу, ус пе ла је да до би је пр ви сет,
а он да су Пан чев ке ус пе ле да уз -
вра те уда рац и са 28:26 из јед на -
че на 1:1. Ипак, по ма ло умор не
од же сто ког по лу фи нал ног ме -
ча, ма ле „ла ви це” су овог пу та
мо ра ле да че сти та ју ри ва лу, ко -
ји је та ко, по сле се ни ор ске,
осво јио и ју ни ор ску ти ту лу.

Без об зи ра на све од бој ка ши -
це Ди на ма су по сти гле фе но -
ме на лан успех. Бјан ка Пет ко -
вић је про гла ше на за нај бо љег
сер ве ра на тур ни ру, а по ред ње,
пред во ђе не тре не ри ма Сло бо -
да ном Ра ди во је ви ћем и Ива -
ном Мар ко ви ћем, ви це шам пи -
он ке Ср би је по ста ле су и: Да ша
Ми ха и ло вић, Ја на Ћук, Ти ја на
Стој ко вић, Ти ја на Миљ ко вић,
Је ли са ве та Ко ја ди но вић, Ка та -
ри на Ма ри са вље вић, Са ња
Ђур ђе вић, Са ра Ђу рић, Ми ла на
Ни ћи фо ро вић, Ми ли ца Јо ва -
но вић, Ва ња Ста нић, Ми ли ца
Се ку лић и Бо ја на Стан ко вић.

Ва ље во, где ће од ме ри ти сна гу
с Ме тал цем, а он да у  среду,
18. ма ја, у наш град до ла зи
шам пи он – Цр ве на зве зда!
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У среду, 18. ма ја, 
го сту је Цр ве на зве зда

Ко шар ка ши Та ми ша за по че ли
су сво је дру го уза стоп но над -
ме та ње ме ђу нај бо љим клу бо -
ви ма ко је на ша зе мља тре нут -
но има. Про шлог ви кен да је
стар то ва ла тр ка за бо до ве у
Су пер ли ги, а у пр вом ко лу тим
из на шег гра да на ме рио се на
глав ног фа во ри та за ти ту лу,
шам пи о на АБА ли ге и тим ко -
ји је био ме ђу осам нај бо љих на
Ста ром кон ти нен ту – Цр ве ну
зве зду. 

Пред око 500 гле да ла ца у
дво ра ни „Алек сан дар Ни ко -
лић” ни је би ло ди ле ме ко ће
три јум фо ва ти. Бе о гра ђа ни су
оправ да ли уло гу фа во ри та, па
су сла ви ли убе дљи ву по бе ду од
94:54, по че твр ти на ма: 18:9,
29:20; 17:15 и 30:10. Ипак, ко -
на чан ре зул тат не од сли ка ва
пра во ста ње на пар ке ту, јер Та -
миш уоп ште ни је играо ло ше и
не у бе дљи во. Мом ци из на шег
гра да су из га ра ли на те ре ну,
ни су се упла ши ли ве ли ког ри -
ва ла, на про тив. Игра ли су и
па ри ра ли ко ли ко су мо гли, а
не тре ба пре ско чи ти ни чи ње -
ни цу да је из ра зи ти фа во рит
имао и до ста сре ће.

Од са мог по чет ка утак ми це
Цр ве на зве зда је има ла пред -

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ У СРП СКОЈ ЕЛИ ТИ

на, док је наш су гра ђа нин у цр -
ве но-бе лом дре су Не ма ња
Дан гу бић по сти гао два на ест, а
Квин си Ми лер је да на ест по е -
на. Ни ко ла Ре бић и Бран ко
Ла зић би ли су пре ци зни по де -
сет пу та. У ре до ви ма Та ми ша
нај е фи ка сни ји су би ли Ни ко ла
Ву јо вић, са је да на ест, и Дра ган
Кру шчић, са де сет по е на.

Так ми че ње у Су пер ли ги на -
ста вља се по убр за ном рит му.
Већ у че твр так, 12. ма ја, ка да
је овај текст био пред чи та о ци -
ма, у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту го сто вао је ФМП. У не -
де љу, 15. ма ја, Та миш пу ту је у

ност, али ко шар ка ши Та ми ша
су ус пе ли да јој одо ле ва ју и не
до зво ле да се ре зул тат ски пре -
те ра но „од ле пи”. Кра јем дру ге
че твр ти не го сти су на чи ни ли и
не ко ли ко гре ша ка, што је ис -
ку сни до ма ћин умео да ка зни.

Ни по сле од мо ра ни је би ло
бит ни је про ме не де ша ва ња на
те ре ну. Та миш је по ку ша вао,
тру дио се, „гу рао”, а он да су
„цр ве но-бе ли” у по след њој че -
твр ти ни до да ли гас и до шли
до убе дљи ве по бе де.

Нај е фи ка сни ји играч на
утак ми ци био је Мар ко Си мо -
но вић, ко ји је по сти гао 15 по е -

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

МА ЛЕ „ЛА ВИ ЦЕ” ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН КЕ СР БИ ЈЕ

Се зо на, по тра ди ци ји,
отво ре на у Сом бо ру

Сјај ни ре зул та ти 
ТК-а Та миш

Но ва се зо на у три а тло ну отво -
ре на је у не де љу, 8. ма ја. По
тра ди ци ји, пр во над ме та ње је
одр жа но у Сом бо ру, а то је би ло
Пр вен ство Ср би је у спринт-
-ду а тло ну. Кон ку рен ци ја је би -
ла ве о ма ја ка, а ТК Та миш из
на шег гра да на сту пио је с 32
так ми ча ра у свим ка те го ри ја ма.

Као и увек, нај за ни мљи ви је
је би ло у елит ној кон ку рен -
ци ји. Уче сни ци су се над ме -
та ли у тр ци ко ја се са сто ји од
пет ки ло ме та ра тр ча ња, два -
де сет ки ло ме та ра во жње би -
ци кла и 2,5 км тр ча ња.

Нај зна чај ни је ре зул та те су
оства ри ли так ми ча ри Та ми -
ша Ви да Ме дић и Да ни ло Јо -
ва но вић, ко ји су три јум фо ва ли
и овог пу та и та ко од бра ни ли
ти ту ле осво је не про шле го ди -
не. Тре ба ис та ћи да су на до -

са да шњих пет ду а тло на у
Сом бо ру сва ки пут три јум фо -
ва ли чла но ви клу ба из на ше -
га гра да. Пре Да ни ла то су
би ли Игор Ву ко вић и Пе тар
Ивач ко вић по два пу та.

Од лич не ре зул та те су
оства ри ли и мла ди так ми ча -
ри Та ми ша. У кон ку рен ци ји
на да Ања Да ви до вић се оки -
ти ла нај сјај ни јим од лич јем, а
сре бр не ме да ље су осво ји ли
Ва ња Исев ски и Бог дан Је ла -
ча. У над ме та њу по чет ни ка
брон за на од лич ја су за слу жи -
ли Лу ка Ђон до вић и Мар ко
Гли го рић, а Мар јан Лу кић је
три јум фо вао у ка те го ри ји ве -
те ра на, ме ђу так ми ча ри ма од
40 до 44 го ди не.

За чла но ве ТК-а Та миш не -
ма од мо ра. Они ће већ 14.
ма ја уче ство ва ти на крос-
-три а тло ну у Кра гу јев цу, а
по том им пред сто ји над ме та -
ње на Ади Ци ган ли ји и нај ва -
жни је так ми че ње у се зо ни –
Пр вен ство Ср би је у спринт-
-три а тло ну, ко је ће би ти одр -
жа но 5. ју на у Пан че ву.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ДУ А ТЛО НУ

ВИ ДА И ДА НИ ЛО ОД БРА НИ ЛИ ТРОН

На међународном митингу у
организацији ПК-а Црвена
звезда, који је одржан про-
шлог викенда у Београду,
учествовало је 489 пливача
из 29 клубова. Динамова
„експедиција” је имала 23
такмичара, који су освојили
чак 32 медаље.

Вања Грујић је тријумфова-
ла на 50 и 100 м леђно и 200 м
мешовито, док је на 50 м кра-
ул била трећа. Михајло Лаза-
ревић је заслужио сребро у тр-
ци на 200 м краул, а Дуња Сто-
ев се окитила златом на 50 м
краул и сребром на 50 м леђ-
но. Дуња Нишић је била друга
на 100 м делфин, а трећа на
дупло краћој деоници. Јелена
Врховац је освојила златне ме-
даље на 50 и 100 м делфин,
сребро је заслужила на 100 м
краул, а бронзу на 200 м ме-
шовито. Петар Ранковић је
био најбржи у надметању на
50 м прсно, а у трци на 50 м

краул је као трећи стигао на
циљ. Катарина Белић је нај-
вредније трофеје заслужила у
тркама на 50 и 100 м прсно и
200 м краул, а на 200 м мешо-
вито је освојила сребрну меда-
љу. Андреа Нађ је била прва на
50 м прсно, а Огњен Стојшић
је освојио сребрна одличја на
100 м леђно, 100 м краул, 200
м мешовито и бронзу на 50 м
леђно. Ања Гвозденовић је би-
ла друга у дисциплини 100 м
делфин и трећа на 100 м кра-
ул, а Марина Тапалага је зара-
дила бронзу на 200 м краул.
Наташа Праскало је тријум-
фовала у трци на 200 м мешо-
вито, а у надметању на 200 м
краул припало јој је сребро.
Огњен Стојанов је био трећи
на 200 м краул.

Сјајне су биле и штафете
Динама. У трци на 4 x 50 м
мешовито девојчице су осво-
јиле прво место, а дечаци су
били други. 

МИТИНГ „СВЕ ПРОЛАЗИ, ЗВЕЗДА ТРАЈЕ”

ПЛИВАЧИМА ТРИДЕСЕТ ДВЕ МЕДАЉЕ

ТРОФЕЈИ ЗА СПАРТУ

ПК Спарту је представљао

Милош Михајловић, кога је

предводио тренер Ненад Јо-

вић.

Милош је освојио златну

медаљу на 50 м краул, а у тр-

ци на 50 м делфин је као

други стигао на циљ. 

У румунском граду Клужу 7.
маја је одржан Европски куп
за кадете, на којем је учество-
вало 445 младих џудисткиња
и џудиста из 23 земље.

Међу репрезентативцима
наше земље била је и чланица
ЏК-а Динамо Андреа Стојади-
нов, која је и овог пута пости-
гла изванредан резултат.

Она се надметала у катего-
рији до 48 кг и успела је да се
окити сребрним одличјем.

Истог дана, али у Кањижи,
одржано је Првенство Војво-
дине за сениоре. Динамо се
представио са седам бораца,
које је предводио тренер Љу-
бомир Станишић. Судије на
турниру били су наши сугра-
ђани Миленко Крајновић и
Славко Станишић.

Најуспешнији су били Сара
Славковић и Урош Ћућа, који
су освојили шампионске титу-
ле, а бронзане медаље су за-
служили Алекса Стојадинов и
Немања Русо. На пета места су
се пласирали Игор Омаста,
Дејан Вулић и Александар Пе-
тровић.

Првенство Србије биће одр-
жано 21. маја у Врњачкој Бањи.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

СРЕБРНА АНДРЕА

Тра ди ци о на лан ме ђу на род ни
ми тинг у Сен ти одр жан је у су -
бо ту, 7. ма ја. У из у зет но ја кој
кон ку рен ци ји на сту пи ли су и
атле ти ча ри пан че вач ког Ди на -
ма, ко ји су и овог пу та оства -
ри ли за па же не ре зул та те.

Зо ра на Бар јак та ро вић је по -
бе ди ла у тр ци на 100 ме та ра, с
но вим лич ним ре кор дом од
11,88, а про гла ше на је и за
нај бо љу атле ти чар ку на це лом
ми тин гу. Ко ли ка је вред ност
ње ног ре зул та та, по ка зу је и
по да так да је наш про сла вље -
ни ас и пр вак Евро пе у ба ца њу
ку гле Асмир Ко ла ши нац по бе -
дио у му шкој кон ку рен ци ји, а
ње гов ре зул тат (тре нут но нај -
бо љи у Евро пи) са мо 130 бо до -

ва је вред ни ји од ре зул та та Зо -
ра не Бар јак та ро вић.

Зо ра на је са да са свим бли зу
нор ми за ве ли ка ме ђу на род на
так ми че ња (Ме ди те ран ске игре,
Пр вен ство Евро пе за се ни о ре и
Олим пиј ске игре), па би у на -
ред них ме сец да на мо гла да
оства ри сво је сно ве.

Од ли чан ре зул тат у Сен ти
по сти гла је и Та ма ра По лић,
та ко ђе ре пре зен та тив ка Ср би -
је. Она је осво ји ла сре бр ну ме -
да љу у тр ци на 400 ме та ра с
вре ме ном 58,60, што је њен
нај бо љи ово го ди шњи ре зул -
тат. Та ма ра се при пре ма за
Свет ско пр вен ство за ју ни о ре,
ко је ће у ју лу би ти одр жа но у
пољ ском гра ду Бид го шчу.

ПОЧЕЛА ПРОДАЈА

КАРАТА

Улазнице за утакмицу Та-
миш – Црвена звезда која се
игра 18. маја могу се купити
на благајни Градског базена.

Цена картe износи 400
динара за трибине и 600
динара за партер.

МЕ ЂУ НА РОД НИ МИ ТИНГ У СЕН ТИ

ЗО РА НА НА КО РАК ДО СНА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Бран ко Ра да но вић 
и ње го ви са и гра чи
сти гли на праг ели те

Не ма ша ле с ру ко ме та ши ма
Ди на ма. Иа ко су про шлог ви -
кен да, у де вет на е стом ко лу
Су пер Б ли ге, игра ли с „фе ње -
ра шем” из Вр ба са, мом ци ко је
пред во ди тре нер Иван Пет ко -
вић ни шта ни су пре пу сти ли
слу ча ју. Ди на мо је по бе дио с
33:17 (16:15) и та ко до шао на
сам праг срп ске ели те. Од си -
гур ног пла сма на у Су пер А ли -
гу де ли га још са мо је дан бод,
ко ји мо же да осво ји у не кој од
три пре о ста ле утак ми це.

Ду ел у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту пра ти ло је око 300
гле да ла ца, ко ји су у пр вих два -
де се так ми ну та ви де ли рав но -
прав ну игру. Мла да и та лен то -
ва на еки па из Вр ба са, пред во -
ђе на Мар ти ном Ки ли бар дом и
Ћет ком Во ји чи ћем, у 19. ми -
ну ту је има ла и пет го ло ва
пред но сти (7:12), али то је би -
ло све од Вр ба ша на. Ни су
има ли ни сна ге ни уме ћа да се
озбиљ ни је су прот ста ве ли де ру.
Пред во ђе ни сјај ним Јо ва ном
Сто ја но ви ћем и рас по ло же -
ним Ми ља ном Бу њев че ви ћем,
ру ко ме та ши Ди на ма су по ла -
ко до да ва ли гас и су сти за ли
ре зул тат, да би по сле Ми ља но -
вог „про јек ти ла” у по след њим
тре ну ци ма пр вог по лу вре ме на
на од мор оти шли с пред но шћу
од јед ног го ла.

У дру гом по лу вре ме ну ни је
би ло ни ка кве ди ле ме. Го сти су
пр ви по го дак по сти гли тек у
50. ми ну ту, а до кра ја утак ми -
це мре жу сјај ног гол ма на Ни -
ко ле Ми та нов ског за тре сли су
још са мо јед ном.

Тре нер Иван Пет ко вић је
шан су пру жио свим игра чи ма,

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МУ ТРЕ БА ЈОШ СА МО ЈЕ ДАН БОД...

а они су му се оду жи ли на нај -
бо љи мо гу ћи на чин. Сви су се
упи са ли у ли сту стре ла ца: Ра -
до ји чић (че ти ри го ла), М. Ра -
до ва но вић (је дан), Бу њев че -
вић (шест), Сто ја но вић (се -
дам), Ра да но вић (је дан), Л. Ра -
до ва но вић (че ти ри), Пе јић (је -
дан), Пе тро вић (два), Ву јић
(је дан), Срем че вић (два), Лац -
ко (је дан), Бан ду ка (два) и Ша -
по њић (је дан).

– Вр бас је мла да, шко ло ва -
на, хра бра еки па, ко ја са свим
про тив ни ци ма игра до бро
три де сет ми ну та. Не ма до вољ -
но игра ча у ро та ци ји и за то је
у про бле му. Игра ли смо сла бо
у од бра ни у пр вом по лу вре ме -
ну, али ус пе ли смо да кон со -
ли ду је мо ре до ве и да у дру гом
де лу игра мо чвр сто и ла га но

при ве де мо утак ми цу кра ју –
ре као је тре нер Ди на ма Иван
Пет ко вић. 

Три ко ла пре кра ја пр вен -
ства „жу то-цр ни”, као ли де ри,
има ју 31 бод. Дру го пла си ра ни
Оби лић и тре ће пла си ра ни
Ша мот има ју по 26 по е на.
Иду ћег ви кен да на про гра му
ће би ти но ви дер би. Ди на мо
го сту је у Аран ђе лов цу, где ће
се са ста ти са Ша мо том. 

Ру ко ме та ши це ЖРК-а Пан -
че во су у 16. ко лу Су пер Б ли -
ге с Про ле те ром у Зре ња ни ну
игра ле не ре ше но – 20:20.

Био је то вр ло за ни мљив ду -
ел, у ко јем су обе еки пе има ле
при ли ку за три јумф. Пр во по -
лу вре ме је при па ло де вој ка ма
из на шег гра да, а дру го Зре ња -
нин ка ма. Иа ко су до ма ће у

Странe припремио

Александар
Живковић

сам фи ниш ушле с пред но шћу
од че ти ри го ла, де вој ке ко је
пред во ди тре нер Игор Шу ло -
вић су у по след њим ми ну ти ма
игра ле на вр хун ском ни воу и
сти гле до бо да ко ји им је по
све му при ка за ном и при па дао.
Гол за из јед на че ње по сти гла је
Све тла на Ни чев ски, ка пи тен,
у по след њим тре ну ци ма су -
сре та.

Нај е фи ка сни ја игра чи ца у
ре до ви ма ЖРК-а Пан че во би ла
је Ма ја Ра дој чин (пет го ло ва), а
по три пу та у ли сту стре ла ца
упи са ле су се Ма ри ја Ми ли ће -
вић, Све тла на Ни чев ски и Ива -
на Та не лов. Пан чев ке су са да
на пе том ме сту на та бе ли, а на -
ред ног ви кен да, у прет по след -
њем ко лу, у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту до че ку ју Пи рот. 

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра још
јед ном су об ра до ва ли сво је на -
ви ја че. Они су про шлог ви кен -
да на СЦ-у „Мла дост” са вла -
да ли Рад нич ки из Ши да с 3:0,
па су по сле про шло не дељ ног
по ра за у Са ку ла ма опет кре ну -
ли ка сре ди ни та бе ле Срп ске
ли ге гру па „Вој во ди на”.

По ле пом вре ме ну, пред око
500 по кло ни ка нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту,
Жељ ко Стај чић и ње го ви са и -
гра чи над и гра ли су ри ва ла у
свим еле мен ти ма и за слу же но
сти гли до убе дљи вог три јум фа
и но ва три бо да.

Пр ви тре нер по пу лар не пан -
че вач ке „ди зел ке” Алек сан дар
Сте ва но вић на те рен је из вео
еки пу у са ста ву: Ка та нић, Ма -
тић, Илић, Те ки ја шки, Гу дан,
Ћи шић, Стај чић, Ша ли пу ро -
вић, Чи кић, Ко ва че вић и Ко -
вач, а при ли ку су до би ли и Но -
ва ков, Ба са рић и Ђу ро вић.

Же ле зни чар је од са мог по -
чет ка утак ми це на мет нуо свој
стил игре, имао је ини ци ја ти -
ву, ства рао је при ли ке. Го сти
из Ши да ни су има ли ни сна ге
ни уме ћа да се су прот ста ве
раз и гра ној пан че вач кој дру -

жи ни. Пр ви по го дак је по стиг -
нут у 39. ми ну ту, ка да је Гу дан
од лич но упо слио ка пи те на
Стај чи ћа, а овај ру тин ски са -
вла дао гол ма на Рад нич ког. С
ми ни мал ном пред но шћу до -
ма ћи на оти шло се и на од мор.

У дру гом по лу вре ме ну Же -
ле зни чар је још ви ше по ја чао
ри там, а пи та ње по бед ни ка
ни је се по ста вља ло ни јед ног
мо мен та. У 60. ми ну ту је
Жељ ко Стај чић на пра вио
дар мар у од бра ни го сту ју ће
еки пе и сјај но про и грао Ма -
ри ја Гу да на, ко ме ни је би ло
те шко да лоп ту по ша ље на
пра во ме сто – 2:0. Са мо три
ми ну та ка сни је исти играч је
још јед ном са вла дао гол ма на
Рад нич ког, по сти гао свој дру -
ги по го дак, за слу жио на зив
игра ча утак ми це и по ста вио
ко на чан ре зул тат: Же ле зни чар-
–Рад нич ки 3:0.

По сле 25. ко ла Срп ске ли ге
„Вој во ди на” тим из на шег гра да
за у зи ма осмо ме сто на пр вен -
стве ној та бе ли, с 33 бо да, а
сле де ћег ви кен да го сту је у Ба -
нат ском Дво ру, где ће од ме ри ти
сна гу с прет по след њим Ба на -
том.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” НА ПО БЕД НИЧ КОМ КО ЛО СЕ КУ

Утак ми ца ма че твр тог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Су пер ли ги Ср би је у аме рич -
ком фуд ба лу. Пан че вач ки
Пан те ри су у Бе о гра ду са вла -
да ли Пла ве зма је ве с 15:45, а
дру гом по бе дом у шам пи о на ту
обез бе ди ли су оп ста нак у ели -
ти и ис пу ни ли основ ни циљ
клу ба за ову се зо ну.

Био је то ве о ма ва жан ду ел
за рас плет у бор би за плеј-оф.
На сре ћу сво јих на ви ја ча,
Пан те ри су у већ у пр вом по -
лу вре ме ну од лич ном игром
от кло ни ли сва ку сум њу око
пи та ња по бед ни ка. По сле две
че твр ти не ре зул тат је гла сио
35:0 за го сте из Пан че ва.

Зма је ви су се про бу ди ли тек
на кон од мо ра, ис ко ри стив ши

бла го опу шта ње го сти ју по сле
убе дљи вог вођ ства, па су ус пе ли

да два пу та по ен ти ра ју па сом и
тр ча њем. Ипак, то је би ло све
што су до ма ћи ни при ка за ли.
По е не за Пан те ре су по сти гли
Сте фан Де дић, Ке вин Ха чин -
скон, Бра ти слав Бо шњак, Сла во -
љуб Ду ков ски и Мајкл Кем бел.

Пан чев ци са да има ју скор
од две по бе де и два по ра за.
Што је нај ва жни је, про шло не -
дељ ним три јум фом су оси гу -
ра ли на ступ у елит ном ран гу и
на ред не се зо не. У пе том ко лу
Су пер ли ге, ко је ће на про гра -
му би ти за две не де ље, Пан те -
ри ће уго сти ти Ле ги о на ре из
Срем ске Ми тро ви це.

Тај ду ел ће ди рект но од лу -
чи ти о то ме ко ја ће од ове две
еки пе ући у плеј-оф.

СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ У АМЕ РИЧ КОМ ФУД БА ЛУ

ПАН ТЕ РИ ОБЕЗ БЕ ДИ ЛИ ОП СТА НАК

МАР КУ ДВА ПЕ ХА РА
У пр вој по ло ви ни ма ја одр -
жа ва ју се ка дет ска пр вен ства
Ср би је у ша ху. Има их укуп но
три, а раз ли ку ју се у тем пу
игре: бр зо по те зни (блиц),
сред њи тем по (ра пид) и, нај -
ва жни је, стан дард-пр вен ство,

на ко јем се игра ју пар ти је од
по не ко ли ко са ти. Са мо по -
бед ник овог по след њег так -
ми че ња обез бе ђу је ди рек тан
пла сман на европ ска и свет -
ска пр вен ства.

Рас по ред је на пра вљен та ко
да се нај пре игра ју „блиц” и
„ра пид” пр вен ства у тра ја њу од
два да на, а за тим сле ди глав но
так ми че ње, ко је тра је се дам
да на.

Наш су гра ђа нин Мар ко Ми -
ла но вић је по сле 20 од и гра них
пар ти ја – је да на ест по блиц и
де вет по ра пид си сте му, осво -
јио злат не ме да ље на оба шам -
пи о на та. Успех је још зна чај -
ни ји ако се зна да над ме тао са
две го ди не ста ри јим игра чи ма.

У то ку је стан дард-шам пи о -
нат Ср би је, на ко јем Мар ко
бра ни ти ту лу осво је ну про шле
го ди не.

ИЛИЈА ПРВАК
У Крагујевцу је прошлог ви-
кенда одржано десето Кадет-
ско првенство Србије у реша-
вању шаховских проблема.
Окупила су се 74 такмичара,
који су се надметали у узра-
сним групама до 10, 14 и 18
година.

Наш једанаестогодишњи су-
грађанин Илија Серафимо-
вић, ученик петог разреда ОШ
„Мирослав Антић”, остварио
је велики успех освојивши ти-
тулу државног првака у групи
до четрнаест година. Треба на-
поменути да је на тај начин
Илија одбранио злато освојено
прошле године у истој катего-
рији и забележио трећи уза-
стопни тријумф на првенстви-
ма Србије.

Овим резултатом млади Се-
рафимовић је направио најбо-
љу увертиру за наступ на
Европском првенству у реша-
вању шаховских проблема, ко-
је ће бити одржано крајем јула
у Новом Саду.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Овог викенда

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ

Панчево: ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА

среда, 18 мај, 19.30

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ПИРОТ

субота, 19 сати

мушкарци

Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ

петак, 20 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Б. Двор: БАНАТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУНАВ

среда, 18. мај, 16.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Старчево: БОРАЦ–БАК

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ

Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА

Омољица: МЛАДОСТ – МЛАДОСТ (В)

Панчево: ДИНАМО 1945 – БУДУЋНОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

С. Тамиш: С. ТАМИШ – СПАРТАК

Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ПОЛЕТ

Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–СТРЕЛА

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ТАМИШ 94:54

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ПАНЧЕВО 20:20

мушкарци

Панчево: ДИНАМО–ВРБАС 33:17

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (Ш) 3:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Војловица: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945 0:7

Б. Н. Село: СЛОГА – МЛАДОСТ (О) 1:0

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈЕДИНСТВО 2:3

Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА 1:2

Црепаја: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ 2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Дебељача: СПАРТАК – „МИКА АНТИЋ” 5:1

Самош: ПОБЕДА – С. ТАМИШ 1:4

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Иваново: СТРЕЛА–БСК 3:1

Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР 6:2
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Вук Жи ва ље вић,
сред њо шко лац:

– Пла ни рам да се 
по све тим уче њу, а у
су бо ту уве че ћу иза ћи
с дру штвом. По што
тре ни рам фуд бал,
оче ку јем да ћу за 
ви кенд има ти 
утак ми цу или тре нинг.

Ма ша Мак си мо вић,
про фе сор ен гле ског
је зи ка:
    
– У пе так ћу оти ћи до
клу ба дру штве них ига ра
с дру штвом, а на кон
то га до гра да. Су бо ту 
ћу про ве сти с деч ком, 
а пла ни рам да одем 
и до ке ја то ком да на.

Лу ка Кор да, 
ше сто го ди шњак:
     
– За ви кенд пла ни рам
да ше там пса по 
гра ду, као и да играм
фуд бал с дру га ри ма.
Та ко ђе, уко ли ко бу де
ле по вре ме, во зи ћу 
ау ти ће у пар ку.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Кожан

Са мо вас гле да мо

Иа ко ли чи, ово на сли ци ни је при зор из Си ри је, већ из цен тра

Пан че ва. И то нам ни је од ра та, већ од не ма ра. Чуд но ва ти про -

лаз, ина че, во ди у нај по зна ти ји град ски јав но-тај ни то а лет.

    Ми што ра ди мо пре ко пу та, има мо ди рек тан увид у по за ди не

пут ни ка на мер ни ка (и пут ни ца на мер ни ца!) ко је је му ка при те ра -

ла да „по сао” за вр ше на са мом ула зу у рај ску ба шту. Сли ка ју они

нас, сли ка мо и ми њих. До ка зе не би смо при ла га ли из естет ских

раз ло га. Хи-хи!

За ма ло исти на

До бро до шли у Њу Дел хи! Ово је улаз у чу ве ни ба зар, где вас че -

ка екс пло зи ја бо ја и ми ри са. Про ве ри те за што ту ри сти хр ле у ову

оа зу ра зно ли ко сти! Ако вам је Ин ди ја да ле ко, ми ни-ре пли ку тр -

жни це по тра жи те ту иза угла, у Пан че ву.

    Са мо што то ни је Ин ди ја, ни је пи ја ца и не ма ту ри ста, већ чо -

век пре жи вља ва ба ве ћи се ре ци кла жом. Ал’ бо ље да се зе за мо

не го да псу је мо. Јбг.

’Оће ку пи, не ће ку пи?

По што у Пан че ву по се ти те ин диј ску и си риј ску че тврт, оба ве зно

оби ђи те и ки не ску. Шта вас та мо че ка, пи ше на „пла ка ти ма”.

    Не раз у ме те? Ма, хте ли смо ми да вам рас ту ма чи мо, не го наш

ко ле га пре во ди лац Гу у у гло сав штрај ку је. Уко ли ко ипак оде те, ја -

ви те нам шта је иза вра та. Да зна мо да ли да иде мо и ми. Ако

не ва ља, по сла ће мо Гу у у гло са ва. За ка зну!

По сле пр ве тр ке на 
по бед нич ком по сто љу

Тре ћи тр кач ки ви кенд у ТЦР шам пи -
о на ту, ко ји је одр жан на чу ве ној ста зи
„Спа Фран ко шамп” у Бел ги ји, до нео
је но ви успех и но ве бо до ве нај бо љем
срп ском ау то мо би ли сти, на шем су -
гра ђа ни ну Ду ша ну Бор ко ви ћу. 

По пу лар ни Ду ца је сјај ном во -
жњом, нај пре у ква ли фи ка ци ја ма, у
ко ји ма је осво јио пр ву пол-по зи ци ју у
се зо ни и мак си мал них пет бо до ва, а
за тим и у пр вој тр ци, ко ју је за вр шио
на тре ћем ме сту и по пео се на по бед -
нич ко по сто ље, по ка зао да спа да ме -
ђу нај бо ље свет ске во за че.

По сле сјај не во жње у ква ли фи ка -
ци ја ма Ду ца је истим тем пом на ста -
вио и у тр ци не ко ли ко са ти ка сни је.
По сле не што сла би јег ста р та срп ског
аса су на са мом по чет ку пре сти гли
Аку Пе ли нен и Пе пе Ори о ла, а тај по -
ре дак је за др жан до кра ја тр ке. Наш
ас је то ком це ле тр ке оства ри вао од -
лич на вре ме на, а нај бо љи је био у пр -
вом и тре ћем сек то ру.

– По сле свих пе хо ва ко је сам имао
у Пор ту га лу, био је то сја јан по че так
ви кен да на мо јој оми ље ној, а си гур но
и нај те жој ста зи ТЦР шам пи о на та.
Мој Б3 реј синг тим ус пео је да сре ди
ау то мо бил по сле су да ра ко ји сам
имао у Ешто ри лу. До ста смо ра ди ли
од прет ход ног тр кач ког ви кен да ка ко
би смо уо чи ли гре шке ко је смо пра ви -
ли због не до вољ ног по зна ва ња ау то -
мо би ла. Ви де ли сте да опет ни сам
нај сјај ни је стар то вао, али то је не што
на че му кон стант но ра ди мо и на че -
му и „Се ат” мо ра да по ра ди, али си гу -
ран сам да ће мо и то сре ди ти. Ва жно

је да имам бр зи ну. Оства ри вао сам
до бра вре ме на то ком це ле тр ке. По -
зна јем ову ста зу и ужи вам у ње ним
иза зо ви ма. Ка да је во зач нај бр жи, то
зна чи да је на са мој гра ни ци и бли зу
из ле та ња са ста зе. Би ло је не ко ли ко
ин ци де на та, али нај ва жни је је да је
мој клуп ски ко ле га Та ши до бро – ре -
као је Ду ца по сле пр ве тр ке.

На осно ву обр ну тог по рет ка ре до -
сле да оства ре ног у ква ли фи ка ци ја ма,
у дру гој тр ци је наш ас стар то вао с де -
се те по зи ци је, али га је у же љи да се
до мог не но вих по е на на ње го вој оми -
ље ној ста зи спре чио Ђа ни Мор би де -
ли, ко ји је по ку шао да га оби ђе са
спољ не стра не, иа ко је био спо ри ји од
ње га. Ка да је тре ба ло да Мор би де ли
по пу сти, уда рио је у зад њи ле ви то чак
Бор ко ви ће вог „се а та” и та ко га оне -
мо гу ћио да на ста ви тр ку.

– Ја ко сам раз о ча ран, али ово су
ства ри на ко је не мо же да ути че ни -
је дан во зач и ко је се јед но став но
де ша ва ју. Са да сам у пот пу но сти
фо ку си ран на сле де ћу тр ку у Имо -
ли. На ста вљам да ве жбам ста рт и
да се уса вр ша вам са сво јим ти мом.
Ве о ма сам раз о ча ран и Мор би де ли -
је вим не спорт ским по на ша њем, јер
то ни је при ме ре но во за чу ко ји има
три де сет го ди на ис ку ства у тр ка ма
– до дао је Ду ца по сле над ме та ња у
Бел ги ји.

Бор ко вић је та ко тре ћи тр кач ки ви -
кенд за вр шио са осво је них 20 бо до ва:
пет из ква ли фи ка ци ја и 15 из пр ве тр -
ке. У укуп ном пла сма ну са да има 47
по е на и за у зи ма де ве то ме сто. ТЦР
шам пи о нат се на ста вља 22. ма ја тр ка -
ма у ита ли јан ској Имо ли.

А. Живковић

СВЕТ СКИ ТЦР ШАМ ПИ О НАТ У АУ ТО МО БИ ЛИ ЗМУ

ДУ ЦА ИЗ БЕЛ ГИ ЈЕ – СА ДВА ДЕ СЕТ БО ДО ВА

У Ко ви ну је про шле су бо те
од и гран ре ги о нал ни тур нир
у од бој ци за мла ђе пи о нир -
ке, а на ње му је уче ство ва ло
се дам еки па ко је су би ле по -
де ље не у две гру пе.

У ме чу за тре ће ме сто
БНС из Ба нат ског Но вог
Се ла са вла дао је стар че вач -
ки Бо рац, а он да је на ред
до шло ве ли ко фи на ле из -
ме ђу Рад нич ког из Ко ви на
и Од бој ке 013 из на шег гра -
да. Пр ви сет је при пао до -
ма ћем ти му, а он да су се, у
на став ку су сре та, раз и гра ле
и мла де Пан чев ке, ко је су у
не из ве сном и уз бу дљи вом

фи ни шу ус пе ле да пре о кре -
ну ре зул тат и осво је по бед -
нич ки пе хар.

Де вој чи це ко је пред во ди
тре нер Вла ди мир Јо ван чић
Флојд на тај на чин су по твр -
ди ле та ле нат, а не тре ба
сум ња ти да ће еки па чи ји је
ка пи тен Ан ђе ла Ву ја нић тек
по сти ћи пра ве успе хе. За
нај бо љу игра чи цу на тур ни -
ру про гла ше на је Со фи ја Гр -
бин, чла ни ца Од бој ке 013.

Ме да ље и пе ха ре нај у спе -
шни јим еки па ма и по је дин -
ка ма уру чио је ис так ну ти
од бој ка шки тре нер Јо ви ца
Цвет ко вић. А. Ж.

РЕ ГИ О НАЛ НИ ТУР НИР У КО ВИ НУ

ТРИ ЈУМФ ОД БОЈ КЕ 013

Чла но ви КК-а Мла дост су
про шлог ви кен да би ли ве о -
ма ак тив ни. Уче ство ва ли су
на два при прем на тур ни ра,
на ко ји ма су по сти гли
вред не ре зул та те.

На так ми че њу у Ра шкој, у
кон ку рен ци ји 460 ма лих бо -
ра ца, ка та-ти м жен ских на да
(Јо ва на Но ва ков и Ан ђе ли на
и Ана ста си ја Ја ре дић) осво -
јио је нај сјај ни је од лич је.
Сре бром су се оки ти ли Ми -
ло рад Пе тро вић, се стре Ја ре -
дић и тим жен ских на да у
бор ба ма (Ма ри ја Пот ко њак,

се стре Ја ре дић и Јо ва на Но -
ва ков). Брон за на од лич ја су

за ра ди ли се ни ор Ми лош Ма -
ки тан и на да Јо ва на Но ва ков. 

Већ у не де љу, 8. ма ја,
чла но ви КК-а Мла дост би -
ли су успе шни и на тур ни -
ру у Ла за ре ву.

Нај вред ни је тро фе је су
осво ји ли Ја на Кој чић, Са ра
Жу нић и ка та-ти м пи о нир -
ки ко ји су, по ред по ме ну тих
де вој чи ца, са чи ња ва ле и На -
та ли ја Га ври ло вић и Ми ња
Ко вач. Ко ва че ва се оки ти ла
и јед ним сре бр ним од лич -
јем, а брон зе су за слу жи ли:
На та ли ја Га ври ло вић, Ср ђан
Јо кић и Бра ни слав Срећ ков.

А. Ж.

АК ТИВ НО СТИ КК-а МЛА ДОСТ

ЗЛАТ НЕ КА ТА ШИ ЦЕ


