
У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  15 .  АПРИЛА 2016.

Страначке 

активности
Корпоративна

политика
» страна 5

цена 40 динараБрој 4657, година CXLVIII

„Борац” у „рату” за
Суперлигу
» страна 35

Политика се тиче
свих грађана
» страна 6

Ве кић по ку шао да спре чи
про тест пред Вла дом

Дуг ће ипак мо ра ти да се
пла ти из ло кал ног бу џе та

Ми ни стар ства здра вља и фи нан си ја
се очи глед но опа сно по и гра ва ју Апо -
те ком Пан че во, за по сле ни ма у њој,
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Пре ме сец и по да на на са стан ку гра -
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став ни ци ма по ме ну тих ми ни стар -
ста ва, НА ЛЕД-а, удру же ња ве ле дро -
ге ри ја и Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је
на чел но је до го во ре но да ће Ми ни -
стар ство фи нан си ја пла ти ти 325 ми -
ли о на ди на ра да се де бло ки ра ра чун
Апо те ке, а по том би из пан че вач ког
бу џе та тре ба ло да бу де пла ћен оста -
так ду га у на ред не три го ди не.

На кон то га се др жа ва ућу та ла, а
бло ка да ра чу на на ста ви ла да ра сте
до са да шњег из но са од око 560 ми -
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ли о на ди на ра. Из ло кал ног бу џе та је
фар ма це у ти ма ис пла ће на но вем бар -
ска за ра да, али они и да ље се де у
пра зним апо те ка ма. За то су у по не -
де љак, 11. апри ла, про те сто ва ли пред
Ми ни стар ством здра вља и Вла дом
Ср би је.

Над ле жни су по ку ша ли да спре че
тај скуп та ко што су истог ју тра хит но
по зва ли Бор ка Бо ји ћа, пред сед ни ка
Син ди ка та Апо те ке, Ме ла ни ју Бо нин,
ди рек тор ку уста но ве, и ње ну за ме ни цу
Ду брав ку Хох њец на са ста нак. Та да
им је Бе ри слав Ве кић, др жав ни се -
кре тар у Ми ни стар ству здра вља, су ге -
ри сао да од у ста ну од про те ста, али је
он ипак одр жан. Ве кић и пред став ни -
ци др жав них фи нан си ја опра ли су
ру ке од од го вор но сти за дуг Апо те ке
и упу ти ли их на ло кал ну са мо у пра ву.

Дан ка сни је су по зва ли и Па вло ва,
ко ме су об ја сни ли да у срп ском бу џе -
ту не ма обе ћа ног нов ца за де бло ка ду
ра чу на, те да ће Пан че во са мо мо ра ти
да „лу па гла ву” са овим про бле мом.

– Ми слим да је за кљу чак да ће на
кра ју ло кал на са мо у пра ва мо ра ти да
пре го ва ра о вра ћа њу ду га с по ве ри о -
ци ма, али ће он да рок вра ћа ња мо ра -
ти да бу де бар пет го ди на или ду жи,
јер тре ба да се одр жи ста бил ност бу -
џе та, с тим да ове го ди не не би смо
мо гли ни шта да пла ти мо. Ра чу на мо
да би смо мо гли го ди шње да от пла ћу -
је мо до 150 ми ли о на ди на ра, а од по -
ве ри ла ца ће мо тра жи ти да се од рек ну
ка ма те и суд ских тро шко ва. Већ у че -
твр так, 14. апри ла, по под не, има ћу
са ста нак с пред сед ни ком Удру же ња
ве ле дро ге ри ја на ову те му. Прет ход ниП
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АПО ТЕ КА РИ ПО НО ВО НА УЛИ ЦА МА

ДР ЖАВ НИ ПИ ЛА ТИ ФАР МА ЦЕ УТ СКОГ РАС ПЕ ЋА
услов је да Ми ни стар ство фи нан си ја
до зво ли да де фи цит бу џе та на ред них
го ди на бу де ве ћи од до зво ље них 10
од сто – ис при чао је Па влов.

До дао је да ће кра јем не де ље из
град ске ка се би ти упла ће но осам ми -
ли о на ди на ра за де цем бар ску пла ту и
до при но се ка ко би апо те ка ри мо гли
да ове ре здрав стве не књи жи це.

– Гра до на чел ни ку су у ми ни стар -
ству ис при ча ли ка ко је наш је ди ни
зах тев био да до би је мо пла те и до при -
но се, што ни је тач но. Ми смо тра жи -
ли да ра ди мо. Пр во су нас зва ли без
ње га, а он да ње га без нас, ка ко би мо -
гли да при ча ју јед ни ма јед но, а дру ги -
ма дру го и та ко раз дво је нас и ло кал -
ну са мо у пра ву. И да ље нам сти жу
пре су де за пле нид бу по крет не имо ви -
не, али су оста ли још са мо сто ло ви и
сто ли це, јер су све ле ко ве већ по пи са -
ли – из ја ви ла је Ме ла ни ја Бо нин.

До да ла је ка ко од све га то га не ма ју
вај де ни по ве ри о ци ни Апо те ка, јер
се за пле ње ни ле ко ви на ли ци та ци ја -
ма про да ју буд за што.

– Та ко ми оста не мо без ле ко ва, а
они не на пла те по тра жи ва ња, али се
за то ре ци мо „ка фе дол” у при ват ним
апо те ка ма про да је за 60 ди на ра, а на -
бав на це на тог ле ка за нас је 90 ди на -
ра, плус мар жа и ПДВ. Ово је по че так
ла ви не, јер су нам у ми ни стар ству ре -
кли да ће вр ло бр зо у ова кву си ту а ци ју
до ћи још 15 апо те кар ских уста но ва
у Ср би ји – до да ла је на ша са го вор -
ни ца.

За то су се на про те сту одр жа ном у
по не де љак по ја ви ли син ди ка ли сти из
апо те ка у Зре ња ни ну, Сме де ре ву и
Опо ву. Ма ри ја на То ма ше вић из сме -
де рев ске уста но ве ре кла је ка ко су они
је два ску пи ли но вац за по след ње пла -
те. По жа ли ла се да од не ло јал не кон -
ку рен ци је при ват ни ка не мо гу да оп -
ста ну, јер су се на мно жи ли пре ко сва ке
ме ре, сни жа ва ју це не ле ко ва ис под
тр жи шних, а ни су оп те ре ће ни оба ве -
зом не ко мер ци јал ног по сло ва ња на
ко је за кон те ра др жав не апо те ка ре.

Д. Ву ка ши но вић
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Од 13. априла 1869.

ЗЕЛЕНИ МУЗЕЈСКИ ПРИМЕРАК



Ко ли ко је још де це ши ром Ср би је
ко јој је по треб на по моћ ро ди те ља
због то га што су за па ла у љу бав не,
школ ске или не ке дру ге про бле ме?
Ко ли ко је ро ди те ља ко ји због оба ве -
за на по слу и сва ко днев не бор бе за
пре жи вља ва ње не ма ју вре ме на за
нај мла ђе?

Тра ге ди ја у Не го ти ну је озбиљ на
опо ме на да па ра лел но са еко ном -
ском кри зом и па дом стан дар да 
Ср би ја све ду бље то не и у кри зу мо -
ра ла, оту ђе но сти и кра ха не кад оп -
ште при хва ће них дру штве них вред -
но сти.

Ло шим ути ца ји ма ме ди ја, дру -
штве них мре жа, агре си је, вр шњач ког
на си ља и дру гих не га тив них по ја ва
нај ви ше су из ло же ни мла ди. Уко ли -
ко им у та квој си ту а ци ји нај бо љи
при ја те љи не бу ду ро ди те љи, не ће
би ти ни ког дру гог да им по мог не.

С дру ге стра не, ако их оче ви и мај -
ке бу ду ка жња ва ли, од у зи ма ли им
мо бил не те ле фо не и ком пју те ре и
за бра њи ва ли из ла ске, то мо же са мо
иза зва ти њи хов ре волт и има ти не га -
тив не по сле ди це.

М. Г.

Иза ђи, за о кру жи, не шкра бај!
Као рет ко ка да пред из бо ре, око јед не ства ри се сви уче сни ци у по ли тич кој
тр ци, ба рем де кла ра тив но, сла жу: ва жно је да гла сач ке ли сти ће у ку ти је
уба ци што је ви ше мо гу ће би ра ча, да бу де што ве ћа из ла зност. По ри ви за
то су, исти на, дру га чи ји.

Пред став ни ци го ле ме, рас цеп ка не опо зи ци је сма тра ју да су гра ђа ни
ма ло ду шни, да им је из бо ра пре ко гла ве, а да ће ди сци пли но ва ни би ра -
чи на пред ња ка у нај ве ћем бро ју иза ћи на гла са ње, те да ће та ко СНС до -
ћи до ви со ког из бор ног ре зул та та; сво ју шан су ви де у ве ћој из ла зно сти
од но сно ани ми ра њу ап сти не на та и у то ме да их мо гу убе ди ти да по сто ји
ал тер на ти ва нај ја чој стран ци, да има ју за ко га да гла са ју.

С дру ге стра не, функ ци о не ри СНС-а ка жу да опо зи ци ја же ли да ство -
ри ла жну сли ку ка ко на пред ња ци си гур но до би ја ју, не би ли та ко умр -
тви ли при ста ли це вла да ју ће стран ке, „од у чи ли” их од из ла ска на из бо ре
и та ко се би ство ри ли про стор за осва ја ње ве ћих про це на та; због то га есе -
не сов ци по зи ва ју гра ђа не да ма сов но иза ђу до би ра ли шта.

Их, сјај но! Ко нач но сло га око не че га: су гра ђан ке и су гра ђа ни, по слу -
шај те по ли ти ча ре, али и де жур не фи ло зо фе но ви на ре, и 24. апри ла про -
ше тај те до гла сач ких ме ста. Ево и „но ви нар ских” раз ло га за то: пра вил -
но упо тре бље ни гла сач ки ли стић, пре ма соп стве ној од лу ци, ка ква год да
је при ли ком за о кру жи ва ња ред ног бро ја, исто вре ме но по ста је па ра диг ма
мир не са ве сти – ти ме по ка зу је мо да смо од лу чи ли да чи ни мо оно што
мо же мо, а зре ло до но ше ње од лу ка и пре у зи ма ње од го вор но сти за њих
од ра сле раз ли ку је од не до ра слих.

Ис ко ри сти те сво је гра ђан ско, ци ви ли за циј ским те ко ви на ма из бо ре но
ак тив но пра во гла са и иза бе ри те не ко га по сво јој во љи, без об зи ра на то
да ли ће „ва ша” ли ста по сти збор ним до мун ђа ва њем по ли тич ких стра на -
ка по ста ти део вла сти или опо зи ци је. У пра вил ној упо тре би гла сач ких
ли сти ћа се огле да ути цај гра ђа на на ствар ност; ван на шег до ма ша ја је
све оста ло.

За што ин си сти ра мо на „пра вил ној упо тре би”? Ма те ма тич ки пре ци -
зно „за то што” на ла зи мо у ре зул та ти ма из бо ра одр жа них пре две го ди -
не: та да је на гла са њу за са став ре пу блич ке скуп шти не би ло око че ти ри
од сто (у Пан че ву чак 4,25) тзв. бе лих ли сти ћа. То су, да под се ти мо (и
по не ко га да еду ку је мо), гла сач ки ли сти ћи по ко ји ма су „ин вен тив ни”
шкра ба чи цр та ли Чи ча Гли ше, цве ти ће... и ти ме их учи ни ли не ва же -
ћим. Али не и не бит ним, на про тив: тих че ти ри од сто, уз део про це на та
гла со ва за оне по ли тич ке оп ци је што ни су пре шле цен зус, „пре ли ли” су
се нај ја чи ма, у слу ча ју из 2014. го ди не – на пред ња ци ма. СНС и ко а ли -
ци ја око ње га осво ји ли су не што ма ње од по ло ви не гла со ва, па је пре ма
про стој ра чу ни ци тре ба ло да за ду же од 122 до 124 по сла нич ка ман да та
(од 250 по сто је ћих), али су, ипак, у пр ви мах за у зе ли 158 сто ли ца у пар -
ла мен ту за хва љу ју ћи пре ра спо де ли ман да та по, код нас ва же ћем, Дон -
то вом си сте му.

Као и пред сва ке из бо ре осе ћа мо по тре бу да на пи ше мо не ко ли ко ре -
че ни ца о том на чи ну пре ра чу на ва ња из бор не во ље гра ђа на, од но сно о то ме
ка ко се де ле ман да ти. Фор му ла бел гиј ског ма те ма ти ча ра Дон та под ра зу -
ме ва на из ме нич но де ље ње осво је них гла со ва са 1, 2, 3... све до укуп но
рас по ло жи вог бро ја ман да та. При лич но ком пли ко ва но, да не ши ри мо.
Су шти на је у то ме да иа ко се си стем на зи ва про пор ци о нал ним, он ни је у
пот пу но сти та кав јер се ње го вом при ме ном фа во ри зу ју нај ја че ли сте, тј.
оне с нај ве ћим бро јем осво је них гла со ва.

Нај јед но став ни је ре че но: ако хо ћеш да гла саш за на пред ња ке, за о кру -
жи њи хов ред ни број; ако же лиш да би раш не ку дру гу ли сту, за о кру жи
од го ва ра ју ћи ред ни број; ако имаш на ме ру да по гу раш нај ја че, ко год то
био 24. апри ла уве че, а и па суљ и кри стал на ку гла ка зу ју исто – цр тај и
ша рај по из бор ном ма те ри ја лу, ство ри бе ли ли стић или гла сај за не ка кву
Пар ти ју ује ди ње них ко смо на у та (ПУК, хе, хе), ко ја си гур но не ће пре ћи
цен зус.

Ма те ма ти ка ће на дон тов ски на чин на шу из бор ну во љу по др жа ти.

ци ра ју са сво јом де цом и да их све
че шће ка жња ва ју уко ли ко не што по -
гре ше. Пре ма ње го вим ре чи ма, то
не са мо да је опа сно и по гре шно већ
по сле ди це мо гу би ти да ле ко се жне.

Та да је он апе ло вао на ро ди те ље
да на ђу на чи на да што ви ше вре ме на
про во де с де цом и раз го ва ра ју о њи -
хо вим про бле ми ма, без об зи ра на
ма њак сло бод ног вре ме на и оба ве зе.

Оправ да ност ње го вог упо зо ре ња
ви де ла се ових да на, на кон што је по -
ли ци ја у Не го ти ну про на шла бе жи -
вот но те ло 13-го ди шње де вој чи це ко -
ја је прет ход но по бе гла од ку ће.

– Пре ове тра ге ди је ко ја је за де си -
ла на шу по ро ди цу, ни смо има ли с
њом ни ка кве про бле ме. Је ди но смо
јој не дав но за бра ни ли да ко ри сти
мо бил ни те ле фон и ин тер нет и да
уве че из ла зи у град за то што је по пу -
сти ла у шко ли и ма ло ви ше се ви ђа -
ла с деч ком – из ја вио је но ви на ри ма
отац на стра да ле де вој чи це.

Уме сто да про ба да се при бли жи
сво јој ће р ки, раз го ва ра с њом, по ку -
ша да уви ди ње не про бле ме и да јој
као ста ри ји и ис ку сни ји по мог не, ре -
а го вао је на нај го ри мо гу ћи на чин –
ре пре си јом и ка жња ва њем.

Ро ди те љи, 
ми сли те на де цу 

Кра јем ја ну а ра, ка да смо из ве шта ва -
ли о слу ча ју две ју не ста лих де вој чи ца
из Вр шца ко је су у стра ху од ре ак ци је
ро ди те ља због ло ших оце на по бе гле
од ку ће, пре не ли смо и са вет јед ног
ин спек то ра пан че вач ке по ли ци је.

Он је та да упо зо рио да у сва ко -
днев ном ра ду из да на у дан при ме -
ћу је да ро ди те љи све ма ње ко му ни -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Наранџасти на тлу, наранџасти на крову – предизборне активности.

Улица Николе Ђурковића и Стара пивара у позадини, у четвртак, 14. априла

Снимила Данијела Исаков

• Старлете су наше звезде водиље.

• Демократија је почела да се шири као епидемија, 
па смо морали да је сузбијемо.

• У возилу под пратњом по правилу је сумњиво лице.

• Ако нико не зна за швалерацију, она губи сваки смисао!

• Јавна тајна је строго поверљива. За њу знају сви и нико.

• Узалуд се хватамо за главу. Ту нема помоћи.

• Види се светлост на крају тунела. Неко нам је упалио свећу.

• У нашој влади нема корупције. Тамо све функционише 
као подмазано.

• Оне које смо носили на рукама, сад не можемо да 
спустимо на земљу!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОВЕ ГОДИНЕ ЈЕ 1. МАЈ ЦРВЕНО СЛОВО У КАЛЕНДАРУ.

ПАДА НА УСКРС!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 15. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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У окви ру се ри је пре да ва ња
„Сто фо то гра фи ја за сто ми ну -
та” Удру же ња гра ђа на „По се ти
Пан че во”, у уто рак, 19. апри -
ла, у 19 са ти, у дво ра ни „Апо -
ло” До ма омла ди не су гра ђа ни
ће мо ћи да „за ви ре” у ен те ри -
је ре пан че вач ких ка фа на ко -
јих ви ше не ма, а ко је су би ле
ва жна ме ста оку пља ња Пан че -
ва ца и њи хо вих го сти ју.

„Рет ке фо то гра фи је, филм ски
за пи си, се ћа ња по је ди на ца, али
и освр ти књи жев ни ка (Цр њан -
ски), вра ти ће нас у про шлост, у
не ко без бри жни је вре ме, у град
ко ји је ве ко ви ма ра до био до ма -
ћин и ин спи ра ци ја го сти ма из
раз ли чи тих кра је ва све та и пру -
жао им го сто прим ство и у сво -
јим на да ле ко чу ве ним ка фа на -
ма”, на во ди се у са оп ште њу.

Том до га ђа ју је прет хо ди ло
под се ћа ње на „Мар ке тинг и

про па ган ду у Пан че ву од
1960. до 1990. го ди не”, ко је је
одр жа но 12. апри ла. Но ви нар
Не над Жив ко вић је уз број не
фо то гра фи је до ча рао вре ме у
ко јем су се пла ка ти, че стит ке
и ре кла ме ра ди ли про стим
мон ти ра њем (ле пље њем) ис -
пи са ног тек ста и фо то гра фи -
ја (не баш нај бо љег ква ли те -
та). По се ти о ци су мо гли да се
ин фор ми шу и о на чи ну на
ко ји су пред у зе ћа ко јих одав -
но ви ше не ма („Те сла”, „Ре -
монт”, „Сви ло пре лац”, „От -
пад”, „Кла ни ца” итд.) су гра -
ђа ни ма че сти та ла Дан ре пу -
бли ке и Дан осло бо ђе ња или
пак ну ди ла од но сно ре кла ми -
ра ла сво је про из во де. Би ло је
за ни мљи во ви де ти и ка ко су
се мар ке тинг и про па ган да
ме ња ли с го ди на ма.

Д. М.

АКТУЕЛНО
Петак, 15. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ре про дук ци је сли ка
Ша га ла, Пи ка са, 
Ту луз-Ло тре ка, 
На де жде Пе тро вић,
Ђор ђа Кр сти ћа 
и дру гих ау то ра

За пет го ди на поставка
го сто ва ла у де се так
срп ских гра до ва

Не мој те би ти збу ње ни ка да на
за тво ру у Ње го ше вој ули ци
угле да те „Ули цу Сен-Вен сан”
Мо ри са Утри ла, или Јак ши ће -
ву „Де вој ку у пла вом” на „Ер -
сте бан ци”, или пак Го ге но ву
„Та хи ћан ку” на згра ди Са мо -
стал ног син ди ка та – јер упра -
во при су ству је те нео бич ној из -
ло жби на отво ре ном под на зи -
вом „Арт ту ра” На род ног му -
зе ја из Бе о гра да. Пан че вач ки
до ма ћин био је наш На род ни
му зеј, а са мо отва ра ње је при -
ре ђе но у по не де љак, 11. апри -
ла, у под не, у хо лу Град ске
упра ве, где је (као и у Услу -
жном цен тру) из ло жен је дан
део ових ра до ва. Реч је о 24 ре -
про дук ци је де ла из бе о град -
ског На род ног му зе ја, ко је су
ура ђе не нај ква ли тет ни јом тех -
но ло ги јом на са тен-кан вас
плат ну, с га ран ци јом од око
200 го ди на без об зи ра на вре -
мен ске усло ве ко ји ма су из ло -
же не.

РЕ МЕК-ДЕ ЛА НА ФА СА ДА МА У ЦЕН ТРУ

„АРТ ТУ РА” – ИЗ ЛО ЖБА НА ОТВОРЕНОМ

Још јед на Б-нор ма
за Олим пиј ске игре

Две злат не и две
брон за не ме да ље 
у Ај ндхо ве ну

На јед ном од нај зна чај ни -
јих европ ских пли вач ких
ми тин га, на ко јем је увек
же сто ка кон ку рен ци ја, тра -
ди ци о нал ном „Ај ндхо вен
ку пу”, одр жа ном од 6. до
10. апри ла у Хо лан ди ји,
овог пу та глав на зве зда би -
ла је – Ања Цре вар.

У дру штву број них пли -
вач ких асо ва из це лог све та
на ша мла да су гра ђан ка,
чла ни ца ПК-а „Та миш”,
још јед ном је по твр ди ла да
је пред њом из у зет на ка ри -
је ра. Осво ји ла је чак че ти -
ри тро фе ја, а оства ри ла је и
но ви Б-нор му за Олим пиј -
ске игре у Рио де Жа не и ру,
и то на 400 ме та ра сло бод -
ним сти лом. Сва ка част!

Ања је нај сјај ни ја од лич -
ја осво ји ла у тр ка ма на 400

м ме шо ви то и 400 м сло -
бод но, у ко јој је по ста ви ла
но ви ап со лут ни на ци о нал -
ни ре корд на ше зе мље –
4:14,67. Брон за на од лич ја
је за ра ди ла на ду пло кра -
ћим дис тан ца ма, у тр ка ма
на 200 м ме шо ви то и 200 м
дел фин, у ко јој је та ко ђе
по пра ви ла ап со лут ни и
лич ни ре корд, ис пли вав ши
у вре ме ну 2:14,12.

Ве ли чан стве ним успе -
хом у Хо лан ди ји и ско ром
од че ти ри тро фе ја из че ти -
ри тр ке Ања по твр ђу је да је
у од лич ној фор ми и да се
при пре ме на пу ту ка Бра -
зи лу од ви ја ју у нај бо љем
ре ду. На нај ве ћој свет ској
спорт ској смо три, по ред
сво јих глав них ди сци пли -
на – 200 и 400 м ме шо ви то,
Ања са да мо же да се над -
ме ће и на 400 м сло бод но.

Дру ги члан ПК-а „Та миш”
и ре пре зен та ти вац Ср би је
Ча ба Си ла ђи, иа ко по вре ђен,
ус пео је да се пла си ра у фи -
на ле тр ке на 100 м пр сно.

А. Ж.

СТО ФО ТО ГРА ФИ ЈА ЗА СТО МИ НУ ТА

Од мар ке тин га ка 
пан че вач ким ка фа на ма

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
де це кон курс Ше стог ме ђу на -
род ног би је на ла умет нич ког
деч јег из ра за (6. БУ ДИ) про -
ду жен је до 30. апри ла (уме сто
ра ни јег ро ка – 15. апри ла).

„Ду го смо тра га ли за те мом
ше стог Би је на ла умет нич ког
деч јег из ра за ко јом ће се на
пра ви на чин обе ле жи ти де се -
ти ро ђен дан ма ни фе ста ци је и
ње не ма ско те – Му ње ви тог
Крин фо ли о на. Иде ја је на ста -
ла из на шег ду бо ког уве ре ња
да ле по та раз ли чи то сти да је
сми сао све му на на шој пла не -
ти”, на во ди се у са оп ште њу ор -
га ни за то ра.

Ово го ди шњем БУ ДИ-ју  по -
др шку су пру жи ли Ам ба са да
Ве ли ке Бри та ни је у Ср би ји и
British Council, ко ји ће би ти
го сти-до ма ћи ни ше стог би је -
на ла. Ор га ни за тор фе сти ва ла

је Кул тур ни цен тар Пан че ва, а
ма ни фе ста ци ја ће се од ви ја ти
од 13. ма ја до 16. ју на под сло -
га ном „У вр ту раз ли чи то сти!”.
По зва не су све обра зов не и
кул тур не ин сти ту ци је и де ца
уз ра ста до пет на ест го ди на да
по ша љу сво је ра до ве на кон -
курс с те мом „У вр ту раз ли чи -
то сти!”.

Ви ше ин фор ма ци ја о кон -
кур су мо же се до би ти на „Феј -
сбук” стра ни Би је на ла и сај ту
Кул тур ног цен тра Пан че ва
(www.kulturnicentarpanceva.rs).

Д. М.

ПРО ДУ ЖЕН КОН КУРС ДЕЧ ЈЕГ БИ ЈЕ НА ЛА

Ра до ве сла ти до 30.
апри ла

Ка ко је ре кла опе ра тив на ди -
рек тор ка На род ног му зе ја у Бе -
о гра ду Гор да на Гра беж, ре про -
дук ци је су ра ђе не пре ма сли ка -
ма из три збир ке ин сти ту ци је
ко јом она ру ко во ди, а мно ги
гра ђа ни и не зна ју да се ме ђу
њи ма на ла зе, ре ци мо, де ла Пи -
ка са, Ша га ла, Пи са роа и мно гих
дру гих. Из ло жба је по себ но зна -
чај на ка да се има у ви ду да наш
на ци о нал ни му зеј већ ду го не
ра ди због ре кон струк ци је. Са ма

ту ра ин спи ри са на је тра ди ци -
јом гранд ту ре ко ја је у пе ри о ду
од 17. до 19. ве ка мла дим ари -
сто кра та ма омо гу ћа ва ла да пу -
ту ју ћи Евро пом упо зна ју вр хун -
ска де ла тих и ми ну лих епо ха. 

– За ме не „Арт ту ра” има и
ду бљу ко но та ци ју. Из ла зак
умет но сти ван објек та му зе ја
на не ки на чин је скре та ње па -
жње на по ло жај кул ту ре у
овом вре ме ну – ре кла је Све -
тла на Ме сиц ки, директорка

Народног музеја у Панчеву, и
под се ти ла на нео п ход ност не -
го ва ња кул ту ре.

Ова из ло жба је пр ви пут
отво ре на 2011. го ди не у Кнез
Ми ха и ло вој ули ци у Бе о гра ду,
на кон то га је го сто ва ла у број -
ним срп ским гра до ви ма, а не -
дав но и на ае ро дро му „Ни ко ла
Те сла”. Све ре про дук ци је су
по ста вље не на објек те ко ји су
обез бе ђе ни ви део-над зо ром.

Д. Мла де но вић

Када уметност ишета из музеја

НО ВИ УС ПЕ СИ НА ШЕ СЈАЈ НЕ ПЛИ ВА ЧИ ЦЕ

Ањи на игра се кун да ма

По во дом 147. ро ђен да на
„Пан чев ца” де ле га ци ја на ше
ме диј ске ку ће, ко ју су чи ни -
ли њен вла сник Зо ран Пе -
шев ски, ди рек тор Дра ган
Жу јо вић и глав ни уред ник
Си ни ша Трај ко вић, 13. апри -
ла је по ло жи ла цве ће на спо -
ме ник Јо ва ну Па вло ви ћу,

осни ва чу на шег ли ста, на
ула зу у На род ну ба шту.

Ти ме је на ста вље на ду го го -
ди шња тра ди ци ја уста но вље -
на ра ди ода ва ња по ча сти
професору и но ви на ру ко ји је
пре скоро век и по по кре нуо
нај тиражнији локални не дељ -
ни лист у Ср би ји. М. Г.

ПО ВО ДОМ 147. РО ЂЕН ДА НА „ПАН ЧЕВ ЦА”

По ло же но цве ће на
спо ме ник осни ва чу

На ви ше ло ка ци ја у Ива но ву
се ва ће по но во апа ра ти мај -
сто ра у не де љу, 17. апри ла,
ка да ће би ти одр жан ју би ла -
ран, де се ти фо то-са фа ри.

За тај дан у 9 са ти за ка за но
је оку пља ње умет нич ких фо -
то гра фа из зе мље, ко јих увек
бу де пре ко сто, ка да ће би ти
оба вље но при ја вљи ва ње уче -
сни ка. По за вр шет ку на ве де -
них фор мал но сти кре ну ће се
на те рен, а пр во је у пла ну, и
то од 9.30, фо то гра фи са ње у
Цр кви Све тог Ван де ли на.

Ор га ни за то ри, ива но вач ки
Дом кул ту ре и Фо то-гру па
„Ду на вац”, обез бе ди ли су и
по се ту по је ди ним ау тен тич -
ним ку ћа ма, во жњу трак то -
ри ма и чам ци ма, као и од ла -
зак на ре ку.

За 14 са ти је пред ви ђе но
отва ра ње из ло жбе фо то гра -
фи ја под на зи вом „Ин ди ја”
ау то ра Зол та на Би са ка из
Ива но ва, а по том ће усле ди -
ти ру чак и дру же ње уче сни -
ка и го сти ју.

Ј. Ф.

У ИВА НО ВУ ДЕ СЕ ТИ ПУТ

Ју би ла ран 
фо то-са фа ри

По чет ком не де ље гра ђа не
Пан че ва уз не ми рио је не сно -
сан смрад ко ји се не ко ли ко
да на ши рио гра дом. У уто рак,
12. апри ла, град ски мо ни то -
ринг си стем за пра ће ње опа -
сних и за га ђу ју ћих ма те ри ја
ре ги стро вао је на мер ном ме -
сту Ва тро га сни дом по ви ше не
кон цен тра ци је укуп них угљо -
во до ни ка не ме тан ског ти па.
Сред ња јед но ча сов на кон цен -
тра ци ја те опа сне ма те ри је од
532,78 ми кро гра ма по ме тром
куб ном из ме ре на је у пе ри о ду
од 9 до 10 са ти. У исто вре ме
је сред ња јед но ча сов на кон -
цен тра ци ја бен зе на би ла 13,67
ми кро гра ма по ме тру куб ном.

Пре ма ин фор ма ци ји Цен тра
за оба ве шта ва ње, ни је би ло по -
зи ва гра ђа на. У днев ном из ве -
шта ју Ра фи не ри је наф те Пан че -
во сто ји да су тог да на оба вље на
пре та ка ња на ау то-пу ни ли шту,
же ле знич ком и реч ном пу ни -
ли шту. Тог да на је пре пум па но
и 2.500 то на при мар ног бен зи -
на из Ра фи не ри је у „Пе тро хе -

ми ју”. Ка ко твр де над ле жни,
ко нач на од лу ка о по чет ку, тра -
ја њу и за вр шет ку свих на ја вље -
них и пла ни ра них ма ни пу ла -
ци ја бен зи ни ма и аро ма ти ма
увек се до но си у скла ду с ре зул -
та ти ма мо ни то ринг си сте ма,
прог но зи ра ним и осмо тре ним
ме те о ро ло шким при ли ка ма и
про це ном тре нут не и бу ду ће
си ту а ци је. Ме ђу тим, ка ко су
тог да на, пре ма оба ве ште њу
РХМЗ-а, ме те о ро ло шки усло ви
би ли не по вољ ни за раз бла жи -

ва ње за га ђу ју ћих ма те ри ја у ва -
зду ху, фа бри ке у ју жној зо ни су
пре кр ши ле спо ра зум ко ји оба -
ве зу је за га ђи ва че да у та квим
си ту а ци ја ма об у ста вља ју или
не за по чи њу про це се ко ји мо гу
до ве сти до по ве ћа ног за га ђе ња
ва зду ха.

У но ћи из ме ђу 12. и 13. апри -
ла по но во су ре ги стро ва не ви со ке
вред но сти ТНМХЦ-а, а нај ви ша
вред ност је из ме ре на у 22 са та,
ка да је ана ли за тор из ме рио кон -
цен тра ци ју од 640 ми кро гра ма

по ме тру куб ном. Те ве че ри,
пре ма ин фор ма ци ја ма из Цен -
тра за оба ве шта ва ње, би ло је
укуп но шест по зи ва за бри ну тих
гра ђа на Вој ло ви це, То по ле и
Стре ли шта. Де жур ни у фа бри -
ка ма су оба ве сти ли јав ност да
тог да на ни је би ло по ре ме ћа ја
у про из вод њи. Ка ко са зна је мо,
и та да су оба вља на пу ње ње на
ау то-пу ни ли шту, же ле зни ци и
бар жа ма на Ду на ву и та ко ђе је
вр ше но пре пум па ва ње пи ро ли -
тич ког бен зи на у „Пе тро хе ми ју”.

Би ло ка ко би ло, ја сно је да су
ак тив но сти у ју жној зо ни ра ђе -
не ми мо до го во ре них про це ду -
ра, што је за по сле ди цу има ло
енорм но по ве ћа ње ни воа опа -
сних и за га ђу ју ћих ма те ри ја.
Не сно сан смрад ука зу је на то да
у фа бри ка ма у ју жној зо ни мо ра
још мно го то га да се ура ди. Да -
кле, ко зна ко ји пут је по твр ђе -
но да је по што ва ње про це ду ре у
слу ча ју не по вољ них ме те о ро ло -
шких усло ва са мо при вид но, а
не и крај ње ре ше ње про бле ма.

З. Ст.

АЕ РО ЗА ГА ЂЕ ЊЕ

Ма ни пу ла тив не ак тив но сти
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СТРА НАЧ КА ПРЕД ИЗ БОР НА ОБЕ ЋА ЊА
То ком про те кле не де ље Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не на -
гла си ла је ка ко ће уко ли ко до ђе на власт, Пан чев ци ма обез бе -
ди ти же ле знич ку оби ла зни цу, ас фал ти ра не ули це, бо ље
функ ци о ни са ње јав них пред у зе ћа и окре та ње гра да ка по љо -

при вред ној про из вод њи, а чла но ви Де мо крат ске стран ке су
ис та кли да би се у том слу ча ју за ла га ли за пра ва осо ба са ин -
ва ли ди те том, уки да ње фи нан си ра ња пар тиј ског ка дра и бо љи
ста тус пен зи о не ра.

Оли вер Пет ко вић и Ден ко
Тон чев, кан ди да ти Ли ге со -
ци јал де мо кра та Вој во ди не
за од бор ни ке у Скуп шти ни
гра да Пан че ва, на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре одр жа -
ној у по не де љак, 11. апри ла,
го во ри ли су о до са да шњем
за ла га њу и по стиг ну тим ре -
зул та ти ма ра да те стран ке,
али и о про гра му ко ји би
она спро во ди ла на ред не че -
ти ри го ди не. Ис та кли су да

је пар ти ја у прет ход ном
ман да ту би ла у опо зи ци ји и
да је та да оштро кри ти ко -
ва ла све ло ше пред ло ге од -
лу ка, али и по др жа ла оне
ко ји су би ли до бри за гра -
ђа не.

– Као од бор ник ЛСВ-а,
јав но сам го во рио о про бле -

му пи ја ће во де, о при кљу че -
њу се вер них се ла на град ску
мре жу, о ло шем ра ду јав них
ко му нал них пред у зе ћа у на -
се ље ним ме сти ма, као и о
не за ко ни тим од лу ка ма ко је
је Скуп шти на Пан че ва до но -
си ла, а због ко јих ће гра ђа ни
пла ћа ти од ште ту – из ја вио
је Пет ко вић.

Ка зао је да ће се убу ду ће
за ла га ти за из два ја ње ви -
ше нов ца за шко ле, окре -
та ње Пан че ва по љо при -
вред ној про из вод њи и за
то да ме шта ни се ла има ју
јед на ке усло ве за жи вот и
рад као што има ју ста нов -
ни ци гра да.

Тон чев је овом при ли ком
на гла сио да би он ве ли ку па -
жњу по све тио из град њи же -
ле знич ке оби ла зни це, пре ко
мо ста у Вин чи.

– Ан га жо ва ћу се око на -
став ка тог по сла, а та ко ђе
сви зна мо да се у на се ље
ста ра Ми са ни је ула га ло око
30 го ди на, па ћу се за у зе ти и
за ас фал ти ра ње Вој во ђан -
ске, Шај ка шке, Цр но гор ске
и дру гих ули ца – под ву као
је Тон чев.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у уто рак, 12.
апри ла, чла но ви Де мо крат -
ске стран ке го во ри ли су о
те шком по ло жа ју осо ба са
ин ва ли ди те том, као и о ста -
ту су пен зи о не ра.

– Осо ба ма са ин ва ли ди те -
том ни је омо гу ћен при ступ
свим град ским ин сти ту ци ја -
ма, а ти љу ди има ју про бле -
ма и с јав ним град ским пре -
во зом – из ја вио је Не ма ња

Те рек, кан ди дат ДС-а за од -
бор ни ка у Скуп шти ни гра да.

Ка зао је да је 2009. го ди не
до нет За кон о про фе си о нал -
ној ре ха би ли та ци ји и за по -
шља ва њу осо ба са ин ва ли ди -
те том ко ји је до вео до од ре -
ђе них по ма ка у тој обла сти,
али је на гла сио да се он да -
нас не до вољ но при ме њу је,

до дав ши да ће се ДС за ла га -
ти за по бољ ша ње спро во ђе -
ња њи хо вих пра ва.

Го во ре ћи о по ло жа ју пен -
зи о не ра, Ду шан Сто јић, кан -
ди дат ове стран ке за гра до -
на чел ни ка, ре као је ка ко ће
се тру ди ти да нај ста ри јим
су гра ђа ни ма обез бе ди до -
сто јан ствен жи вот.

– Тру ди ће мо се да уки не -
мо све ко ми сиј ске по сло ве
ко ји има ју ве зе с фи нан си -

ра њем пар тиј ског ка дра, а
при о ри тет ће нам би ти бо -
ље упра вља ње и уште да у
ја вим пред у зе ћи ма, а не на
пен зи о не ри ма. За ла га ће мо
се за то да нај ста ри ји гра ђа -
ни бу ду без бед ни и да има -
ју до бру здрав стве ну и со -
ци јал ну по моћ – ис та као је
Сто јић.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Те жак по ло жај осо ба
са ин ва ли ди те том

Град ски од бор Пар ти је ује -
ди ње них пен зи о не ра Ср би је
на гла сио је на кон фе рен ци ји
за но ви на ре одр жа ној у сре -
ду, 13. апри ла, да се за ла же
за из град њу со ци јал но пра -
вед ног дру штва и за ре ше ња
ко ја омо гу ћа ва ју еле мен тар -
но до сто јан ство угро же ним
ка те го ри ја ма ста нов ни штва.

– При о ри тет нам је бри га
о пен зи о не ри ма и мла дим
не за по сле ним љу ди ма. Ак -
тив но ће мо ра ди ти на про -
гра му со ци јал ног пред у зет -
ни штва, ко ји пред ста вља је -
ди ни на чин за  отва ра ње но -
вих рад них ме ста – из ја вио
је Ми лан Ста ној ко вић, пред -
сед ник ГО ПУПС-а.

Овом при ли ком је ре че но
ка ко је „пљач ка шка” при ва -
ти за ци ја не га тив но ути ца ла
на при вре ду Пан че ва.

– Сма тра мо и да је ве о ма
бит но из вр ши ти ре ин ду -
стри ја ли за ци ју у на шој сре -
ди ни, јер је то да нас за и ста
нај ва жни је пи та ње. Тре ба
ре ши ти и про блем ве ли ке
сто пе на за по сле но сти и од -
ла зак мла дог струч ног ка -
дра у ино стран ство – ка зао
је Пе тар До шен, пот пред -
сед ник ГО ове пар ти је.

Чла но ви ПУПС-а ис та -
кли су да у пот пу но сти по -
др жа ва ју по ли ти ку ко ју
спро во ди Срп ска на пред на
стран ка.

ПАР ТИ ЈА УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

За со ци јал но 
пра вед но дру штво

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

Кри ти ко ва ли 
смо ло ше од лу ке

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у уто рак, 12.
апри ла, Град ски од бор Со -
ци јал де мо крат ске стран ке
по ру чио је гра ђа ни ма да
има ју при ли ку да би ра ју из -
ме ђу вла сти и оних ко ји би
бо ље ру ко во ди ли гра дом.

– На на шој ли сти с кан ди -
да ти ма за од бор ни ке у Скуп -
шти ни Пан че ва на ла зе се љу -
ди ко ји су ро ђе ни у овом гра ду
и они ко ји ни су, али су ре ши -
ли да сво ју суд би ну ве жу за
бу дућ ност ње го вих ста нов ни -
ка – из ја вио је Ср ђан Ми ко -
вић, пред сед ник ГО СДС-а.

Ка зао је да има же љу да
ње го ва де ца жи ве у уре ђе -
ном ме сту, да по ха ђа ју си -
гур не шко ле и да оства ру ју
основ но здрав стве но оси гу -
ра ње. До дао је да су чла но ви
ове стран ке до ка за ли да не -
ма ју ре зер вни град и да им
због то га тре ба ука за ти по -
ве ре ње.

– У до са да шњем пе ри о ду
ло ше су утвр ђе ни при о ри те -
ти раз во ја Пан че ва и на се ље -
них ме ста, а де ша ва ло се и да
го ди на ма ни су за вр ше ни од -
ре ђе ни про јек ти – ис та као је
Ми ко вић.

СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Гра ђа ни има ју из бор

По крет „До ста је би ло” пре -
дао је Из бор ној ко ми си ји
ли сту с кан ди да ти ма за од -
бор ни ке у Скуп шти ни Пан -
че ва у че твр так, 7. апри ла.

– Наш по крет пр ви пут
уче ству је на из бо ри ма, а
гра ђа ни ма ну ди пот пу ну
тран спа рент ност, пре све га
ра ди спре ча ва ња кри ми на -
ла и ко руп ци је – из ја вио је
Ни ко ла Ће бић, кан ди дат за
од бор ни ка.

Он је овом при ли ком ка -
зао ка ко се на тој ли сти
углав ном на ла зе но ви љу ди
у по ли тич ком жи во ту.

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Ну ди мо 
тран спа рент ност

Страну

припремила

Сузана
Првуљ

З А К У П Љ Е Н   П Р О С Т О Р  ПОКРЕТ СТАРЧЕВО



„СДС – Ср ђан Ми ко вић”, 8.
„Пе тар Ан дре јић – Не стра нач -
ка гра ђан ска ли ста”, 9. „До ста је
би ло – Са ша Ра ду ло вић”, 10.
„Vajdasagi Magyar Szövetség –
Pásztor István / Са вез Вој во ђан -
ских ма ђа ра – Иштван Па стор”,
11. „Са вез за бо ље Пан че во –
Ли бе рал но-де мо крат ска пар ти -
ја – Но ва стран ка”.

Пре ци зни је ре че но, на ве де -
не ли сте кон ку ри шу за бу ду ћу
скуп штин ску ве ћи ну, ко ја ће
обез бе ђи ва ти по кри ће бу ду ћој
вла сти кад бу де „ода ва ла при -
зна ње” сво јим ак ти ви сти ма за
вер ност, за ла га ње и са мо пре -
го ран по ли тич ки рад у ви ду
да ва ња уго во ра о ра ду у јав ним
пред у зе ћи ма, уста но ва ма и на
дру гим при год ним ме сти ма
где је мо гу ће обез бе ди ти си не -
ку ре (не за слу же на при ма ња). 

Ти ме се на гра ђу ју ле пље ње
пла ка та, де ље ње из бор ног ма -
те ри ја ла, обез бе ђи ва ње „си гур -
них гла со ва”, ко је под ра зу ме ва
раз не рад ње, по пут мал тре ти -
ра ња по ште ног све та те ле фон -

ским по зи ви ма или ди рект -
ним до ла ском на кућ ни праг
да би се аги то ва ло за соп стве не
стран ке и во ђе. Уз ово по не кад
иду и ма ње-ви ше не скри ве не
прет ње, по пут из но ше ња по да -
та ка о чла но ви ма по ро ди це с
пра вом гла са и по да та ка о то -
ме да ли су и ка да гла са ли, те
„пре по ру ка ма” да би до бро би -
ло да иза ђу на би ра ли шта и за -
о кру же кон крет ну ли сту. Љу -
ди ма се по ста вља ју не у ме сна
пи та ња о то ме за ко га ће гла са -
ти и на тај на чин се уно си
страх ме ђу би ра че. 

По не кад се при бе га ва пот ку -
пљи ва њу у ви ду нов ца или ро бе
оних ко ји за о кру же „пра ву” ли -
сту или кан ди да те, а та вр ста
обез бе ђи ва ња „си гур них гла со -
ва” при ме њу је се углав ном ме ђу
си ро ма шни јом по пу ла ци јом.

Не ке од на ве де них ме то да
„по ли тич ке бор бе” за „европ -
ске вред но сти” ста ре су ко ли -
ко и ви ше стра нач је у са да -
шњој Ср би ји. Оне ри гид ни је
ме то де до 2014. ни су би ле ви -
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Мла дост, то је бор ба, упор -
ност, сре ћа. Не бри га др жа ве
одвелa je мла де и обра зо ва не
љу де да ле ко од ку ће. Ми,
мла ди Пан че ва, ка же мо: на -
ша на да ни је на пу шта ње зе -
мље. Же ли мо да да мо до при -
нос: да ме ња мо на бо ље. По -
треб на нам је по моћ свих
оних ко ји се ни су пре да ли.
Же ли мо да жи ви мо, а не да
пре жи вља ва мо. Ис ко ри сти те
сво је би рач ко пра во:

Не ка сре ћа жи ви у Пан че ву!

Шта нам је ва жно? По ро ди -
ца, при ја те љи, љу бав, обра зо -
ва ње, по сао, пу то ва ња, здрав
жи вот. Ка да пи та мо на ше
при ја те ље шта оче ку ју у жи -
во ту, мно ги од њих ка жу: ни -
шта. Али то ни је исти на! Уто -
ну ли су у без на ђе. Зна ју где
жи ве и ка ко. Све сни су. Не
ра ду ју се ви ше. Не пла ни ра ју.
Чо ве ку тре ба по сао за при -
сто јан жи вот; да би га до био –
мо ра да бу де члан вла да ју ће
стран ке! Да нас то та ко иде.
Зар не?

Ми смо про тив то га! Не ће -
мо и не же ли мо. Ми ка же мо:
до ста! Ни смо се шко ло ва ли,
учи ли и спре ма ли за жи вот да
би нас не ко по ни жа вао. Же -
ли мо да нас вред ну ју по обра -
зо ва њу, спо соб но сти ма и уме -
ћу. Хо ће мо по сао, бо ље усло ве
жи во та, по ро ди цу и де цу. Ра -
дост нам тре ба, смех и ве дри -
на. На ши при ја те љи не сме ју
да по то ну у по ро ке за то што
им је не ко ус кра тио шан су.
Мно ги мла ди да нас спре ма ју
па со ше, уче је зи ке и од ла зе.
Ова зе мља ви ше ни је њи хо ва
отаџ би на, ова зе мља је њи ма –
зла ма ће ха. Же ли мо да оста -
не мо. Да сво је обра зо ва ње
упо тре би мо за ко рист на ше
зе мље и на ших гра ђа на.

Ми не ви ди мо сво ју зе мљу
у окри љу НА ТО али јан се, јер
до бро пам ти мо ра не ко је
нам је она на не ла. Не ве ру је -
мо у до бро на мер ност зе ма ља
Европ ске уни је, јер нас сма -

тра ју за љу де дру гог ре да, ко -
ло ни ју у ко ју ће пла си ра ти
сво је про из во де, ло ши јег
ква ли те та од ро бе за соп -
стве на тр жи шта. Не ће мо да
бу де мо њи хо ва јеф ти на рад -
на сна га, да бо га ти бу ду још
бо га ти ји, пре ко на ших ле ђа!
Има мо свој по нос!

Зна њем ће мо ме ња ти ову
зе мљу и овај град – на бо ље!
Ми зна мо да мо же: тре ба ју
нам шко ле са обра зов ним
про фи ли ма ко ји пра те по тре -
бе при вре де на шег гра да. До -

ста нам је обра зов них ре фор -
ми ко је стал но ума њу ју ни во
зна ња ко је сти че мо. Хо ће мо
да ра ди мо у свом гра ду, а да
нам стран ке не бу ду би рои за
за по шља ва ње!

Ка да ми бу де мо од лу чи ва -
ли о вред но сти ма ко је овај
град тре ба да има, бри ну ће -
мо: да мла ди бу ду без бед ни;
да се по шту ју про пи си о про -
да ји ал ко хо ла мла ди ма; да се
гра де спорт ски те ре ни и ре -
дов но одр жа ва ју по сто је ћи;
да се умет ност мла дих по др -
жа ва и по ма же. Мла ди и нај -
мла ђи Пан чев ци мо ра ју да се

на три би на ма, пре да ва њи ма
и ча со ви ма ве ро на у ке и гра -
ђан ског вас пи та ња од лич но
упо зна ју са свим вр ста ма ри -
зич ног по на ша ња, да се оспо -
со бе да пре по зна ју про бле ме
и да их ре ша ва ју.

Мо ра ју да за жи ве ху ма ни -
стич ке вред но сти, а да се
пред у пре ди не тр пе љи вост и
на си ље. Школ ски спо рт тре ба
да бу де бес пла тан, уз тур ни ре
школ ских ти мо ва. Же ли мо
да мла ди бу ду под стрек, по -
др шка и на да ста ри ји ма.

Уче ни ци – пут ни ци из на -
се ље них ме ста на ше оп шти не
же ле че шћи пре воз. Нео п ход -
но је да це на ка ра та бу де јед -
на ка за све – без об зи ра на
уда ље ност од гра да. Да се
ура де би ци кли стич ке ста зе
до свих се ла и уре де град ске.

Из бу џе та Гра да тре ба
одва ја ти зна чај ни ја сред ства
за кул тур но-обра зов не про -
гра ме на ме ње не мла ди ма.
Про гра ми мо ра ју би ти бес -
плат ни за школ ску и сту дент -
ску по пу ла ци ју. До ступ ни
про гра ми су пре те жно „ур ба -
ни и ан дер гра унд”, мо ра се

да ти зна чај ни ји про стор и за
не го ва ње кул ту ре, умет но сти
и тра ди ци је свих на ро да ко ји
жи ве у Пан че ву. Ро до љу бље
се не гу је.

Во ли мо при ро ду и жи во ти -
ње; же ли мо уре ђен парк за
кућ не љу бим це и до бар сме -
штај за на пу ште не жи во ти ње.
Де ца и љу бим ци не тре ба да
бу ду на истом те ре ну из
здрав стве них и без бед но сних
раз ло га.

По што ва ни су гра ђа ни, дра -
ги при ја те љи, не гу би те ве ру,

на ду, ни ти љу бав. Уско ро ће
из бо ри: из бо ри те се олов ком,
за о кру жи те ко а ли ци ју „Две ри
– ДСС – Ме њај на бо ље!” Мла -
ди Пан че ва, не ћу ти те! Не -
мој те пре спа ва ти не де љу 24.
април! О ва ма се ра ди! Ако
од у ста не те од гла са ња, од у -
ста ли сте од шан се да соп -
стве ни жи вот др жи те у сво -
јим ру ка ма. Мо ра мо за јед но.
Да про ме ни мо си стем вред -
но сти око нас. Не мој те се
укла ња ти ло ши ји ма од се бе.
Сре ћа пра ти хра бре!

Гла сај те 24. апри ла. Не ка
се #сре ћа до се ли у Пан че во!

НАЈ ВЕ ЋИ КОН КУРС ЗА РАД НА МЕ СТА У СР БИ ЈИ

КОР ПО РА ТИВ НА ПО ЛИ ТИ КА
На ло кал ним из бо ри ма
так ми чи ће се 11 
ли ста стра на ка 
и ко а ли ци ја 

Праг ма ти зам и 
ко ри сто љу бље 
ис ти сну ли 
пар тиј ске иде о ло ги је

Кон курс за но ва рад на ме ста у
Пан че ву, Вој во ди ни и Ср би ји
тра је до 24. апри ла, а при јем
до ку мен та ци је за кљу чен је
12. апри ла, ка да је кон курс на
ко ми си ја под зва нич ним на -
зи вом Град ска из бор на ко ми -
си ја про гла си ла 11 ли ста кан -
ди да та за при ма ње апа на же
на ме ње не скуп штин ским ди -
за чи ма ру ку (вер зи ја вла да ју -
ће ве ћи не), од но сно га лам џи -
ја ма за го вор ни цом (вер зи ја
опо зи ци о не ма њи не).

Пред „из бор ним те лом” у
Пан че ву, тач но де сет да на на -
кон из ла ска овог бро ја „Пан -
чев ца”, по ја ви ће се 11 ли ста са
укуп но 366 име на кан ди да та за
на ве де не функ ци је. На Збир ној
из бор ној ли сти по ре ђа не су на
сле де ћи на чин: 1. „Алек сан дар
Ву чић – Ср би ја по бе ђу је”, 2.
„Ли га со ци јал де мо кра та Вој во -
ди не – Не над Ча нак”, 3. „Де мо -
крат ска стран ка – др Ду шан
Сто јић”, 4. „Др Во ји слав Ше -
шељ – Срп ска ра ди кал на
стран ка”, 5. „Иви ца Да чић –
Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би -
је, Је дин стве на Ср би ја – Дра ган
Мар ко вић Пал ма, Де мо крат -
ска пар ти ја Ма ке до на ца”, 6.
„Две ри – Де мо крат ска стран ка
Ср би је – Ме њај на бо ље”, 7.

З А К У П Љ Е Н   П Р О С Т О Р  КОАЛИЦИЈА ДВЕРИ – ДСС –  МЕЊАЈ НАБОЉЕ

Петак, 15. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

ЗНА ТЕ ЛИ ГДЕ СТА НУ ЈЕ СРЕ ЋА?

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

У ма лој са ли Град ске
упра ве у по не де љак, 11.
апри ла, одр жа на је три би -
на Срп ске на пред не стран -
ке под на зи вом „По др шка
нај ста ри јим су гра ђа ни ма”.
При сут ни ма су се обра ти -
ли Са ша Па влов, гра до на -
чел ник, Не над Ша ле тић,
пред сед ник Уни је пен зи о -
не ра СНС-а, и На та ша Ста -
ни са вље вић, се кре тар ка за
со ци јал ну за шти ту Гра да
Бе о гра да.

Овај до га ђај је био по све -
ћен ак ту ел ној про бле ма ти -
ци у ве зи с по бољ ша њем
со ци јал ног ста ту са пен зи о -
не ра, а раз го ва ра ло се о мо -
гу ћим и оствар љи вим на -
чи ни ма уна пре ђе ња ква ли -
те та жи во та нај ста ри јих су -
гра ђа на, у скла ду с про гра -
ми ма ко је на ја вљу је пре -
ми јер Алек сан дар Ву чић.

– Пен зи о не ри су те мељ
на ше про шло сти, али и ве -
о ма зна чај на по пу ла ци ја
ко ја да нас чу ва со ци јал ни
мир по ма жу ћи сво ју не за -
по сле ну де цу и уну чад. Не
тај на чин они исто вре ме но
гра де и чу ва ју бу дућ ност

ове зе мље. Не дав но по ве -
ћа ње пен зи ја по твр ђу је не
са мо ис пра ван пут ко ји је
ода бра ла ак ту ел на вла да
већ ре ше ност да пен зи о не -
ри ма, у што ско ри јој бу -
дућ но сти, жи вот бу де што
ква ли тет ни ји. Ових да на
ра ди се на по бољ ша њу јав -
ног са о бра ћа ја и то ће
умно го ме по мо ћи не са мо
пен зи о не ри ма већ и њи хо -
вим уну ци ма ко ји сту ди ра -
ју у Бе о гра ду и њи хо вој де -
ци ко ја та мо ра де. Ни је мо -
гу ће пре ко но ћи ис пра вља -
ти ту ђе гре шке, по го то во
оне ко је су чи ње не про те -
клих 16 го ди на, али Уни ја
пен зи о не ра СНС-а и овом
три би ном по твр ђу је сво ју
ре ше ност да се по мог не
ста ри јим су гра ђа ни ма –
ре као је Ша ле тић. С. П.

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

Свет ски дан здра вља

ђе не. Све је по че ло кад је ло -
ша по ли ти ка уби ла при вре ду,
па су стран ке пре у зе ле функ -
ци ју пред у зе ћа и тр го вин ских
ор га ни за ци ја. Пи о ни ри тог
прав ца у по ли ти ци би ли су
со ци ја ли сти и ју лов ци ко ји су
сво је вре ме но пред ка ме ра ма
у кам па ња ма при ма ли гру пе
но вих чла но ва ко ји ма је обе -
ћа ва но за по сле ње. 

Њи хо ви опо нен ти су на кон
2000. овај мо дел из го ди не у
го ди ну уса вр ша ва ли, да би он
да нас до сти гао не ви ђе не раз -
ме ре. Из по ли ти ке су сва ка ко
из ба че не иде о ло ги ја и ети ка, а
њи хо во ме сто за у зе ла је бес -
кру пу ло зна праг ма тич ност ма -
ки ја ве ли стич ког ти па. За при -
лич но крат ко вре ме пре шли
смо пут од кор по ра тив ног по -
ли ти кант ства до па ра вој них
пар тиј ских ор га ни за ци ја за -
сно ва них на чврстој ди сци пли -
ни. У ком прав цу ће се ства ри
кре та ти да ље, ви де ће мо већ за
ме сец да на.

Д. Ву ка ши но вић

Ко а ли ци о ни парт не ри Ли -
бе рал но-де мо крат ска пар -
ти ја и Но ва стран ка ис та кли
су на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној у не де љу,
10. апри ла, да је кам па ња за
ло кал не и по кра јин ске из -
бо ре у дру гом пла ну и да је
нео п ход но упра во на тим
ни во и ма пред ста ви ти про -
гра ме и ци ље ве за на ред не
че ти ри го ди не. На гла си ли
су да ће би ти пот пу но ја сни
и да би ра чи ма же ле да по -
ну де кон крет не ства ри ко -
је би ура ди ли у на ред ном
ман да ту.

– Обе ћа ва мо да ће пи ја -
ћа во да сти ћи до сва ке ку -
ће у Пан че ву, да ће се вер на
ин ду стриј ска зо на би ти за -
вр ше на и спрем на да у ро -

ку од две го ди не при ми но -
ве ин ве сти то ре, да ће град
до би ти мо де ран хо тел, да
ће мо обез бе ди ти ин ве сти -
ци је од 100 ми ли о на ди на -
ра го ди шње за по љо при -
вре ду и да ће мо сма њи ти
це ну гре ја ња за 15 од сто, а
за од но ше ње сме ћа за 10
од сто – из ја вио је Пре драг
Па тић, ме на џер ГО ЛДП-а.

Овом при ли ком је Са ша
Па влов ски, пред сед ник ГО
Но ве стран ке, ка зао да ће
се та пар ти ја бо ри ти за
про ши ре ње при јем них ка -
па ци те та „Деч је ра до сти”,
ка ко се не би по но ви ла
„бла ма жа” у ко јој су се
име на де це из вла чи ла као
на лу три ји за упис у ту
уста но ву. С. П.

ЛДП И НО ВА СТРАН КА

Про грам ко а ли ци је

По во дом обе ле жа ва ња Свет -
ског да на здра вља у че твр так,
7. апри ла, Пан че во је по се ти -
ла Сла ви ца Ђу кић Де ја но -
вић, пот пред сед ни ца Со ци ја -
ли стич ке пар ти је Ср би је, ко ја
је ис та кла да пра во на ле че ње
мо ра ју има ти сви гра ђа ни, а
не са мо бо га ти.

– Сви се по не кад на ла зи -
мо у си ту а ци ји ка да нам је
по треб на при ме на не ке ме -
ди цин ске ме ре, што зна чи да
смо сви па ци јен ти. Здрав -
стве ним рад ни ци ма тре ба
ода ти при зна ње за струч ност
и ху ма ност, али ми и по сто -
ји мо због на ших гра ђа на.
Струк ту ра ко јој при па дам, то
јест СПС – Је дин стве на Ср -
би ја, сма тра да је бо ље спре -
чи ти не го ле чи ти – из ја ви ла
је Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић.

Она је ка за ла да је ва -
жно бр зо по ста вља ње ди -

јаг но зе па ци јен ти ма, до -
дав ши да ре ха би ли та ци о -
ни трет ма ни и ква ли тет на
те ра пи ја мо ра ју би ти до -
ступ ни што ве ћем бро ју
љу ди.

На кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној у уто рак,
12. апри ла, со ци ја ли сти су
ис та кли да ће се ан га жо ва -
ти за очу ва ње ср ца еко но -
ми је Пан че ва, то јест, „Азо -
та ре” и „Пе тро хе ми је”.

Ни ко ла Дан гу бић, пред сед -
ник ГО те пар ти је, из ја вио је:

– По ред то га, за ла га ће -
мо се да не бу де ви ше кал -
др ми са них ули ца, за бол -
ни цу под јед ним кро вом,
за пи ја ћу во ду у свим се ли -
ма, да ста ра ли ца при ма ју
пу ну пен зи ју, за бо ље
школ ство и за бр жи еко -
ном ски раз вој и за по сле ње
свих гра ђа на. С. П.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

По др шка ста ри јим
су гра ђа ни ма

Кастинг за нова лица Скупштине биће одржан 24. априла
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ПО ЛИ ТИ КА СЕ ТИ ЧЕ СВИХ ГРА ЂА НА
Апа ти ја 
на фа кул те ти ма

Три би на под на зи вом „Гра -
ђан ска пра ва мла дих и из бо ри
2016” одр жа на је у пе так, 8.
апри ла, у ка фе-клу бу „Ку пе”,
а у ор га ни за ци ји ча со пи са
„Ви де ло” и Гра ђан ске ак ци је
Пан че во. Па не ли сти су би ли
Сер геј Три фу но вић, глу мац,
Вла ди мир Па ви ће вић, по ли -
ти ко лог, и Бог дан Ри стић,
осни вач ор га ни за ци је „Мла -
ди”, а пу тем „Скај па” у раз го -
во ру је уче ство вао и Ни ко ла
Ср дић, пред сед ник Сту дент -
ске уни је Ср би је. Мо де ра тор
је би ла Ма ра Не дељ ков, уред -
ни ца по ме ну тог ли ста.

На шта тре ба обра ти ти па -
жњу у пред из бор ној кам па њи,
ко ли ко су мла ди ме диј ски пи -
сме ни и за што су скрај ну ти на
мар ги не би ле су не ке од те ма
о ко ји ма се ди ску то ва ло.

На са мом по чет ку до га ђа ја
Па ви ће вић је на гла сио да је
по ли ти ка ди сци пли на ко ја се
ти че ор га ни зо ва ња, упра вља ња
и осми шља ва ња за јед нич ког
жи во та љу ди на јед ној те ри то -
ри ји, што зна чи да се она ти че
свих гра ђа на.

– Сва ко од нас има пра во да
го во ри, да кри ти ку је, да се
кан ди ду је, да са оп шти сво је
пред ло ге и да од лу чу је, уко -
ли ко до би је то пра во на из бо -
ри ма – из ја вио је Па ви ће вић.

Ка зао је и да по сто ји мно го
раз ло га за кри ти ко ва ње по ли -
тич ких стра на ка, али да су
оне ипак део плу ра ли стич ког
дру штва. Та ко ђе, Па ви ће вић
сма тра ка ко сту ден ти да нас
рет ко ре а гу ју, не по ка зу ју не -

Циљ гра ђа на оку пље них
око ли сте „Пе тар Ан дре јић
– не стра нач ка гра ђан ска ли -
ста” је сте по ди за ње све сти
омла ди не јер, ка ко они на -
во де, по сто ји ве ли ки про це -
нат не за ин те ре со ва но сти за
по ли тич ка и дру штве на де -
ша ва ња у гра ду.

– О па сив но сти омла ди не
го во ре ста ти стич ки по да ци
ко ји ука зу ју на то да са мо од
пет до 10 од сто из ла зи на
из бо ре. Ми же ли мо да чу је -
мо став мла дих, ка ко би смо
би ли њи хо ви гла сно го вор -
ни ци, а та ко ђе сма тра мо да
без ди ја ло га не ма раз у ме ва -

ња, па нам је и по треб на
омла ди на са ста вом – ре кла
је Си мо на Стан ко вић, кан -
ди дат ки ња ове гру пе гра ђа на
за од бор ни цу у Скуп шти ни
гра да, на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у уто рак,
12. апри ла. С. П.

ПЕ ТАР АН ДРЕ ЈИЋ – НЕ СТРА НАЧ КА 

ГРА ЂАН СКА ЛИ СТА

По ди ћи свест омла ди не

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Помоћи по ро дич на
га здин ства

По ли ти ка ко а ли ци о них парт -
не ра Срп ског по кре та Две ри
и Де мо крат ске стран ке Ср би -
је ни је за ду жи вач ка, већ је
она ко ја се ба ви про из вод њом
и за по шља ва њем – ис так ну то
је на кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 13.
апри ла.

Дар ко Ја ћи мов ски, ко ор -
ди на тор Са ве та за тех но ло -
шки раз вој овог по кре та, на -
гла сио је ка ко је сти му ли са ње
раз во ја при вре де мо гу ће са мо
уз раз не по ре ске олак ши це и
пу тем фи нан сиј ских под -
сти цај них сред ста ва.

– Сма тра мо и да тре ба под -
ста ћи и по ро дич на га здин ства
по мо ћу ко јих се, по ред еко -

ном ских вред но сти, ис ти че и
сна га по ро ди це, ко ја је јед но
од стра те шких пи та ња на ше
по ли ти ке. Та ко ђе, ми смо за
отва ра ње ка азиј ским др жа ва -
ма, јер би на тај на чин Ср би ја
про ши ри ла тр жи ште на ко је
би из во зи ла ро бу – из ја вио је
Ја ћи мов ски.

Он је ка зао је да ће се
Две ри за јед но са ДСС-ом
за ла га ти за фор ми ра ње
аграр не бан ке Ср би је, ко ја
ће ула га ти но вац у по љо -
при вре ду и сто чар ство, до -
дав ши да ће се ан га жо ва ти
и на ства ра њу мо гућ но сти
да до ма ћи про из во ђа чи ду -
го роч но ко ри сте др жав но
зе мљи ште. С. П.

Пред сед ник ГО СПС-а Ни ко -
ла Дан гу бић, кан ди дат ко а ли -
ци је око Со ци ја ли стич ке пар -
ти је Ср би је за гра до на чел ни -
ка Пан че ва, од бор ни ка Скуп-
штине града и републичког
посланика, у раз го во ру за
„Пан че вац” ка же да је уве рен
да ће од бор нич ка ли ста ко ју
пред во ди из ме ни ти ли це
Пан че ва. По но сан је на љу де
ко ји су на ли сти и ко ји је по -
др жа ва ју.

• С ка квом ли стом из ла зи -
те на пред сто је ће из бо ре и
ко ји је ваш мо тив да се
кан ди ду је те за гра до на -
чел ни ка?

– Гра ђа ни Пан че ва за -
слу жу ју да град во де
струч ни љу ди, ко ји пре по -
зна ју про бле ме су гра ђа на
и ко ји су спрем ни да их ре -
ша ва ју, а упра во ти љу ди
су на ли сти за од бор ни ке
ко а ли ци је око СПС-а у
Пан че ву. Част ми је што
сам као кан ди дат за гра до -
на чел ни ка на че лу ти ма у
ко ме до ми ни ра ју љу ди с
ви со ком и ви шом струч -

ном спре мом, али ту су и
по љо при вред ни ци, тех ни -
ча ри и пен зи о не ри, у ко ме
је до ста мла дих, же на и
при пад ни ка на ци о нал них
ма њи на.

Осе тио сам по тре бу да не -
што ура дим за Пан че во, за
на шу де цу, бу дућ ност. Има -
мо пре ве ли ки од лив мла дих
љу ди. Пре ма ло се озбиљ но
ра ди, јер су на мно гим по зи -
ци ја ма љу ди ко ји ма су пр ва
рад на ме ста по ли тич ко-
упра вљач ка и ко ји не ма ју
до вољ но зна ња ни ис ку ства.
То је је дан од раз ло га што
же лим да про ме ним не што
у овом гра ду и ми слим да се
кре ће мо у до бр ом прав цу,
јер се на од бор нич кој ли сти
СПС–ЈС–ДПМ оку пи ло до -
ста љу ди са ис ку ством ко ји
зна ју и уме ју. На дам се да
ће на ши кан ди да ти би ти
пре по зна ти од стра не гра -
ђа на, јер до ста смо да ва ли
шан су они ма ко ји не зна ју,
а Пан че во за слу жу је сви ма
бо ље.

• Ка ко ви ди те да љи раз -
вој Пан че ва?

– Основ на ви зи ја раз во ја
гра да је очу ва ње фи р ми ко -
је су стуб еко ном ског раз -
во ја Пан че ва, у пр вом ре ду
„Азо та ре” и „Пе тро хе ми је”,
као и Ра фи не ри је наф те,
али и осна жи ва ње при ват -
ног сек то ра, по себ но ма лих
и сред њих пред у зе ћа. СПС
се за ла же за Пан че во у ко -
је се ин ве сти ра и где се
зна вред ност до ма ће при -
вре де и сва ког но вог рад -
ног ме ста, за Пан че во ко је
пру жа мо гућ но сти мла ди -
ма и пра ви ам би јент за бо -
ље су тра.

СПС има спре ман Ак ци -
о ни план, ко ји пред ста вља
ма три цу пред ло га при о ри -
тет них ме ра, ак тив но сти и
по тен ци јал них ин ве сти ци -

ја с ро ко ви ма и за да ци ма
од го вор них ин сти ту ци ја за
пе ри од од 2016. до 2020.
го ди не. Же ли мо да има мо
Оп шту бол ни цу под „јед -
ним кро вом” до стој ну здра -
вља, да Пан че во бу де без
кал др ми са них ули ца, а да
се ла у на шем окру же њу
има ју ис прав ну во ду и по -
љо при вред ни бу џет за раз -
вој ма лих и сред њих га -
здин ста ва. Учи ни ће мо све
да шко ле бу ду по све ће не
уче ни ци ма и на став ни ци -
ма – да мла дост оста не у
Пан че ву, да пен зи о не ри
има ју пу не пен зи је и да се
по ве ћа град ска бри га о
мај ка ма, не за по сле ни ма и
со ци јал но угро же ни ма.
Пан че во за слу жу је да бу де

бо ље не го да нас и сва за ла -
га ња и ре ше ња ко ја ну ди -
мо усме ре на су у јед ном
прав цу, а то је Пан че во
сви ма бо ље.

• Све сни сте чи ње ни це
да се ло ше жи ви у Пан че ву
и да ће мно ги ре ћи да су и
со ци ја ли сти де ли мич но
од го вор ни за по сто је ће
ста ње?

– СПС два де сет го ди на
не вла да у Пан че ву и то се
осе ћа. Ло ше еко ном ско
ста ње бло ки ра про гре сив не
со ци јал не ме ре, због че га
град тр пи. На пред сто је ће
из бо ре иде мо све сни чи ње -
ни це да у на шем гра ду и
окол ним се ли ма мно го љу -
ди жи ви ло ше и да смо у
про шло сти пра ви ли гре -

шке ко је мо ра мо ис пра ви -
ти. Бо ље Пан че во за ви си од
еко ном ског раз во ја и пр во
што мо ра мо да ура ди мо, је -
сте да на пу ни мо град ску
ка су. То је мо гу ће је ди но уз
струч не љу де ко ји то зна ју
да ра де и има ју бо га то рад -
но ис ку ство, до вољ ну зре -
лост и же љу да по мог ну
Пан че ву. Ис ку ства ко ја
има мо с љу ди ма ко ји во де
на ше град ске уста но ве, а не
осе ћа ју Пан че во као свој
град, ве о ма су све жа и бол -
на. До ста љу ди ко ји су ван
Пан че ва на не ки на чин
упра вља ју на шим гра дом,
што ни је до бро. Ло кал на
власт је па ла на при ме ру
Апо те ке. У тој уста но ви,
као и у ве ћи ни град ских
пред у зе ћа, по ста вља ни су
љу ди с по ли тич ким, а не
рад ним ис ку ством.

• Ко ја је ва ша по ру ка
гра ђа ни ма Пан че ва и
окол них се ла?

– Упра во о на ма се од лу -
чу је 24. апри ла, дра ги на ши
су гра ђа ни, о то ме ка ко ће -
мо жи ве ти и за то је по треб -
но да има мо што ве ћу сна гу
у град ској скуп шти ни. Са мо
ис ку сни и пра ви љу ди ће
по ве сти овај град на пред,
не не ком пре те ра ном бр зи -
ном, већ ста бил ним раз во -
јем од пет до пет на ест од сто
го ди шње. Ве ро ват но на ма
тре ба ви ше, али не мо же мо
бр же уко ли ко же ли мо си гу -
ран про грес.

По зи вам вас да за о кру -
жи те број пет на ли сти за
од бор ни ке и да на тај на -
чин по др жи те СПС за сви -
ма бо ље Пан че во.

СА МО ХРА БРО – ДО
ПО БЕ ДЕ!

З А К У П Љ Е Н   П Р О С Т О Р  СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПАН ЧЕ ВО СВИ МА БО ЉЕ

УЗ СПС ДО ПОБЕДЕ

Никола Дангубић, кандидат СПС-а за градоначелника

Панчева, после завршетка Пољопривредног факултета у

Земуну каријеру је започео у компанији ДДОР Нови Сад.

Уз напоран рад, стручност и жељу за усавршавањем ре-

зултати су били неминовни.

Професионални пут Николе Дангубића је показатељ капа-

цитета и спремности у решавању све већих изазова. С пози-

ције регионалног директора првог пензионог фонда Дунав –

ТБИХ за јужни Банат препознат је за директора главне фили-

јале компаније „Дунав осигурање" за јужни Банат, где је два-

наест година постизао запажене резултате. Предан је струци.

Са својих 46 година, кандидат СПС-а за градоначелника во-

љени је тата Јелене и Милице и Мирјанин супруг.

за до вољ ство, не ор га ни зу ју
про те сте, чак и ка да се ра ди о
бит ним и круп ним ства ри ма
ко је их се ти чу.

Овом при ли ком Три фу но -
вић је ис та као да је по сто ја ње
по ли тич ке сце не у Ср би ји
ужа са ва ју ће и да је нај го ре
што мо же да се де си јед ном
на ро ду, то што уоп ште зна ка -
ко се зо ву по ли ти ча ри ко ји во -
де др жа ву.

– Жу дим за тим да жи вим у
зе мљи у ко јој се не зна ко су
пот пред сед ни ци. По ен та је
што се го ми ла ме ди о кри те та
на ме ће и тру ди да бу де што
по зна ти ја, а тре ба ло би да се
ис ти чу глум ци, пе ва чи и дру -

ги умет ни ци. Чим су по ли ти -
ча ри по пу лар ни, то зна чи да с
др жа вом и гла ва ма ста нов ни -
ка не што ни је у ре ду – ре као је
Три фу но вић.

Он је са оп штио и ка ко су
мно ги гра ђа ни на шли ухле бље ње
у стран ка ма, као и да не раз у ме
мла де љу де ко ји су учла ње ни у
раз не пар ти је за рад лич них ин -
те ре са, до дав ши да се сва ка
власт тру ди да на род бу де што
глу пљи и за ту ца ни ји, јер на тај
на чин пу тем „по пу лар но сти”
до би ја гла со ве.

Ри стић је као пред став ник
омла ди не го во рио о раз ло зи ма
ко ји су га мо ти ви са ли да се ак -
ти ви ра у окви ру по ме ну те ор -

га ни за ци је. На гла сио је ка ко је
глав ни узрок то ме био не до -
ста так кон крет них иде ја ко је
су нео п ход не мла дим љу ди ма.

– Иа ко је ово не вла ди на ор -
га ни за ци ја, она се ба ви упра во
ства ри ма у обла сти јав них по -
ли ти ка. Уре ђу је мо игра ли шта,
ба ви мо се не фор мал ним обра -
зо ва њем мла дих и обез бе ђу је -
мо прак су за сту ден те – под ву -
као је Ри стић.

Он је на гла сио и ка ко у сту -
дент ским до мо ви ма и на фа -
кул те ти ма вла да апа ти ја, а да
упра во сту ден ти тре ба да бу ду
про све ће ни ји и да схва те зна -
чај по ли тич ког ан га жма на.

С. Првуљ

Учесници трибине у кафе-клубу „Купе”



„Си менс” обез бе ђу је
са вре ме ну опре му за
бу ду ћи обје кат

Пре ми јер Алек сан дар Ву чић
не дав но је у Пан че ву, у свој ству
пред сед ни ка Срп ске на пред не
стран ке, на ја вио да ће „Азо та ра”
и „Пе тро хе ми ја” оп ста ти. По -
сто је не зва нич не по твр де ових
Ву чи ће вих ре чи из фа бри ке
пла стич них ма са, а „Пан че вац”
је из „Азо та ре” до био и кон крет -
не по дат ке ко ји по ка зу ју да др -
жа ва намерава да очу ва фа бри -
ку ми не рал них ђу бри ва.

Алек сан дар Бо жић, пред сед -
ник Син ди ка та смен ских и про -
из вод них рад ни ка тог пред у зе -
ћа, ре као је да су у ње му по че ли
озбиљ ни ре мон ти, од ко јих су
не ки од ка пи тал ног зна ча ја.
Пре де се так да на план ски су за -
у ста вље ни Кар ба мид и Амо ни -
јак, а у сре ду, 13. апри ла, об у -
ста вље на је про из вод ња гра ну -
ли са ног ђу бри ва јер је пре стао
да ра ди по гон КАН.

До кра ја ма ја ра ди ће са мо
јед на ли ни ја Ки се ли не и по -
стро је ње АН ра ди про из вод ње
теч ног ђу бри ва УАН.

– По сле ду жег вре ме на у
„Азо та ри” ће би ти спро ве де ни
ра до ви од ка пи тал не ва жно -

Де се так ми ли о на
ди на ра бес по врат но
за ма ши не и опре му

Ло кал на власт се при дру -
жи ла ак ци ји „Го ди на пред у -
зет ни штва” ко ју спро во ди
Ми ни стар ство при вре де та -
ко што је спро ве ла кон курс
за су фи нан си ра ње на бав ке
опре ме и ма ши на на ме њен
пред у зет ни ци ма, ма лим и
ми кро пред у зе ћи ма. Је ле на
Ба ти нић, чла ни ца Град ског
ве ћа за ду же на за при вре ду,
на ја ви ла је да ће до кра ја
го ди не би ти још не ко ли ко
та квих про је ка та.

– Под стак ну ти ак тив но -
шћу Ми ни стар ства при вре -
де, кра јем про шле го ди не
рас пи са ли смо кон курс за
до би ја ње бес по врат них сред -
ста ва на ме њен пред у зет ни -
ци ма. За ове на ме не да то је
2,8 ми ли о на ди на ра, а од 14
при ја вље них про је ка та 10 их
је до било бу џет ску по моћ у
ра спо ну од 150.000 ди на ра
до 500.000 ди на ра. Но вац је
био на ме њен про из вод ним
и услу жним де лат но сти ма,
а ме ђу про јек ти ма ко ји су
за до во љи ли усло ве кон кур -
са су они из обла сти за нат -
ства, уго сти тељ ства, се кун -
дар не по љо при вред не про -
из вод ње, пре ра де др ве та и
дру го – из ја ви ла је Је ле на
Ба ти нић.

Пре ци зи ра ла је ка ко је ме -
ђу ко ри сни ци ма ових под -
сти ца ја пред у зе ће „Та ми -
шка”, ко је се ба ви хлад ња -
чар ском де лат но шћу, а но -
вац је упо тре би ло за увоз са -
вре ме не опре ме. На ша са го -
вор ни ца је на ја ви ла да ће до
кра ја го ди не би ти рас пи са на
још два иста та ква кон кур са
– пр ви од њих већ на ред них
да на на уку пан из нос од 2,5
ми ли о на ди на ра. По ло ви на
те су ме би ће на ме ње на жен -
ском пред у зет ни штву.

Осим то га, Град ска упра ва
на ме ра ва да сле де ће не де ље
рас пи ше јав ни по зив за про -
јек те пан че вач ких удру же ња
же на чи ји је крај њи циљ еко -
ном ско осна жи ва ње чла ни -
ца тих ор га ни за ци ја.

– Ви ди мо да код на ци о -
нал них ма њи на Сло ва ка, Ма -
ђа ра и Ма ке до на ца по сто је
удру же ња вред них же на ко је
не гу ју не ма те ри јал но кул тур -
но на сле ђе тих на ро да. Же -
ли мо да им по мог не мо да на -
ба ве опре му или нео п ход не
про гра ме, јер из то га већ сле -
де ће го ди не мо гу на ста ти
пред у зет ни це – об ја сни ла је
Ба ти ни ће ва.

На ве ла је про шло го ди шњи
при мер удру же ња „Па нон ке”,
ко је су за хва љу ју ћи по мо ћи
Гра да ли цен ци ра ле „Ба нат -
ску ша ру” и 13 сво јих чла ни -
ца за спро во ђе ње еду ка ци је за
пет тех ни ка руч них ра до ва.

ЕКОНОМИЈА
Петак, 15. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пр ви за куп по но вим
пра ви ли ма са мо на
го ди ну да на

Оштре ка зне за 
узур па ци ју зе мље

Ове го ди не ће ли ци та ци ја др -
жав ног по љо при вред ног зе -
мљи шта би ти спро ве де на до 1.
ју на, јер је го ди шњи про грам
на осно ву ко јег се тај по сао
спро во ди Град ско ве ће усво ји -
ло у по не де љак, 11. апри ла, а
пред Скуп шти ном Пан че ва ће
се на ћи већ у че твр так, 14.
апри ла. Ло кал на са мо у пра ва
је овај до ку мент са чи ни ла у
за кон ском ро ку, а бр же не го
ина че до би ла је и са гла сност
над ле жног ми ни стар ства, јер
је то прет ход них го ди на био
озби љан про блем због ко јег су
ли ци та ци је спро во ђе не с ве -
ли ким за ка шње њем.

Ма ја Свир че вић Пре кић,
чла ни ца Град ског ве ћа за ду -
же на за по љо при вре ду, ре кла
је да ће за куп ци ма би ти по ну -
ђе но го то во 13.000 хек та ра. У
ту по вр ши ну не ула зи 129
хек та ра до де ље них до му „Ср -
це у Ја бу ци” и По љо при вред -
ној шко ли, те око 400 хек та ра
да тих у пра во пре чег за ку па.
По ло ви ну те зе мље ће по
осно ву по се до ва ња за лив ног
си сте ма об ра ђи ва ти пред у зе -
ће „Омо љи ца”, а оста так ће
слу жи ти за ис хра ну сто ке у
фир ма ма „Ка ча ре во” и „Фин
агро” из Ра шке, те код сто ча -
ра Мир ка Мак си мо ви ћа.

„Ста ри Та миш” има пра во
на око 4.000 хек та ра по истом
осно ву, али је и да ље у па сив -
ном ста ту су. Та зе мља је ушла
у про грам ли ци та ци је и по на -

ПОЧИЊE ОЗБИ ЉАН РЕ МОНТ „АЗО ТА РЕ”

Гра ди се но ви то рањ КАН-а

ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА ЊИ ВА ПО ЧЕТ КОМ ЈУ НА

КО НАЧ НО НА ВРЕ МЕ

ло гу ми ни стар ства ће би ти да -
та за куп уко ли ко та кав ста тус
тог пред у зе ћа не бу де уки нут,
а у про тив ном ће је оно до би -
ти на об ра ду.

Ма ја Свир че вић Пре кић је
оце ни ла да ће њи ва би ти до -
вољ но и у том слу ча ју за пан че -
вач ке ра та ре. Сва ко од њих ће
у пр вом кру гу, као и до сад, мо -
ћи да за ку пи до 50 хек та ра, а
не зва нич не ин фор ма ци је из
ми ни стар ства го во ре да ће уго -
во ри би ти скло пље ни на го ди -
ну да на. То зна чи да ове го ди не
не ће би ти за ку па по осно ву ин -
ве сти ци о ног ула га ња.

На ша са го вор ни ца је под се -
ти ла на по о штре не ка зне за
узур па то ре др жав них ора ни -
ца, што под ра зу ме ва ста вља ње
до ма ћин ства у па си ван ста тус,
кри вич ну при ја ву и на пла ту

тро стру ког из но са про сеч не
це не за ку па у ју жном Ба на ту.

До да ла је да је ко ри шће ње
зе мље по про гра му за 2015.
спро ве де но у скла ду са за кључ -
ком Вла де Ср би је у свим ка та -
стар ским оп шти на ма осим у
Ба нат ском Но вом Се лу. Са мо
та мо па о ри ни су мо гли да се
до го во ре о по де ли зе мље, а
глав ни про блем је би ло то
што су мно ги хте ли исте пар -
це ле, па на кра ју ни ко не ће
до би ти ни шта. Бар не по по -
вла шће ној це ни од 190 евра
по хек та ру, ко ли ко ће пла ћа -
ти они ко ји су ус пе ли да по -
стиг ну до го вор и при ја ве се
Ми ни стар ству по љо при вре де
до 1. ма ја. Они ће на осно ву
то га на пра ви ти по рав на ње с
др жа вом на по ме ну ти из нос и
та ко се „ле га ли зо ва ти” као за -

куп ци, а сви оста ли ко је ин -
спек то ри ухва те да ра де др -
жав ну зе мљу мо ра ће да пла те
570 евра по хек та ру.

Но во се ља ни су ме ђу соб но
„за ра ти ли” око пар це ла, па
гра до на чел ник Са ша Па влов
и Ма ја Свир че вић Пре кић
ни су ус пе ли да их сми ре, та -
ко да је у јед ном тре нут ку мо -
ра ла да ин тер ве ни ше и по ли -
ци ја. Са го вор ни ца „Пан чев -
ца” сма тра да је на ову збр ку
ути цао и сам за кљу чак Вла де,
јер је био пре ви ше уоп штен.
Она је упо зо ри ла на то да је
по љо при вред на ин спек ци ја
до би ла до дат не ин спек то ре
па ће спро во ди ти по ја ча ни
над зор. То зна чи да се мо гу
оче ки ва ти оштре санк ци је
пре ма узур па то ри ма др жав не
зе мље.

ГРАД ПОД СТИ ЧЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО

Бу џет као осло нац

сти за фа бри ку, јер ће ста ри
то рањ КАН-а би ти сру шен до
те ме ља ка ко би на том ме сту
био из гра ђен нов. То је ве о ма
ва жно за по ди за ње про из вод -
них ка па ци те та јер по тро шња
ком плет них ко ли чи на амо ни -
ја ка и ки се ли не иде пре ко тог
тор ња. До би је не су све нео п -
ход не гра ђе вин ске до зво ле, у
„Азо та ру” је сти гао ве ли ки
број из во ђа ча и ра до ви ће кре -
ну ти у по не де љак – ре као је
Бо жић.

Он ни је мо гао да ка же ко ли ко
ће ко шта ти ти ра до ви, ко ји ма
ће би ти об у хва ће но и из во ђе -
ње ре дов них ре мон та у оста -
лим по го ни ма, а ни је по зна то
ни да ли ове по сло ве пла ћа са мо
пред у зе ће или је но вац обез бе -
ђен и из дру гих из во ра. 

Пред сед ник Син ди ка та смен -
ских рад ни ка на гла сио је ка ко
ће опре му у но ви то рањ КАН-а
ин ста ли ра ти по зна та не мач ка
ком па ни ја „Си менс”. На кон
за вр шет ка ра до ва тај по гон ће
ра ди ти ра ци о нал ни је и уз
знат но сма ње ње за га ђе ња око -
ли не, али по ве ћа ње ка па ци те -
та про из вод ње не ће би ти мо -
гу ће без ре кон струк ци је дру ге
ли ни је у по го ну Ки се ли не. Са -
да ра де пр ва и тре ћа, јер већ
го ди на ма дру га ли ни ја слу жи
да се с ње ски да ју де ло ви за ре -
монт пре о ста лих двеју.

– Фор ми ра на је рад на гру па
ко ја тре ба да утвр ди да ли да
по сто је ћа ли ни ја Ки се ли не бу -
де ре но ви ра на или да се угра -
ди пот пу но но ва опре ма, као и
ко ли ко ће то све ко шта ти. Тек

ка да то про ра ди, мо гу ће је да
про из вод ни ка па ци те ти КАН-а
бу ду мак си мал но ис ко ри шће -
ни. Овај по сао би ће оста вљен
за ка сни је и ни је по ве зан с ре -
кон струк ци јом тор ња – ре као
је Бо жић.

Пла ни ра но је да КАН по но -
во стар ту је по чет ком но вем -
бра, што зна чи да би тре ба ло
да сре ди ном ок то бра поч не
про из вод ња кар ба ми да, амо -
ни ја ка и оста лих ком по нен ти
за ми не рал на ђу бри ва

Бо жић је на вео ка ко су и
струч ња ци ком па ни је „Ке лог”
у „Азо та ри”, где ана ли зи ра ју
рад Амо ни ја ка 3, на кон че га
ће до ста ви ти пред лог на чи на
за по ве ћа ње про из вод них ка -
па ци те та тог по го на, а циљ је
по ве ћа ње ефи ка сно сти ра да
ка ко би се са са да шњим утро -
шком га са до би ло знат но ви -
ше амо ни ја ка.

– Све ово ука зу је на то да ће
„Азо та ра” пре жи ве ти, а са мо
пре не ко ли ко ме се ци би ло је
ре чи да ће она оти ћи у сте чај,
што не би ишло у при лог ни
за по сле ни ма ни гра ду. Не ви -
дим ло ги ку да се бу дућ ност
фа бри ке до во ди у пи та ње ако
се то ли ки но вац ула же у њу –
за кљу чио је Бо жић.

Рад ни ци чи је при су ство у
пред у зе ћу ни је нео п ход но то -
ком ре мон та мо ћи ће да ко ри -
сте го ди шње од мо ре, а по том
ће би ти на пла ће ним од су -
стви ма, ко ја не би сме ла ду го
да тра ју. 

По че ла су хе миј ска тре ти ра ња
воћ ња ка, јер је без при ме не
пе сти ци да го то во не мо гу ће
оства ри ти ви со ке при но се и
очу ва ти ква ли тет по љо при -
вред них про из во да. Ме ђу -
тим, ко ри шће ње хе миј ских
пре па ра та мо ра би ти у хар -
мо ни ји са жи вот ном сре ди ном,
а то зна чи да се по ред су зби -
ја ња штет них ор га ни за ма
исто вре ме но мо ра ју чу ва ти
они ко ри сни.

Пче ле ква ли тет ним опра -
ши ва њем по ди жу при нос по -
је ди ног во ћа и до де сет пу та,
а сун цо кре та два пу та. За то
се у раз ви је ним зе мља ма
пче ла ри ма пла ћа да до не су
сво је ко шни це у за са де во ћа.

Упо тре ба пе сти ци да у вре -
ме цве та ња во ћа на ро чи то је
опа сна за пче ле. За то је на
сва ком па ко ва њу за штит них
сред ста ва на ве де но ко ли ко је
оно ток сич но за ове ин сек те,
као и огра ни че ње у по гле ду
вре ме на при ме не кон крет -
ног пе сти ци да.

Нај пре је нео п ход но зна ти
да се ме ре за шти те пче ла
при ли ком пр ска ња од но се
на све ко шни це у кру гу од
пет ки ло ме та ра од тре ти ра -
ног воћ ња ка. За тим тре ба
има ти на уму да пче ла ри не
мо гу ла ко на сва ки знак да
ће пр ска ње би ти оба вље но
пре ме сти ти ко шни це, па их
тре ба оба ве сти ти о то ме на
вре ме, од но сно два да на ра -
ни је, ка ко би има ли вре ме на
да за тво ре пче ли ња дру штва,
а трет ма не би тре ба ло оба -
вља ти у ве чер њим тер ми ни -
ма. Пче ла ри тре ба да по ред

ко шни ца ис так ну та блу с
бро јем те ле фо на на ко ји их
во ћа ри мо гу оба ве сти ти о
пр ска њу воћ ња ка.

Хе миј ске трет ма не ни је до -
зво ље но из во ди ти на уда ље но -
сти ма њој од 60 ме та ра од ко -
шни ца. У оба ве ште њу о пр ска -
њу оба ве зно је на ве сти ко је ак -
тив не ма те ри је са др же пре па -
ра ти, јер по сто је раз ли чи ти
сте пе ни штет но сти по пче ле.
По љо при вред ни ци тре ба да
ко ри сте оне без о па сни је.

Ве ли ки про блем мо же
пред ста вља ти пре но ше ње пе -
сти ци да ве тром на су сед не
усе ве и дру гу фло ру ко ји су у
цве та њу. За то тре ба во ди ти
ра чу на о вре мен ским усло ви -
ма по ко ји ма се из во де трет -
ма ни, као и о ко ри шће њу ди -
зни на пр ска ли ца ма ко је ума -
њу ју овај ефе кат.

Из вор кон та ми на ци је пче -
ли њих дру шта ва пред ста -
вља ју и оста ци пе сти ци да
про су ти при ли ком при пре ме
рас тво ра, цу ре ње из пр ска -
ли ца на пу ту до ме ста при -
ме не пре па ра та, као и про си -
па ње не ис ко ри шће них пе -
сти ци да на не до зво ље ним
ме сти ма.

Исто та ко је ва жно еду ко -
ва ти пче ла ре о на чи ну тро ва -
ња пче ла и ти пич ним симп -
то ми ма ко је по је ди не гру пе
пе сти ци да иза зи ва ју код тих
ин се ка та. Нај е фи ка сни ји на -
чин за шти те је да пче ла ри
пре ко сво јих удру же ња бу ду
у кон так ту с вла сни ци ма за -
са да и у обо стра ном ин те ре -
су из бег ну мо гу ће не спо ра зу -
ме и про бле ме.

Пре вен ци ја тро ва ња
пче ла пе сти ци ди ма
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Нај ве ћи про бле ми пан че вач ке
Слу жбе хит не ме ди цин ске по -
мо ћи – лош во зни парк и не до -
во љан број ле ка ра – на по кон
су убла же ни: про шле не де ље је
сти гао но ви са ни тет, а не дав но
су за по сле на и два ле ка ра.

Кљу че ве „та зе” про из ве де -
ног во зи ла ди рек то ру До ма
здра вља др Сло бо да ну Ову ки
све ча но је у че твр так, 7. апри -
ла, уру чио гра до на чел ник Са -
ша Па влов, а при мо пре да ји
су при су ство ва ли и др Ми ро -
слав Теп шић, на чел ник Слу -
жбе хти не по мо ћи, и град ски
већ ни ци Ми ре ла Пе тро вић и
Мар ко Ра да ко вић. Гра до на -
чел ник је том при ли ком из ја -
вио да је јед на од основ них
ду жно сти ло кал не за јед ни це
да обез бе ди нат про се чан ни -
во при мар не здрав стве не за -
шти те.

– Има ју ћи у ви ду очај но
ста ње во зног пар ка Хит не по -
мо ћи, као ор га ни за ци о не це -
ли не До ма здра вља, чи ји је
осни вач Град, ре ши ли смо још
пре не ко ли ко го ди на да про -
ба мо да на го ди шњем ни воу
из два ја мо сред ства за ма кар
јед но но во во зи ло. По след ње
смо ус пе ли да ис фи нан си ра мо

2014. го ди не и сад на ста вља мо
тај при мер до бре прак се. На -
сто ја ће мо да, по ред во зи ла за
ур гент ну по моћ, у бу дућ но сти
обез бе ди мо и она за пре воз
нај те жих бо ле сни ка – ис та као
је Па влов и упу тио апел и до -
на то ри ма да по мог ну До му
здра вља у на бав ци во зи ла и
оста лих по треп шти на.

Пре ма ре чи ма Ми ре ле Пе -
тро вић, чла ни це Град ског ве -
ћа за ду же не за здрав ство, за
ку по ви ну но вог са ни те та Град
је из во јио пет ми ли о на ди на -
ра, а до дат них 500.000 ди на ра

Дом здра вља је обез бе дио из
соп стве них сред ста ва.

– Ово је нај мо дер ни ји са ни -
тет, ко ји се про из во ди и за зе -
мље Европ ске уни је. Са др жи
де фи бри ла тор, аспи ра тор и сву
нео п ход ну до дат ну опре му.
Ако из не сем по да так да ови са -
ни те ти не во зе ду гач ке ре ла ци -
је и иду нај да ље до Бе о гра да, а
го ди шње пре ђу чак по 20.000
ки ло ме та ра, он да се мо же
схва ти ти ко ли ко се ин тер вен -
ци ја њи ма оба ви, ко ли ко се жи -
во та спа се и ко ли ко је ва жно да
го ди шње Слу жба хит не по мо ћи

до би је бар по јед но ова кво пре -
во зно сред ство – ис та као је др
Сло бо дан Ову ка.

Пре ма ре чи ма др Ми ро сла -
ва Теп ши ћа, у во зном пар ку
Хит не по мо ћи са да има шест
са ни те та за ур гент не си ту а ци -
је. Нај ста ри ји је про из ве ден
2009. го ди не.

– Чи ње ни ца је да ће мо са да
би ти у при ли ци да ста ри ја во -
зи ла ко ри сти мо не што ма ње,
ка ко би смо их са чу ва ли и сма -
њи ли ри зик од че стих ква ро ва.
Ре ци мо, во зи ла дру гог ти па,
ко ја ко ри сти мо за тран спорт
па ци је на та, ста ра су из ме ђу
осам и че тр на ест го ди на, пре -
шла су пре ко 300.000 ки ло ме -
та ра, па су због до тра ја ло сти
пре че сто у ква ру. Сто га нам
фи нан сиј ска по др шка за об -
но ву во зног пар ка увек мно го
зна чи – ре као је Теп шић.

Он је до дао да на ду да за
Слу жбу хит не по мо ћи до ла зе
бо љи да ни, ули ва и то што је
ко лек тив не дав но по ја чан за -
по сле њем две ју док тор ки. То,
ме ђу тим, ипак ни је до вољ но,
бу ду ћи да је у прет ход ном пе -
ри о ду из ове слу жбе дво је ле -
ка ра оти шло у пен зи ју, а дво је
је пре шло у Оп шту бол ни цу.

ХРОНИКА
Петак, 15. април 2016.
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Пи та ње: Пулс ми је го ди на -
ма сва ко днев но ја ко убр зан
(110–120 от ку ца ја у ми ну ту
при ми ро ва њу). Пре не ко -
ли ко го ди на сам ишла код
кар ди о ло га на пре глед и
на лаз ул тра зву ка и хол те ра
је био уре дан, те ни сам до -
би ла те ра пи ју. Шта мо же
иза зва ти убр зан пулс и да
ли је то опа сно за ср це?

Од го вор: Си ну сни чвор је
део ср ца ко ји рит мич но
еми ту је елек трич не им пул -
се уче ста ло шћу 60–100 у
ми ну ту. Нај че шћи узро ци
по ви ше ног пул са су ма ло -
крв ност, ин фек ци ја, по ре -
ме ћен рад шти та сте жле -
зде, пре те ран унос ко фе и на
и анк си о зност.

Ни су рет ке осо бе ко је
има ју по ви шен пулс иа ко
су сви дру ги на ла зи нор -
мал ни. Че сто су то мла де,
не до вољ но ак тив не же не,
са симп то ми ма убр за ног
ср ча ног ра да на кон на по ра

или стре са. То ста ње ни је
опа сно, али зах те ва пра ће -
ње ако је пулс у ми ро ва њу
за и ста до 120 у ми ну ту.
Уко ли ко не ма те го ба, не ма
ни по тре бе за те ра пи јом.

Уко ли ко су те го бе из ра же -
не, по сто је ефи ка сни ле ко -
ви за сни жа ва ње пул са,
али је прет ход но по треб но
по но ви ти кар ди о ло шку
ди јаг но сти ку.

Пре ле ко ва по ку шај те с
по сте пе ним по ди за њем
фи зич ке кон ди ци је – та ко
ће те и сни зи ти пулс и по -
пра ви ти оп ште пси хо фи -
зич ко здра вље.

Од го ва ра: 
др Ана Ко ва че вић Ку зма но вић,
ин тер ни ста кар ди о лог

Да ли је убр зан 
пулс опа сан?

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

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

Пред школ ци у Пан че ву
и Ре ши ци учи ће на
бо љи на чин

NTC си стем раз ви ја
ин те лек ту ал не 
по тен ци ја ле

Пла ни ра не ра ди о ни це
за вас пи та че 
и ро ди те ље

„Smart Children Network –
SMART” на зив је де се то ме сеч -
ног и за пред школ це из у зет но
ва жног про јек та пре ко гра нич -
не са рад ње Ср би је и Ру му ни је,
ко ји је по чео 15. мар та, а парт -
нер ски ће га до по чет ка де -
цем бра ре а ли зо ва ти Пред -
школ ска уста но ва „Деч ја ра -
дост”, вр тић „Сун цо крет” из
Ре ши це и Ви со ка шко ла стру -
ков них сту ди ја „Ми ха и ло Па -
лов” из Вр шца.

Циљ про јек та је уво ђе ње
NTC про гра ма уче ња у пред -
школ ско обра зо ва ње. Тај спе ци -
ја ли зо ва ни про грам за сно ван је
на нај но ви јим ис тра жи ва њи ма
из обла сти пе да го ги је, не у ро -
фи зи о ло ги је, де фек то ло ги је,
пси хо ло ги је и ге не ти ке и
усме рен је на сти му ли са ње
раз во ја ин те лек ту ал них спо -
соб но сти де це. Он се спро во ди
у пет на ест др жа ва у Евро пи, а
осми слио га је др Ран ко Ра јо -
вић, ду го го ди шњи члан че тво -
ро чла ног ти ма ко ми те та свет -
ске „Мен се” за да ро ви ту де цу
и осни вач „Мен се Ср би је”. За -
хва љу ју ћи про јек ту ко ји ће би -
ти фи нан си ран из IPA фон да

ПРО ЈЕ КАТ ПРЕ КО ГРА НИЧ НЕ СА РАД ЊЕ С РУ МУ НИ ЈОМ

БУ БА ЛИ ЦЕ – СТОП, ГЕ НИ ЈАЛ ЦИ – НА ПРЕД!

Европ ске уни је, пред школ ци у
Пан че ву и Ре ши ци по чи њу да
уче упра во по овом про гра му.

На по кон на пра вом пу ту
Увод на кон фе рен ци ја на ко јој
су пред ста вље ни про је кат и
уче сни ци у ње му одр жа на је у
че твр так, 7. апри ла, у дво ра ни
Кул тур ног цен тра, пред ве ли -
ким бро јем вас пи та ча, учи те -
ља и дру гих го сти ју.

– Про је кат ће об у хва ти ти
еду ка ци ју вас пи та ча и ро ди те -
ља, им пле мен ти ра ће мо про -
грам, а на осно ву те сти ра ња
де це пре и на кон ње го ве при -
ме не има ће мо и ја сан увид у
ре зул та те. Ово ће би ти и од -
лич на при ли ка да раз ме ни мо
ис ку ства с ко ле га ма из Ру му -
ни је и да за јед но учи мо кроз
при ме ре до бре прак се. Пла ни -

ра на је и за вр шна ма ни фе ста -
ци ја „Smartissimo”, те ће мо
ви де ти шта смо на у чи ли јед ни
од дру гих. Има мо за и ста мно -
го по сла, али то нам не па да
те шко, јер смо уве ре ни да ра -
ди мо пра ву ствар – ре кла је
Ру жи ца Беч, ди рек тор ка ПУ
„Деч ја ра дост”.

На кон фе рен ци ји су се
пред ста ви ли и парт не ри у
овом про јек ту. Да ни је ла Вул -
пес, ко ор ди на тор ка про јек та с
ру мун ске стра не, ис при ча ла је
не што ви ше о вр ти ћу „Сун цо -
крет” из Ре ши це, а Је ле на Пр -
тља га, ди рек тор ка Ви со ке
шко ле стру ков них сту ди ја за
вас пи та че „Ми ха и ло Па лов” у
Вр шцу, об ја сни ла је да ће та
ин сти ту ци ја ра ди ти екс пер ти -
зу уво ђе ња у рад NTC про гра -

Обе ле жа ва ње Свет ског да на
Ро ма, 8. апри ла, би ло је по вод
да се у Град ској би бли о те ци у
по не де љак, 11. апри ла, одр жи
скуп с ци љем по ди за ња све сти
о про бле ми ма с ко ји ма се ром -
ска по пу ла ци ја су сре ће у чи та -
вом све ту, па и код нас.

Без об зи ра на то да ли је реч
о за по шља ва њу, обра зо ва њу,
стам бе ним пи та њи ма, здра вљу
или пак дис кри ми на ци ји, си ту -
а ци ја ни да нас ни је мно го све -
тли ја не го ра ни јих го ди на. О
то ме, али и о ре зул та ти ма при -

ме не ме ра за ин те гра ци ју Ро ма
и пла но ви ма за по бољ ша ње
њи хо вог по ло жа ја, би ло је ре чи
то ком све ча но сти ко јој су, по -
ред ве ли ког бро ја гра ђа на, при -
су ство ва ли и пред став ни ци
Гра да и На ци о нал ног са ве та
ром ске на ци о нал не за јед ни це.
По ред ор га ни за тор ке овог до -
га ђа ја Па ве Но ва ков Ча бри лов -
ски, ко ор ди на тор ке за ром ска
пи та ња у Град ској упра ви, при -
сут ни ма се обра ти ла и Су за на
Јо ва но вић, чла ни ца Град ског
ве ћа за ду же на за рад, за по шља -

ва ње и со ци јал на пи та ња. Она
је под се ти ла да Пан че во спро -
во ди низ ак тив но сти у скла ду
са Ак ци о ним пла ном за дру -
штве ну ин те гра ци ју Ро ма и
Ром ки ња, као и да фи нан си ра
рад не вла ди них ор га ни за ци ја
чи ји се про јек ти ти чу по бољ -
ша ња ква ли те та жи во та ром ске
за јед ни це.

Дру же ње у Би бли о те ци би ло
је и при ли ка да се кроз при го -
дан про грам пред ста ви бо га та
ром ска ба шти на. Глу ми ца Је -
ле на Бре сто вац из ве ла је де ло -

ве мо но дра ме „Ни је зе мља
ши но бус” Оли ве ре Јел кић, а
по себ ну емо ци ју при сут них
иза зва ли су уче ни ци основ них
шко ла „Иси до ра Се ку лић”,
„Ва са Жив ко вић” и „Бра ца Пе -
тров” из вев ши пе сме и ре ци та -
ци је на ром ском је зи ку.

ОБЕЛЕЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН РО МА

Го ди не про ла зе, про бле ми оста ју

Страну припремила 
Драгана
Кожан

ПО ЈА ЧА ЊЕ У СЛУ ЖБИ ХИТ НЕ ПО МО ЋИ

Но ви са ни тет спа са ва ствар (и љу де)

Дра ги мо ји, ко ли ко пу та вам
је до шло да по бег не те од све -
га? Де си се, кап не она кап
што пре ли је и осе ти те (опет)
нео до љи ву же љу да по бег не -
те. По бе ћи, јед но став но, без
ко фе ра, за ве жља ја, те ре та,
освр та ња... По бе ћи од: не -
мам, не мо гу, ни сам, не же -
лим, не са да... По бе ћи и
оста ви ти све стра хо ве, бри ге,
стреп ње, све из ре че но и све
пре ћу та но... По бе ћи од про -
бле ма, сплет ка ре ња, са пли -
та ња, под ме та ња, ума ра ња,
ту ма ра ња, ли це мер ја, пре -
тва ра ња, на го ва ра ња, „до бро -
на ме ра ња”...

Мо жда би тре ба ло по бе ћи
у дру ги град, др жа ву, на дру -
ги кон ти нент? Што да ље од
узр о ка и из во ра свих не во -
ља, сплет ка ра и ду ше бри -
жни ка. Мо жда би тре ба ло
са мо про ме ни ти по сао, са -
рад ни ке, стан, део гра да или
пак тре ба про ме ни ти из бор
„за сва вре ме на” – жи вот ног
са пут ни ка, жи вот ни по зив...
Мо жда би тре ба ло про ме ни -
ти фи зич ки из глед, бо ју и
ду жи ну ко се, не што уве ћа ти,
не што сма њи ти, не што пре -
кри ти или не што са кри ти...

Све то „мо жда” са свим си -
гур но не во ди ни ку да, ко ли -
ко год при ма мљи во зву ча ло,

и то из са мо јед ног је ди ног
раз ло га – сва ко ово бе жа ње у
„мо жда” вра ћа нас на сам
по че так бе жа ња и на
питањe: да ли је мо гу ће по -
бе ћи? Ко ју год оп ци ју да
иза бе ре мо, ма ко ли ко да ле -
ко оти шли, ма ко ли ко се ма -
ски ра ли да нас ни ко (спо ља)
не мо же пре по зна ти, оста је
нам не ко од ко га бе жа ња не -
ма: ни ко ни ка да ни је ус пео
да по бег не од СЕ БЕ. Ето,
дра ги мо ји, мо же те по бе ћи
фи зич ки би ло ку да, али ва -
ше ЈА увек иде с ва ма. И ви
зна те да ни сте по бе гли. Не -
мо гу ће је се бе ла га ти ду го. И
да ли је он да све про па ло?
Да ли не ко мо ра да жи ви ка -
ко не же ли са мо за то што је
схва тио да не мо же по бе ћи?

Не мо ра се ни шта! Ако
смо до са да жи ве ли же ле ћи
да се до пад не мо дру ги ма, не
чу ди не за до вољ ство ко је
осе ћа мо. То је не мо гу ћа ми -
си ја: до па да мо се дру ги ма
са мо оно ли ко ко ли ко се
укла па мо у њи хо во ви ђе ње
нас. Од про бле ма се не мо же
по бе ћи, већ се мо же са мо –
из ди ћи. Са гле да ти свој жи -
вот и љу де у ње му као иза -
зов, а не као про блем. То
што смо „ра зум но” по сту па -
ли слу ша ју ћи дру ге нас је и
на ве ло на бе жа ње. Узе ти жи -
вот у сво је ру ке је иза зов.
Ис кљу чи ти ТВ, не пу ни ти
гла ву ру жним ства ри ма и
не при јат но сти ма, за по че -
так је са свим до вољ но. Кад
отво ри мо очи ују тру и ка да
поч не мо да би ра мо шта је
оно што хо ће мо ви де ти, та да
смо на пу ту не бе жа ња, не го
по врат ка. Кључ на ствар је у
ода би ру оно га што хо ће мо у
свом жи во ту и од ње га. Све
је на на ма. Чак и ако иза бе -
ре мо да не учи ни мо ни шта,
и то је из бор, зар не?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

До бар ди дак тич ки ма те ри јал зла та вре ди

По бе ћи од све га – 
да ли је мо гу ће? ма. Је ле на Пр тља га је на ја ви ла

да ће у са рад њи са др Ран ком
Ра јо ви ћем би ти при пре мљен и
сво је вр стан при руч ник ко ји ће
вас пи та чи ма би ти од ко ри сти
у ка сни јем ра ду, а шко ла ће
ор га ни зо ва ти и се ми на ре за
сво је сту ден те, бу ду ће вас пи -
та че, ка ко би они про ду би ли
већ по сто је ћа зна ња о том на -
пред ном си сте му уче ња.

Вре ме је да „ва ди мо фле ке”
При сут ни су има ли при ли ку
да се о NTC про гра му до дат но
ин фор ми шу и на из у зет но за -
ни мљи вом и на дах ну том пре -
да ва њу др Ран ка Ра јо ви ћа, ко -
ји је уз оби ље при ме ра де мон -
стри рао ко ли ко је ва жна сти -
му ла ци ја ин те лек ту ал ног по -
тен ци ја ла сва ког де те та, по -
себ но у уз ра сту од три до се дам
го ди на. Он је под се тио на то да
се људ ски мо зак до пе те го ди -
не жи во та раз ви је пре ко 50 од -
сто и на гла сио да дру штво, ло -
кал на за јед ни ца и ро ди те љи не
би сме ли да про пу сте овај ва -
жан пе ри од и да кроз не све сне
гре шке оне мо гу ће раз вој по -
тен ци ја ла де те та.

Да су те гре шке до са да де -
це ни ја ма пра вље не, све до че
ло ши ре зул та ти на ших сред -
њо шко ла ца на ме ђу на род -
ним те сто ви ма зна ња, на ко -
ји ма је Ср би ја увек при дну
ли сте. Ђа ци по ка зу ју до бро
ре про дук тив но зна ње, али је
њи хо во функ ци о нал но зна ње
(на уч на пи сме ност) на вр ло
ни ском ни воу. Пе ри од од
тре ће до сед ме го ди не упра во
је нај ва жни ји за по и ма ње ап -
страк ци ја и по чет ни раз вој
функ ци о нал ног ми шље ња.
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Не и ма ри из Па ди не 
за слу жни за ви ше од 
пе де сет обје ка та 
у Пан че ву, Бе о гра ду 
и дру гим гра до ви ма

Ква ли тет, по у зда ност и спрем ност за
ис пу ња ва ње свих зах те ва ин ве сти то -
ра и до след но при др жа ва ње ро ко ва
основ ни су ци ље ви фир ме „Гра ђе ви -
нар Пе тро вич” из Па ди не вла сни ка
Он дре ја Пе тро ви ча, ко ја по сто ји два -
де сет шест го ди на и одав но је зна ча -
јан играч на на шем гра ђе вин ском
тр жи шту.

До ка за за то има без број, а нај ва жни -
ји су ду га ли ста ре фе рен ци и за до вољ -
ство вла сни ка пре ко пе де сет обје ка та
ко је је „Гра ђе ви нар” до са да са гра дио,
на ро чи то у Пан че ву и Бе о гра ду.

Сви су за вр ше ни на вре ме и без
при мед би њи хо вих ин ве сти то ра за -
хва љу ју ћи ви со кој струч но сти опе ра -
ти ве, ње ној до број „уи гра но сти” с
ме наџ мен том пред у зе ћа и спо соб но -
сти за из во ђе ње ра до ва у свим обла -
сти ма град ње. „Гра ђе ви нар” мо же да
за вр ши све, по чев од гру бих гра ђе -
вин ских ра до ва па до свих за вр шних
за нат ских ра до ва, као што су ли мар -
ски, мо лер ски, ке ра ми чар ски, пар ке -
тар ски, фа са дер ски итд., по си сте му
„кључ у ру ке”.

Из гра ди ли хи ља де ква дра та
До вољ но је на ве сти са мо не ке при -
ме ре. Фир ма „Гра ђе ви нар Пе тро -
вич” до са да је по ди гла ви ше
стам бе них згра да у Пан че ву, укуп -
не по вр ши не пре ко 10.000 ме та ра 

„Пан че вац”, нај ста ри ји не дељ ни
лист на Бал ка ну, про сла вио је 147.
ро ђен дан у сре ду, 13. апри ла. Ло -
кал не нови не из сед ми це у сед ми -
цу ин фор ми шу гра ђа не о нај нови јим
и нај ак ту ел ни јим де ша ва њи ма у
гра ду.

Наш лист се ба ви те ма ма из обла -
сти по ли ти ке, хро ни ке, здрав ства,
кул ту ре, спор та и мно гих дру гих, па
смо у су срет про сла ви још јед ног ро -
ђен да на пи та ли су гра ђа не да ли ку пу -
ју и чи та ју „Панчевац”, ко је ру бри ке
их нај ви ше за ни ма ју, као и да ли има -
ју не ке за мер ке на са др жај.

ЉУ БИ ША КИШ, не за по слен:
– За и ста ре дов но ку пу јем и чи там

не дељ ник „Пан че вац”, а пре све га
ме за ни ма ју ак ту ел на град ска де -
ша ва ња, о ко ји ма се у су шти ни нај -
ви ше и пи ше. Та ко ђе, сма трам да
би мо жда ма ло ви ше про сто ра и
тек сто ва тре ба ло по све ти ти обла сти
кул ту ре.

ЂУР ЂЕВ КА РА КИ ЏИЋ, за по сле на:
– „Пан че вац” ку пу јем ре дов но, а чи -

там га од пр ве до за вр шне стра не. То је
наш ло кал ни лист, ба ви се нај бит ни јим
и нај ак ту ел ни јим де ша ва њи ма и про -
бле ми ма у гра ду и, с об зи ром на то, за -
и ста не мам ни ка кве за мер ке. Бит но је
са мо да оста не та кав ка кав је.

МА РИ ЈА НА КРА КЕР, ак ти вист ки ња:
– По вре ме но ку пу јем и чи там

„Пан че вац”. Од по ну ђе них ру бри ка и
те ма ко ји ма се не дељ ник ба ви, нај ви -
ше ме ин те ре су ју дру штво и кул ту ра.
Лич но ме ве о ма мно го за ни ма кул -
тур на по ну да у Пан че ву, па то ме и
по све ћу јем нај ви ше па жње.

СР ЂАН МА ВРАК, пред у зет ник:
– Сва ке не де ље ку пу јем „Пан че вац”,

а те ме ко је ме лич но нај ви ше за ни ма ју
сва ка ко су по ли ти ка и спорт. Овај лист
узи мам и због огла са. Не мам ни ка квих
за мер ки, сма трам да има бо га ту и ра -
зно вр сну по ну ду за све гра ђа не.

ЗО РИ ЦА КО МЛОШ, пен зи о нер ка:
– Сва ког пет ка ку пу јем „Пан че -

вац”, а чи там га от кад знам за се бе,
од пр ве до по след ње стра не. С об -
зи ром на то да мо ји уну ци тре ни ра -
ју џу до, че сто се пи ше о њи ма и
за и ста ми се до па да што се то ли ка
па жња по све ћу је мла дим спор ти -
сти ма. У сва ком бро ју при сут не су
све бит не и ак ту ел не те ме и не мам
ни ка кве при мед бе на уре ђи вач ку
по ли ти ку.

РАТ КО АН ДРИЋ, пен зи о нер:
– Го ди на ма ку пу јем и чи там не -

дељ ник „Пан че вац”. По што жи вим у
овом гра ду, сма трам да све тре ба да
ме за ни ма и да је бит но да бу дем до -
бро ин фор ми сан. На жа лост, на по -
след њим стра на ма ли ста гле дам и
оне ко ји ви ше не ће има ти при ли ку да
га чи та ју. Сви ђа ми се не дељ ник и
сма трам да ни шта не би тре ба ло ме -
ња ти.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

С. МАВРАКМ. КРАКЕР З. КОМЛОШ Р. АНДРИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ЧИ ТА ТЕ „ПАН ЧЕ ВАЦ”?

Пра ти мо сва ки број

Ђ. РАКИЏИЋЉ. КИШ

ДВА ДЕ СЕТ ШЕСТ ГО ДИ НА ФИР МЕ „ГРА ЂЕ ВИ НАР ПЕ ТРО ВИЧ”

ЗНА ЧА ЈАН ИГРАЧ НА 
ГРА ЂЕ ВИН СКОМ ТР ЖИ ШТУ 

У про шлом бро ју на шег ли ста пи та -
ли смо вас по че му се свет при ви ле -
го ва них нај ви ше раз ли ку је од све та
аут сај де ра. „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 „Укра -
де на сре ћа” Ми ран де Бе вер ли
Вит мор 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:

„Стал но се мо лим да ’упад нем’ у
свет при ви ле го ва них да бих лич но
ви де ла раз ли ку.” 060/6672...

„То је жи вот у две ди мен зи је.”
064/1792...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на” на гра ди ће
два ау то ра нај кре а тив ни јег од го во ра
на пи та ње ко ја је це на њи хо ве сре ће.

Они ће осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Ра чун” Јо на са Кар лсо на.

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:

„Сре ћа не ма це ну. Она се не ку пу је
и не про да је. Она се за слу жу је. Че каш
је, а она, као и прав да, увек ка сни.”
060/5664...

„Це на мо је сре ће је сре ћа дру гих.
Ако бих мо гао да пе шча ник сво је сре -
ће ис пра зним, а да га не ко ме бар ма -
ло на пу ним, не бих ни трен окле вао.
Сре ћа је де љи ва и увек је тре ба де ли -
ти.” 064/0541...

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

Сре ћа је де љи ва

ква драт них стам бе ног про сто ра, за
ви ше ин ве сти то ра.

Не и ма ри из Па ди не су се по ка за ли
у до бром све тлу и за хва љу ју ћи објек -
ту за раз вр ста ва ње ко му нал ног от па -
да ко ји су ура ди ли за ин ве сти то ра
ЈКП „Хи ги је ну”.

„Гра ђе ви нар Пе тро вич” је био во де -
ћи члан кон зор ци ју ма ко ме је по ве ре -
на из град ња ка на ли за ци је у Стар че ву
и Ја бу ци, а уче ство вао је и у из град њи
ка на ли за ци о не мре же и пре чи ста ча
от пад них во да за 15.000 ко ри сни ка у
Ко ва чи ци.

На ду гом спи ску успе шно за вр ше них
по сло ва ове фир ме из Па ди не на ла зе се
и из град ња По слов но-ре кре а тив ног
цен тра „Ре лакс” с ба зе ни ма, укуп не по -
вр ши не 4.500 ме та ра ква драт них, као и
из град ња фа бри ке ка бло ва, спорт ске
ха ле у Де бе ља чи и бен зин ске пум пе М-24
у Ко ва чи ци.

Фир ма „Гра ђе ви нар Пе тро вич” ура -
ди ла је и ка пе лу у Идво ру и тре нут но
гра ди ве ли ку ин ду стриј ску ха лу –
кла ни цу у Ве ли кој Пла ни, по вр ши не
2.000 ме та ра ква драт них. Успе шно је
са гра ди ла и ви ше стам бе них згра да у
Бе о гра ду, а за слу жна је и за ве ли ки
број ре но ви ра ња, адап та ци ја, до град -
њи итд.

Ме ђу пр вим гра ђе ви на ри ма
Ка да је фир ма „Гра ђе ви нар Пе тро -
вич” фор ми ра на, да ле ке 1990. го ди -
не, би ла је ме ђу пр вим при ват ним
гра ђе вин ским фир ма ма.

У по чет ку је има ла ма ло љу ди,
али је из го ди не у го ди ну на пре до -
ва ла и да нас је спе ци ја ли зо ва на за
по сло ве у обла сти ви со ко град ње, из -
град ње по слов но-стам бе них обје ка -

Јав но ко му нал но пред у зе ће „Хи ги -
је на” об ја ви ло је на сво јој стра ни ци
на „Феј сбу ку” да је по чет ком ове не -
де ље де се так рад ни ка би ло ан га жо -
ва но на чи шће њу и уре ђе њу зе ле них
по вр ши на, са о бра ћај ни ца и тро то а -
ра код бу вља ка и спорт ске ха ле Ба -
гре мар.

Та ак ци ја је спро ве де на за то што
сто ти не по се ти ла ца и ве ли ки број
про да ва ца на тој пи ја ци сва ко днев -

но ба ца ју огром не ко ли чи не ке са и
оста лог ђу бре та, ко је ве тар раз но си,
па се ства ра ру жна сли ка.

„Хи ги је на” је об ја ви ла и да је Ули -
ца Ра ди во ја Ко ра ћа и да ље јед на од
нај про бле ма тич ни јих у гра ду. То је
за то што они ко ји жи ве у њој сва ко -
днев но ба ца ју го ми ле ђу бре та по ред
кон теј не ра, па за то, по ред рад ни ка,
за чи шће ње мо ра ју да бу ду ан га жо -
ва не и те шке ма ши не. М. Г.

„ХИ ГИ ЈЕ НА” СПРО ВЕ ЛА АК ЦИ ЈУ

Чи сти ли око ли ну бу вља ка

Јав но ко му нал но пред у зе -
ће „Зе ле ни ло” са оп шти ло
је да је ових да на у то ку из -
град ња па ви љо на у цен -
трал ном де лу пар ка у
Гло го њу. Тај по сао тре ба
да бу де пот пу но за вр шен
за не де љу да на.

По сле деч јег игра ли шта
у На род ној ба шти „Зе ле ни -
ло” је на ста ви ло уре ђе ње и
дру гих деч јих игра ли шта у
гра ду и окол ним ме сти ма.
Тре нут но се за вр ша ва но во
деч је игра ли ште у Ба нат -
ском Но вом Се лу, а ме сто ра до ва су
об и шли гра до на чел ник Са ша Па -
влов и пред став ни ци ру ко вод ства
„Зе ле ни ла”.

То је, ка ко је са оп шти ло „Зе ле ни -
ло”, до каз да то јав но ко му нал но
пред у зе ће под јед на ко бри не о из гле -
ду гра да и окол них се ла.

М. Г.

та, као и њи хо ве адап та ци је и ре кон -
струк ци је.

За сва ки по сао у тим обла сти ма за -
по шља ва ју се вр хун ски и струч ни мај -
сто ри, ко ји све за вр ше на нај бо љи
мо гу ћи на чин. Фир ма „Гра ђе ви нар Пе -
тро вич” се ба ви и из најм љи ва њем ква -
ли тет них гра ђе вин ских ма ши на, а
осно ва ла је и фир му „ГП 09 ин вест” ко -
ја се ба ви фи нан си ра њем, из град њом и
про да јом ста но ва у Пан че ву. Тре нут но
је у из град њи стам бе но-по слов на згра -
да од 4.500 ме та ра ква драт них у стро -
гом цен тру Пан че ва, у Ули ци вој во де
Пе тра Бо јо ви ћа 3, или ка ко би Пан -
чев ци ре кли: пре ко пу та „Сне жа не”,
по ред „Гво жђа ра”. Ка да бу де за вр ше -
на, има ће 28 стам бе них и 10 по слов -
них је ди ни ца, као и 36 пар кинг-ме ста
у по дру му.

М. Глигорић

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

Под јед на ка бри га за град 
и се ла



ПАНЧЕВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА

Учествовали у церемонији на Сремском фронту
Вишечлана делегација панче-
вачког Удружења бораца На-
родноослободилачког рата,
коју је предводио председник
те организације Тодор Тоша
Стојановић, ових дана је при-
суствовала обележавању 71-
годишњице од пробоја Срем-
ског фронта.

На том скупу су били при-
сутни преживели учесници те
битке, изасланици амбасада
држава чије војне јединице су

учествовале у њој, представ-
ници Владе Србије и удруже-
ња за неговање традиција
ослободилачких ратова, као и
бројни грађани.

Битка за пробој Сремског
фронта је, по оценама истори-
чара, била пресудна за победу
над нацистичким окупатором
и крај Другог светског рата на
југословенским просторима.

План немачке војске био је
да у Срему што дуже задржи

партизанске оружане форма-
ције како би нацистичке диви-
зије добиле довољно времена
да напусте територију тада-
шње Југославије, побегну пред
налетом партизана и Црвене
армије и предају се енглеским
и америчким војницима.

Нацистички војници су се
због тога на Сремском фронту
жестоко бранили, па је у те-
шким и крвавим борбама које
су вођене 175 дана, у изузетно

неповољним временским усло-
вима, погинуло око 13.500 пар-
тизана, углавном младића из
Србије и Црне Горе. Нацисти су
имали још веће губитке, јер је
животе изгубило око 30.000
њихових војника.

У две ак ци је ухап шена
три ли ца и под не те
кри вич не при ја ве
про тив њих

При пад ни ци По ли циј ске уп-
ра ве Пан че во су нај пре то ком
пре тре са пот кро вља јед не ку ће
на те ри то ри ји Бе ле Цр кве от -
кри ли им про ви зо ва ну ла бо ра -
то ри ју за уз га ја ње ма ри ху а не и
три де сет че ти ри за са да те
биљ ке.

У дру гој ак ци ји, ко ја је из ве -
де на у око ли ни Пан че ва, у две
одво је не про сто ри је у по дру му
јед не ку ће по ли ци ја је та ко ђе
про на шла ла бо ра то ри ју за
кућ ну про из вод њу ма ри ху а не,
као и 46 сак си ја са за са ди ма те
биљ ке.

Обе иле гал не ла бо ра то ри је
би ле су опре мље не лам па ма,
тај ме ри ма, вен ти ла то ри ма и
спе ци јал ним пре па ра ти ма за
уз га ја ње ма ри ху а не у ве штач -
ким усло ви ма.

Од сре ди не про шле го ди не
пан че вач ка по ли ци ја је ин тен -
зи ви ра ла бор бу про тив нар ко -
ма ни је и спро ве ла ви ше успе -
шних ак ци ја, ко је су ре зул ти -
ра ле број ним хап ше њи ма и

ХРОНИКА
Петак, 15. април 2016.
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Са ња С., ко ју је пре
ме сец да на су пруг
на пао и по вре дио,
упла ше на по сле 
од лу ке да он бу де 
пу штен на сло бо ду

Она оче ку је да је 
др жав не ин сти ту ци је
за шти те

Наш су гра ђа нин Иван К. ко ји
је 5. мар та у ју тар њим ча со ви -
ма на пао су пру гу Са њу но жем
и на нео јој ви ше те шких по -
вре да у пре де лу гла ве и те ла
по сле ме сец да на, ко ли ко је
про вео у при тво ру, пу штен је
на сло бо ду, што је из у зет но
упла ши ло Са њу.

Она са да сва ко днев но стра -
ху је од то га да ће јој се он
осве ти ти, а њен адво кат Јо ван
Про да но вић по ста вља пи та ње
ка ква се по ру ка ти ме ша ље
дру штву.

– Оно што се 5. мар та до го -
ди ло мо јој кли јент ки њи, оква -
ли фи ко ва но је као на си ље у
по ро ди ци, али је то исто вре ме -
но био и по ку шај ње ног уби -
ства. Још увек има ру ку у гип су
и ви ди јој се рез на вра ту ду жи -
не 15 сан ти ме та ра. То зна чи да
је нож ушао у врат и иза шао
код ви ли це. Да не го во ри мо о
то ме што су у ис тој про сто ри ји
у ко јој је он на пао су пру гу би ла
и ње на ма ло лет на де ца, ко ја су
све то по сма тра ла. Ка ква се по -
ру ка осло ба ђа њем та квог чо ве -
ка по сле са мо ме сец да на ша ље
дру штву и же на ма ко је су жр -
тве по ро дич ног на си ља? Мо ја
кли јент ки ња је у сво је вр сном

ПО СЛЕ СЛУ ЧА ЈА ПО РО ДИЧ НОГ НА СИ ЉА

ЖР ТВА И ДА ЉЕ У СТРА ХУ ЗА СЕ БЕ И ДЕ ЦУ

кућ ном при тво ру, јер не сме да
иза ђе на по ље од стра ха. Не ма
по ли циј ских па тро ла да је оби -
ђу, ни ко од пред став ни ка дру гих
др жав них ор га на не кон так ти -
ра с њом да ви ди ка ко је, не ма
ап со лут но ни ка кву за шти ту –
ис та као је он.

Под се ћа мо, Са ња је на са -
слу ша њу у Основ ном јав ном
ту жи ла штву ко је је оба вље но
21. мар та из ме ђу оста лог из ја -
ви ла да ју је су пруг на пао док
је ле жа ла у кре ве ту. То је ужа -
сну ло њи хо ву ћер ку Бар ба ру,
па је она у же љи да за шти ти
ма му ле гла по ред ње у кре вет.

Уме сто да то за у ста ви ње ног
му жа, он је оти шао до ку хи ње
и, пре ма Са њи ним ре чи ма,
вра тио се с но жем. Ско чио је
на њу, јед ном ру ком ју је ухва -
тио за ле во ра ме, а дру гом по -
чео да уба да у гру ди и по те лу.
Њи хо ва ћер ка, ко ја је све то
по сма тра ла, ус пе ла је да по зо -
ве Хит ну по моћ, а еки па те
слу жбе је оба ве сти ла по ли ци -
ју. На сил ник је са вла дан и од -
ве ден у при твор по сле до ла ска
па тро ле по ли ци је.

Са ња С. би ла је пет да на на
ле че њу у пан че вач кој Оп штој
бол ни ци. У из ве шта ју еки пе

Хит не по мо ћи ко ја је ин тер ве -
ни са ла на кон на па да на њу из -
ме ђу оста лог пи ше да су јој
исе че ни ли га мен ти де сне ру -
ке, због че га је ста вље на у
гипс, да су ви дљи ви тра го ви
кр ви на ње ној гла ви, у по ти -
љач ном пре де лу, да има убод -
ну ра ну у пре де лу груд ног ко -
ша и над лак ти це итд.

Због стра ха за соп стве ну
без бед ност и за сво ју де цу Са -
ња ви ше не жи ви у ку ћи у ко -
јој је жи ве ла пре на па да. По -
ку ша ла је да из не се ства ри,
али ју је, ка ко је из ја ви ла, све -
кар спре чио у то ме.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ОВИХ ДА НА У ОКО ЛИ НИ ГРАДА

По ли ци ја пронашла шест ки ло гра ма дро ге

По ли циј ска упра ва Пан че во
са оп шти ла је да је при ли ком
кон тро ле те рет ног во зи ла у
Ко ви ну у то вар ном сан ду ку
от кри ве но и за пле ње но око
2.000 ли та ра нафт них де ри -
ва та без по ре кла. Због то га ће
про тив два му шкар ца над ле -
жном ту жи ла штву би ти под -
не та кри вич на при ја ва ко ја
ће их те ре ти ти за кри вич но
де ло не до зво ље на тр го ви на.

Ова кве ак ци је су зна чај -
не за то што се спре ча ва њем

швер ца наф те и нафт них
де ри ва та по бољ ша ва пу ње -
ње др жав ног бу џе та и омо -
гу ћа ва про да ја ква ли тет ног
го ри ва во за чи ма. Про шле
го ди не је за пле ње но 60 то -
на наф те за ко ју ни су пла -
ће не да жби не др жа ви, што
је дво стру ко ви ше не го у
2014.

По ли циј ска упра ва Пан че -
во је до сад има ла ви ше успе -
шних за пле на швер цо ва не
наф те и нафт них де ри ва та.

Дру штво за за шти ту и про у -
ча ва ње пти ца Ср би је упо зо -
ри ло је да су у по след ње вре -
ме све че шћи слу ча је ви тро -
ва ња жи во ти ња и да они го во -
ре о од су ству здра вог ра зу ма
код осо ба ко је се од лу чу ју на
та кве по ступ ке.

Као при мер за ову опа сну
по ја ву на ве де но је да је у сре -
ду, 6. апри ла, у ата ру се ве ро -
за пад но од Те ме ри на ло во чу -
вар Ло вач ког удру же ња „Срн -
даћ” про на шао пет ле ше ва
рет ких и за ко ном за шти ће -
них пти ца (че ти ри еје мо чва -
ри це и јед ног ми ша ра), као и
леш до ма ће пат ке. На жа лост,
то ни је би ло све, јер су у бли -
зи ни тог ме ста на ђе ни и два
уги ну ла га вра на и јед на ли си -
ца. Прет по ста вља се да су се
пти це отро ва ле је ду ћи пат ку,
ко ја је ис ко ри шће на као ма -
мац, а да су га вра ни по је ли
за тро ва но ја је.

О овом не ми лом до га ђа ју
од мах су оба ве ште ни По кра -
јин ска ин спек ци ја за за шти ту
жи вот не сре ди не и По кра -
јин ски за вод за за шти ту при -
ро де. Пред став ни ци тих ин -
сти ту ци ја од мах су иза шли
на ли це ме ста, са чи ни ли за -
пи сни ке и по ку пи ли ле ше ве.
На кон то га су их под вр гли
ана ли за ма ка ко би се утвр -
дио раз лог због ко јег су жи -
во ти ње уги ну ле.

Дру штво за за шти ту и про -
у ча ва ње пти ца Ср би је за тра -
жи ло је по во дом тог до га ђа ја
да се убр за от кри ва ње и ка -
жња ва ње свих ко ји тру ју пти -
це и жи во ти ње. Да за тим
има по тре бе, го во ри по да так
да је у по след њих се дам го -
ди на у Ср би ји отро ва но 50
из у зет но рет ких и за ко ном
за шти ће них ор ло ва бе ло ре -
па на и да за то још увек ни ко
ни је ка жњен.

ПО ЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА ПАН ЧЕ ВО

За пле ње но 2.000 ли та ра
швер цо ва ног го ри ва

ОПА СНА ПО ЈА ВА КО ЈА СВЕ ВИ ШЕ УЗИ МА МА ХА

Све че шћа тро ва ња
пти ца 

за пле на ма ве ли ких ко ли чи на
нар ко ти ка.

На при мер, у јед ној од ак ци ја
ко је су из ве де не на те ри то ри ји
Бе ле Цр кве от кри вен је за сад
ма ри ху а не са 135 ста бљи ка те
биљ ке и 37 ки ло гра ма те осу ше -
не дро ге. Пре ма про це на ма по -
ли ци је, то ли ка ко ли чи на нар -
ко ти ка би на цр ном тр жи шту
вре де ла нај ма ње 10.000 евра.

Због по ве ћа ног при ти ска
по ли ци је нар ко-ди ле ри ме -

ња ју так ти ку, па је у по след ње
вре ме ши ром Ср би је све ви ше
оних ко ји про из во де дро гу та -
ко што уз га ја ју ма ри ху а ну у
кућ ним усло ви ма, на та ва ни -
ма или у по дру ми ма, ра чу на -
ју ћи да то ни ко не ће при ме -
ти ти.

На то се од лу чу ју због то га
што опре ма за та кав „би знис”
ни је ску па, а за ра да је ве ли ка,
с об зи ром на то да биљ ка ка -
на бис, од ко је се пре ра дом до -

би ја ма ри ху а на, ра ђа не ко ли -
ко пу та го ди шње.

Ме ђу тим, пан че вач ка по -
ли ци ја већ ду же вре ме ква ри
ра чу ни це и та квим уз га ји ва -
чи ма.

Под се ћа мо, у Кри вич ном
за ко ни ку пи ше да се за нео -
вла шће ну про из вод њу, про да -
ју и ста вља ње у про мет опој -
них дро га из ри чу за твор ске
ка зне у ра спо ну од три до два -
на ест го ди на.

Под удар санк ци ја до ла зе
ли ца ко ја уз га ја ју, пре ра ђу ју,
про да ју и пре но се дро гу, они
ко ји по сре ду ју у ње ној ку по ви -
ни или про да ји, као и они што
ста вља ју у про мет ле ко ве и ме -
ди цин ске пре па ра те ко ји се
на ла зе на ли сти за бра ње них
пси хо ак тив них суп стан ци за то
што су про гла ше ни нар ко ти -
ци ма.

У Кри вич ном за ко ни ку се
на во ди и то да се до дат но ка -
жња ва ју ли ца ко ја су про из во -
ди ла, пре ра ђи ва ла и про да ва -
ла нар ко ти ке у ор га ни зо ва ној
гру пи ко ја је би ла са ста вље на
од ви ше ли ца. За та кве пре -
сту пе мо гу ће је из ре ћи стро же
ка зне, у ра спо ну од пет до пет -
на ест го ди на.

Ма ри ху а на у јед ном од от кри ве них уз га ја ли шта

Полицијска управа за град
Београд данас је саопштила
да је у главном граду ухап-
шен Б. И. из Панчева (1984)
због постојања основа сумње
да је починио кривично дело
неовлашћена производња и
стављање у промет опојних
дрога.

Београдски полицајци су
код њега пронашли и запле-
нили више од 300 грама ма-
рихуане, око 50 таблета ек-
стазија, електричну вагицу
за прецизно мерење, као и
850 евра. Након тога он је
приведен у Више јавно тужи-
лаштво у Београду. 

САОПШТЕЊЕ БЕОГРАДСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Панчевац ухапшен с
дрогом у главном граду

Трагови напада на Сању виде се и месец дана касније
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У шест се ла за 
се дам де сет два 
чла на „са мо” две ста
де сет кан ди да та

Цен тра ли за ци ја 
ума њи ла ин те ре со ва ње

У не де љу, 24. априла, од 7 до
20 са ти, гра ђа ни шест пан че -
вач ких на се ље них ме ста мо ћи
ће да (по ред ре пу блич ких и
по кра јин ских по сла ни ка, као
и град ских од бор ни ка) би ра ју
сво је пред став ни ке у скуп шти -
на ма ме сних за јед ни ца. Реч је
о Стар че ву, Ка ча ре ву, Но вом
Се лу, Гло го њу, Бре стов цу и
Ива но ву.

Но во се љан ски „удру же ни”
озби љан су пар ник
Пре ма зва нич ним по да ци ма
Ко ми си је за спро во ђе ње из бо -
ра, у ме сним за јед ни ца ма у тих
шест на се ље них ме ста за се -
дам де сет два чла на при ја вље но
је укуп но две ста де сет ли ца.

Бо љим по зна ва о ци ма се о -
ских по ли тич ких при ли ка
уоч љи во је да је овог пу та не у -
по ре ди во сла би је ин те ре со ва -
ње за уче шће у нај ни жем ни -
воу вла сти. И док је, ре ци мо,
пре че ти ри го ди не за јед ну
сто ли цу у ме сној скуп шти ни
би ло при ја вље но бли зу шест
кан ди да та, са да је тај број пре -
по ло вљен. 

Ипак, мно ги ма ће би ти за -
ни мљи ве ли сте кан ди да та, па
ће у овом бро ју би ти пред ста -
вље на, бар на па пи ру, нај по -
зна ти ја име на у три се вер на
се ла.

Кад је реч о Но вом Се лу, на
три од че ти ри би рач ка ме ста
кан ди до ва но је по два на ест,
док је је ди но на „трој ци” не -
што ма ње – де вет за ин те ре со -
ва них.

У овом ме сту глав ни так ма -
ци би ће, оче ки ва но, на пред ња -

НИ КАД ТА ЊА КОН КУ РЕН ЦИ ЈА НА ИЗ БО РИ МА ЗА МЕ СНЕ СКУП ШТИ НЕ

НА ПРЕД ЊА ЦИ И ПО НЕ КИ ЕН ТУ ЗИ ЈА СТА

ци и, нео че ки ва но, гру па ци ја
„Удру же ни за оп шти ну Но во
Се ло”. Нео че ки ва но за то што
их чи ни ве ћи на са да шњих чла -
но ва ме сне скуп шти не, ујед но
и при пад ни ка, мал те не, свих
по сто је ћих ва жни јих стра на ка,
као што су ДС, ДСС, СДС, ЛСВ,
СПС, ЛДП, а ту су и чак два пу -
но прав на чла на СНС-а.

Је ди ни ак ту ел ни члан (и
пред сед ник) ме сне скуп шти не
ко ји је ван по ме ну те ли сте је -
сте Сла ве Бо ја џи јев ски, по -
моћ ник гра до на чел ни ка за ур -
ба ни зам. Он ће овог пу та бра -
ни ти бо је СНС-а, као и пр ви
ло кал ни на пред њак и суд ски
из вр ши тељ Не дељ ко То пић,
пр ви чо век та мо шњег удру же -
ња по љо при вред ни ка Со рин
Ар де љан, ди рек тор шко ле
Блаж Ма ри нел, пред сед ник
ко њич ког клу ба Ла зар Ма ри -
нел, уго сти тељ Тра јан Бар бу...

На ли сти ује ди ње не (о)по зи -
ци је све су са ме ду го го ди шње
ве де те но во се љан ског „пар ла -
мен та ри зма”: на род ни по сла -
ни к Гор да на То пић, на став ник

Основ на шко ла „Го це Дел чев”
у Ја бу ци на ста вља низ од лич -
них ре зул та та на школ ским
так ми че њи ма. Пре све га, реч
је о ме ђу о кру жном над ме та њу
из фи зи ке, на ко јем су пр во
ме сто осво ји ли уче ни ци Ја на
Пе шко и Ми ло Ђо сић, док су
тре ће пла си ра не би ле Ре бе ка
Дим чић и Бо ја на За го рац.

Исто ве тан успех по сти гли
су на оп штин ском од ме ра ва -
њу зна ња из исто ри је и пу ле ни
про фе сор ке Рад ми ле Ша рац –
Алек сан дар Ву чев ски и Са ња
Мар ков ски, а сте пе ник ни же
до се гли су Кри сти на Мла де -
нов ски, Ана Ор ло вић, Ни ко ла
До дев ски и Бо јан Или ев ски.
Уче ни ци ко је су за окру жно
так ми че ње из ма те ма ти ке об у -
ча ва ли про фе со ри Љи ља на
Та сков ски и Ста ни слав Тро -
гран чић – Бо јан Или ев ски и

Ми лош Ђо сић – та ко ђе су
осве тла ли образ сво је шко ле
дру гим и тре ћим ме стом, док
се на истом ни воу из срп ског

је зи ка тре ћим ме стом оки ти ла
Ка та ри на Кре со вић, ко ју је
при пре ма ла про фе сор ка Ја -
дран ка Гли го ров. Што се ти че

на ред них иза зо ва, нај ва жни је
је др жав но так ми че ње из фи -
зи ке у Кра гу јев цу, на ко јем ће
са сво јим уче ни ци ма уче ство -
ва ти про фе сор ка фи зи ке Алек -
сан дра Ча ко ван.

Ни ка да је реч о спорт ским
до стиг ну ћи ма, мла ди Ја бу ча -
ни ни су за о ста ја ли, па су та ко
ру ко ме та ши це и ру ко ме та ши,
пред во ђе ни про фе со ри ма фи -
зич ке кул ту ре Дра га ном Ву ли -
ном и Ми ља ном Бла зо ви ћем,
по бе ди ли на оп штин ском и
окру жном так ми че њу, а на
ме ђу о кру жном ни воу су за у зе -
ли тре ће ме сто.

УС ПЕ СИ ЈА БУЧ КИХ УЧЕ НИ КА

Ја на и Ми ло пр ва ци у фи зи ци

Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Шко ла
је у сре ду, 13. апри ла, од
ЈКП-а „Хи ги је на” до би ла
кон теј нер за ста кло, а на ред -
ног да на је ЈКП „Зе ле ни ло” у
школ ском дво ри шту по ста -
ви ло деч је игра ли ште и клу -
пе. На атлет ском оп штин -
ском так ми че њу уче ни ци пе -
тог раз ре да На та ли ја Об ра -
до вић и Аид Зул фић по бе ди -
ли су у тр ка ма на 60 ме та ра,
а у ско ку удаљ то је учи нио
Ог њен Ста ни шић (че твр ти
раз ред).

Ба нат ско Но во Се ло: По че ли
су ра до ви на нат кри ва њу пи -
ја це, ко је је у уто рак, 12.
апри ла, об и шао и гра до на -
чел ник Са ша Па влов. Во кал -
ни со ли сти и ин стру мен та -
ли сти До ма кул ту ре уче ство -
ва ће у не де љу, 17. апри ла, у
Ку шти љу, на ква ли фи ка ци -
ја ма за Ве ли ки фе сти вал ру -
мун ског фол кло ра.

До ло во: По че ли су ра до ви на
из град њи пар кин га у цен тру
се ла. Три би на на те му очу ва -
ња жи вот не сре ди не би ће
при ре ђе на у пе так, 15. апри -
ла, од 11 са ти, у про сто ри ја -
ма Ме сне за јед ни це

Гло гоњ: Тим ко ји пред во ди
Вла ди мир Де ља, већ ник за
еко ло ги ју, у уто рак, 12. апри -
ла, по се тио је се ло. На ред ног
да на је окон ча но по ста вља ње
во ли је ре у цен тру пар ка. У
бор би за пла сман у ви ши
ранг до ма ћи фуд ба ле ри ће у
не де љу, 17. апри ла, од 16 са -
ти, од и гра ти утак ми цу про -
тив „Спар та ка” из Де бе ља че. 

Ива но во: Де ца из Удру же ња
ба нат ских Бу га ра „Ива но во –
Ба нат” су у не де љу, 10. апри -
ла, у До му кул ту ре, уз пе сму
и игру пред ста ви ла ус кр шње
оби ча је. Де се ти фо то-са фа ри
би ће одр жан у не де љу, 17.
апри ла.

Ја бу ка: Ху ма ни тар на ру ко -
мет на утак ми ца из ме ђу „Ја бу -
ке” и „Ди на ма” за по моћ тре -
не ру Јо ци Ми хај ло ви ћу, ко ме
је из го рео део ку ће, од и гра на
је у су бо ту, 9. апри ла, у спорт -
ској ха ли. Истог да на су, по -

во дом се дам де сет го ди на од
по чет ка до се ља ва ња Ма ке до -
на ца на ове про сто ре, за ме -
ник ам ба са до ра Ма ке до ни је и
гра до на чел ник Пан че ва по се -
ти ли се ло и, по ред оста лог,
по са ди ли др во при ја тељ ства у
пар ку. Деч ја пред ста ва „Из не -
над на по се та го спо ди на Мо -
цар та” би ће из ве де на у пе так,
15. апри ла, од 10.30, у До му
кул ту ре, а на истом ме сту у
не де љу, 17. апри ла, од 14 са -
ти, би ће ре а ли зо ван про је кат
ко ји се ба ви ин клу зи јом ау ти -
стич не де це.

Ка ча ре во: Ни ко ла Дра гаш ће
у окви ру при пре ма за Фе сти -
вал са ти ре „Жа о ка” на ред ног
ви кен да одр жа ти ра ди о ни це
ка ри ка ту ре за де цу. Ху ма ни -
тар ни кон церт за при ку пља -
ње сред ста ва за из град њу
зво ни ка би ће одр жан у сре -
ду, 20. апри ла, од 19 са ти, у
ха ли спор то ва, а на сту пи ће
дру штва из Ка ча ре ва и До ло -
ва, као и Пе вач ко дру штво
„То ше Про е ски”.

Омо љи ца: Бив ши ха шки за -
то че ник ге не рал Ве се лин
Шљи ван ча нин го сто вао је у
До му кул ту ре у уто рак, 12.

апри ла. На истом ме сту ће у
су бо ту, 16. апри ла, од 19 са -
ти, би ти одр жа на три би на о
Ус кр су, на ко јој ће го во ри ти
је реј Дра ган Уро шев, па рох
омо љич ке цр кве.

Стар че во: У ор га ни за ци ји
Удру же ња спорт ских ри бо -
ло ва ца „На дел”, у не де љу,
10. апри ла, по че ло је уре ђе -
ње де сне оба ле На де ла.
Истог да на Пе ђо ли но је у До -
му кул ту ре из вео пред ста ву
за де цу. Там бу ра шки ор ке -
стар „Нео лит” при ре ди ће це -
ло ве чер њи кон церт у че твр -
так, 14. апри ла, од 20.30, у
ККК-у.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У ор га ни за ци ји но во фор -
ми ра ног стар че вач ког
Удру же ња спорт ских ри бо -
ло ва ца „На дел”, у не де љу,
10. апри ла, по че ло је уре ђе -
ње око ли не На де ла, тач ни је
при пре ма те ре на на де сној
оба ли сто ме та ра низ вод но
од мо ста ка Омо љи ци. Реч
је о пр вој фа зи про јек та чи -
ји је по кро ви тељ Град Пан -
че во, у окви ру ко јег ће на
том ме сту би ти по ста вље не
клу пе, сун цо бра ни, ро шти -
љи, плат фор ме за ри бо лов,
кан те за сме ће...

По ред че тр де се так чла но -
ва по ме ну те ор га ни за ци је, у
чи шће њу је по мо гло не ко ли -
ко фир ми. „Ге о рад” је по ста -
вио ко те за обе ле жа ва ње

про сто ра на ко јем ће би ти
из во ђе ни ра до ви; бул до жер
ДВП-а „Та миш –Ду нав” укло -
нио је брег на ме сту не ка да -
шње де по ни је; „Зе ле ни ло” је
усту пи ло два три ме ра; „Хи -
ги је на” је да ла кан те за сме -
ће; бе о град ски „Алу фикс”
обез бе дио је ру ка ви це и ке се
за сме ће, а рад ни ци ЈКП-а
„Стар че вац” су тра дан су се -
кли ра сти ње.

Са ми чла но ви су уз по моћ
три ме ра, ко са, гра бу ља, ви ла
и го лих ру ку ра ди ли пу них
шест са ти, на кон че га су се у
ло вач ком до му окре пи ли уз
скром ну за ку ску.

На ста вак ове рад не ак ци је
за ка зан је за 22. април, Дан
пла не те Зе мље.

РАД НА АК ЦИ ЈА РИ БО ЛО ВА ЦА

По че ло чи шће ње На де ла

ди да ти. Пред во ди их про фе -
сор ма те ма ти ке и ра чу нар ства
Оли вер Пет ко вић, од бор ник у
по след њем са зи ву град ске
скуп шти не, а ту су и пред у зет -
ник Дра ган Сто ја но вић Ћуп,
ди пло ми ра ни ма шин ски ин -
же њер Ср ђан Или јев ски, као и
„мла ди ла во ви” – Да на ил Вуч -
ков ски, Пре драг Ђе лев ски,
Иван Алек сов... Од оста лих су
„за ни мљи ви” пред став ни ци
ко а ли ци је СПС-а и Де мо крат -
ске пар ти је Ма ке до на ца – са о -
бра ћај ни тех ни чар Бе но ни
Гру јеску, гра ђе вин ски тех ни -
чар Же ли мир Бој ко вић...

У Ка ча ре ву ће на че ти ри би -
рач ка ме ста би ти иза бра но пет -
на ест чла но ва скуп шти не, за
шта су укуп но при ја вље на че тр -
де сет че ти ри кан ди да та. На би -
рач ком ме сту Ка ча ре во 1 на ли -
сти ћу ће се на ћи пет на ест ли ца,
на „двој ци” пет на ест, на „трој -
ци” де вет и на „че твор ци” осам.

Та мо би, бар на па пи ру, тре -
ба ло да бу де нај и зве сни је, јер је
СНС ап со лут ни фа во рит. Ка ко
и не би кад су на тој ли сти пре -
ка ље ни ло кал ни по ли ти ча ри
као што су ак ту ел ни „се ло на -
чел ник” Бран ко Бо кун; ди рек -
тор ка До ма омла ди не Пан че во
Ма ри ја Је вић, ди рек тор До ма
кул ту ре Зо ран Мар ко вић, бив ши
пред сед ник ме сне скуп шти не
Бран ко Ро мић, пред у зет ник
Ми ло рад Ђу ри ца, пен зи о ни са ни
док тор би о тех нич ких на у ка
Ра ди сав Јев ђе вић...

Кон ку рен ци ја, чи ни се, ни -
кад „та ња”, али вре ди из дво ји -
ти са ве зног фуд бал ског су ди ју
Но ви цу Ан ђе ло ви ћа (не за ви -
сни кан ди дат), као и пред сед -
ни ка удру же ња „Пе ла го ни ја”
Ду ша на Ја нев ског и спорт ског
рад ни ка Не на да Стој чи ћа (ко -
а ли ци ја СПС-а и ДПМ).

Та ко сто је ства ри у три се -
вер на се ла, а у на ред ном бро ју
би ће об ра ђе на пред из бор на
си ту а ци ја у исто то ли ко ју -
жних на се ље них ме ста.

и бив ши град ски већ ник Пре -
драг Шка љак, но ви нар и не -
ка да шњи по кра јин ски по сла -
ник Си ни ша Ко јић, као и сво -
је вре ме но пр ви љу ди Но вог
Се ла – Зо ран Ла у таш и Ва си -
ли је Крај њан... 

Гло гоњ ски ли га ши 
„тврд орах”
И у Гло го њу ће се за де вет сто -
ли ца на два би рач ка ме ста
(при ја вље но се дам на ест и пет -
на ест осо ба) во ди ти „љу ти бој”
из ме ђу два „фрон та”.

С јед не стра не је ли ста тре -
нут но нај ја че пар ти је, а јав но -
сти су по зна та име на као што
су др Ми ре ла Пе тро вић, ак ту -
ел на чланица Градског већа за
здрав ство; Слав ко Јо ва нов ски
и Љи ља на Стан ко вић, ди рек -
то ри До ма кул ту ре и ко му нал -
ног пред у зе ћа; Стој че Ја ћи мо -
вић, до ско ра шњи члан ме сне
скуп шти не...

С дру ге стра не је гру па ци ја
„За наш Гло гоњ”, ко ју чи не
чла но ви Ли ге со ци јал де мо кра -
та Вој во ди не и не за ви сни кан -

Град ско ве ће је на сед ни ци
одр жа ној кра јем мар та до не ло
про грам про пи са них ме ра ко -
је ће би ти ре а ли зо ва не пу тем
два кон кур са.

Пр ви се од но си на до де лу под -
сти цај них сред ста ва за на бав ку
пра са ди. По ме ну та ме ра има ће
циљ да ма ла по ро дич на по љо -
при вред на га здин ста ва, упи са на
у ре ги стар, по спе ше про из вод њу
у обла сти сто чар ства.

Нео п ход но је да за ин те ре -
со ва на фи зич ка ли ца има ју
пре би ва ли ште и про из вод њу
на под руч ју гра да Пан че ва, да
су ис пу ни ла све ра ни је до спе ле

оба ве зе, као и да не тра же
сред ства за исти про је кат на
не ком дру гом ни воу.

У об зир до ла зе са мо они ко ји
по гр лу рас по ла жу с мак си мал -
но хек та ром об ра ди ве зе мље и
ми ни мал но де се тим де лом по -
ме ну те по вр ши не. Град ће су -
фи нан си ра ти сва ки одо бре ни
про је кат са 80 од сто до из но са
од 40.000 ди на ра, а ко ри сник
ће би ти ду жан да обез бе ди оста -
так сред ста ва и ре гу ли ше ПДВ.

Дру ги јав ни по зив се од но си
на фи нан си ра ње про је ка та за
уна пре ђе ње ра да по сто је ћих и
ус по ста вља ње но вих ор га ни за -

ци ја по љо при вред них про из -
во ђа ча и пре ра ђи ва ча.

Оп шти циљ ове ме ре је да се
еко ном ски и со ци јал но оја ча
ру рал но ста нов ни штво, а крај -
њи ко ри сни ци би ће удру же ња
гра ђа на, ре ги стро ва на у скла -
ду са за ко ном.

И за њих ва жи оба ве за да
има ју ре гу ли са не све ра ни је
оба ве зе пре ма Гра ду, као и да
истим про јек том не мо гу да
кон ку ри шу на два ме ста.

Ко ми си ја за вред но ва ње пра -
ви ће се лек ци ју и на осно ву уна -
пред за да тих кри те ри ју ма бо -
до ва ће про јек те. По тим осно -

ва ма пред ност ће би ти да та ор -
га ни за ци ја ма из се о ских сре -
ди на, с ра ни јим успе шно ре а -
ли зо ва ним про гра ми ма, ве ћом
еко ном ском оправ да но шћу,
пре ци зно ура ђе ним бу џе том,
ви дљи ви јом про мо ци јом...

Град је као мак си ма лан из -
нос по јед ном про јек ту од ре -
дио су му од 250.000 ди на ра.

Што се пр ве ме ре ти че, у то -
ку је до но ше ње ре ше ња о обра -
зо ва њу ко ми си је, а ка да је реч
о дру гој ме ри, ко ми си ја се већ
са ста ја ла, па се оче ку је да кон -
курс бу де рас пи сан то ком на -
ред не не де ље.

ГРАД УСКО РО РАС ПИ СУ ЈЕ ДВА КОН КУР СА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

По моћ удру же њи ма и уз га ји ва чи ма сви ња



У дво ра ни „Апо ло” До ма
омлaдине у не де љу, 17. апри ла,
од 20 са ти, би ће при ре ђен кон -
церт пан че вач ког са ста ва „Вој во -
ђан ски сан”. На ре пер то а ру ће

би ти тра ди ци о нал на му зи ка с
под руч ја Вој во ди не, Сла во ни је,
Бо сне, Ма ђар ске и Ру му ни је, као
и об ра де по пу лар них ну ме ра Леа
Мар ти на, Ша ба на Бај ра мо ви ћа,
„Стин га” итд. Го сти кон цер та би -
ће: Да вор Јо ва но вић, Ђор ђе Ча -
вић, Ђу ра Мор нар, Шо и ца и Ан -
дре ја Кр стић и „Наш на чин”.

Там бу ра шки ор ке стар
„Вој во ђан ски сан” осно ван

је 2012. го ди не у Пан че ву, а
чи ни га сед мо ро по је ди на -
ца – шко ло ва них му зи ча ра
и истин ских за љу бље ни ка у
там бу ра шки звук. Циљ овог

ан сам бла је про мо ви са ње,
не го ва ње и очу ва ње там бу -
ра шке му зи ке с под руч ја
Вој во ди не и ре ги о на.

ТАМБУРАШКИ ЗВУК У „АПО ЛУ”

Вој во ђан ски сан

Кан та у тор ка Ана Ћур чин и
њен бенд при ре ди ће кон церт
на сце ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у сре ду, 20. апри ла, од
21 сат. Она је ро ђе на у Баг да ду,
од ра сла је у Мо скви и са да жи -

ви и ра ди у Бе о гра ду. Ње на му -
зи ка је не жна, ти ха и ме ло дич -
на, буч на и рит мич на, ле лу ја
кроз ин ди-ро к и фолк и ко ке -
ти ра са ам би јен том и блу зом.
Ана Ћур чин ак тив но сви ра од
де цем бра 2012. го ди не, на сту -

па со ло или с бен дом, а ње ну
му зи ку пу бли ка је мо гла да чу -
је у Ср би ји, ре ги о ну и ши ром
Евро пе. Уче ство ва ла је на пре -
сти жном фе сти ва лу „Waves” у
Бе чу, као и на фе сти ва лу
МЕНТ у Љу бља ни. По чет ком
2015. го ди не отво ри ла је но ву
се зо ну кон це ра та у ле ген дар -
ном „Сту ди ју 6” Ра дио Бе о гра -
да и пред ста ви ла пу бли ци но -
ви бенд (Го ран Ан то вић, Ма р -
ко Цвет ко вић и Бла го је Не дељ -
ко вић, а ка сни је им се при кљу -
чу је и ги та ри ста То мо Бен зон).

У ја ну а ру 2016. го ди не Ана
Ћу р чин је об ја ви ла свој пр ви
сту диј ски ал бум, под на зи вом
„Sketches of Belonging”, а за
син гло ве „Remain Calm” и
„Unknown” сни мље ни су и ви -
део-спо то ви. Ве ли ку па жњу
јав но сти иза зва ла је са рад њом
с тра ди ци о нал ним ан сам блом
„Ко ло”, за ко ји је при ре ди ла
пе сму „Ла ста ви це, ла сто” кра -
јем ле та про шле го ди не.

Ка р те се про да ју на бла гај -
ни Кул тур ног цен тра Пан че ва
по це ни од 300 ди на ра.

КУЛТУРА
Петак, 15. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Но во и дру га чи је 
ко му ни ци ра ње 
с ка пи тал ним де лом
умет ни ка из Ши да

Од го не та ње скри ве них
сим бо ла и лич но 
ту ма че ње сли ке

Пле сни пер фор манс „Игра Са -
ве Шу ма но ви ћа – Бе ра чи це”,
ко ји је ре а ли зо ван у окви ру
пред ме та „Си нер ги је и тран -
сфор ма ци је” на Ин сти ту ту за
умет нич ку игру у Бе о гра ду,
из ве ден је у по не де љак, 11.
апри ла, у дво ра ни „Апо ло” До ма
омла ди не. У сре ди шту па жње
на шла се сли ка „Бе ра чи це”
Са ве Шу ма но ви ћа, а уче сни ци
у про јек ту би ли су по зва ни да
на кре а ти ван на чин од го во ре
на те ме ко је она отва ра. Да
под се ти мо, ту сли ку-трип тих
Шу ма но вић је за вр шио не по -
сред но пред смрт стре ља њем
1942. го ди не у Ши ду. Ма да се
на пр ви по глед то не от кри ва,
на ве де но де ло је ис пу ње но
хри шћан ским сим бо ли ма: ту
је 12 же на као 12 апо сто ла,
бер ба пред ста вља Стра шни
суд, на истом ме сту и у исто
вре ме зри ју гро жђе и пше ни -
ца, до но се ћи асо ци ја ци је на
ви но, од но сно крв Хри сто ву, и
хлеб, те ло Хри сто во итд. Све
су то сту ден ти са Ин сти ту та за
умет нич ку игру мо ра ли узе ти
у об зир.

– Ис тра жи ва ња ко ја смо
спро во ди ли упра во су под ра -

ОМАЖ ТРИП ТИ ХУ СА ВЕ ШУ МА НО ВИ ЋА

„БЕ РА ЧИ ЦЕ” И СА ВРЕ МЕ НИ ПЛЕС
Културни телекс

Ник је на соп стве ној
ко жи ис ку сио на сил -
ни штво због то га што
је „дру га чи ји”. Ипак,
на у чио је да не тре ба
да игра по пра ви ли ма
на сил ни ка – а ни ви
не тре ба то да чи ни те.
У овој књи зи Ник вам
да ру је стра те ги је по -
мо ћу ко јих мо же те да
раз ви је те си стем за
од бра ну од на сил ни ка
ка ко би сте се но си ли
с тим про бле мом та ко
што ће те по ста ти ја -
чи, и спо ља и из ну тра.

Са зна ће те ка ко да:
пре тво ри те иза зо ве у
сјај не при ли ке (да, за и -
ста!), ус по ста ви те уну тра -
шњу си гур ност и сна гу, уста -
но ви те сна жне вред но сти
ко је ни је дан на сил ник не
мо же да уз др ма, ре ши те
про бле ме са сај бер-на сил -
ни ци ма, раз ви је те ду хов ну
осно ву, ко ја ће вам по мо ћи
да за др жи те мир и оста не -
те сна жни, пра ти те и кон -
тро ли ше те сво је ре ак ци је
на осе ћа ња ко ја у ва ма иза -
зи ва ју на сил ни ци, по мог -

не те дру ги ма ко ји су на ме -
ти на сил ни ка.

На сил ни ци же ле да вас
зло ста вља ју. Уме сто да им
то до зво ли те, мо же те да их
ис ко ри сти те да вам бу ду
лич на мо ти ва ци ја. Пу ном
сна гом на пред и не ка на -
сил ник гу та пра ши ну за ва -
ма! Са мо пи тај те Ни ка –
чо ве ка ко ји не ма ни ру ке
ни но ге, али има „не ве ро -
ват но до бар жи вот”.

„Оста ни те ја ки” 
Ни ка Ву ји чи ћа

Два чи та о ца ко ји до сре де, 20. апри ла, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Шта вас чи ни ја чим?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Оста ни те ја ки” Ни ка Ву ји чи ћа. Нај за ни мљи -
ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”,
а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Пе так, 15. април, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: кон церт уче -
ни ка хар мо ни ке, кла са проф. Ра мо не Ди ми три је вић Ба лаћ.
Го сти су кла ви ри сти Те о до ра Илић и Ми ха и ло Ко вја нић,
ква р тет хар мо ни ка и во кал ни ан самбл.

Пе так, 15. април, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Би ље Кр стић и „Би стрик ор ке стра”.

Пе так, 15. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт ло кал них бен до ва „Буч Ке си ди” и „Мла ди Џек”.

Су бо та, 16. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: џез кон церт квин те та Вла де Кр не ти ћа. Улаз сло бо дан.

Не де ља, 17. април, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт пан че вач ког са ста ва „Вој во ђан ски сан”.

Сре да, 20. април, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: ве че со ло пе -
са ма и ора то ри јум ских и опер ских ари ја. Пред ста ви ће се
ђа ци проф. Ма ри ја не Ми хај ло вић.

Сре да, 20. април, 21 сат, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
Ане Ћур чин и бен да.

Че твр так, 21. април, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: кон церт
уче ни це ви о ли не Ју ли је Гр ко вић и ње них ко ле га ви о ли ни ста.

Те мат ски про грам
Уто рак, 19. април, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: „Сто фо то гра фи ја за 100 ми ну та”: „При че из ка фа не”.

Че твр так, 21. април, 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
„Гра дац”.

Че твр так, 21. април, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
ре пу блич ко так ми че ње ба лет ских шко ла Ср би је.

Из ло жба
По не де љак, 18. април, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет -
но сти: из ло жба сли ка „Све јед но је” Би сер ке Пе тро вић и
Вла ди ми ра Вин ки ћа.

Књи жев ност
Уто рак, 19. април, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про мо ци -
ја зби р ке пе са ма „Ба ла де над ја” Жа р ка Б. Вељ ко ви ћа.

Че твр так, 21. април, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо -
ци ја ро ма на „Еви не све ске” Ол ги це Ма рин ко вић.

Пред ста ве
Не де ља, 17. април, 20 са ти, Дом Вој ске Ср би је: пред ста ва
Зо ра на Ке си ћа и „њу зо ва ца”.

Уто рак, 19. април, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Три кла се и го спо ђа Ну шић” Вла ди ми ра Ђур ђе ви ћа,
у ре жи ји Ми ли це Краљ, у из во ђе њу Бе о град ског драм ског
по зо ри шта.

Про грам за де цу
Су бо та, 16. април, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста -
ва за де цу „Ча роб њак из Оза” у ре жи ји Не на да Гво зде но вић, у
про дук ци ји „По ђи ту да...” КЦП-а (По зо ри шни ма ти не су бо том).

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

да смо се спа ја ли у ду е те или
ве ће гру пе – ре кла је Ти ја на
Ма лек.

Код ње је та сли ка по бу ди ла
раз ми шља ње о смр ти и оно ме
што оста вља мо иза се бе.

– То де ло ме је под се ти ло на
Астро ло шки сат у Пра гу, у
окви ру ко је га је ко стур ко ји све
вре ме гла вом по ка зу је „да, да”,
јер је смрт бли зу и сви ће мо
умре ти, и апо стол ко ји по ка зу -
је да ипак има још вре ме на –
до да ла је Ма ле ко ва.

„Бе ра чи це” су уза јам ни
про је кат Ин сти ту та за умет -
нич ку игру и Га ле ри је сли ка
„Са ва Шу ма но вић” из Ши да, а
ура ђен је уз по др шку Ми ни -
стар ства кул ту ре и ин фор ми -
са ња РС.

зу ме ва ла от кри ва ње скри ве -
них сим бо ла, а сту ден ти су би -
ли по зва ни да из не су сво је
лич но ту ма че ње Шу ма но ви ће -
вог трип ти ха. Сва ко је дао сво -
је ви ђе ње и кре и рао ко ре о гра -
фи ју ко ја ко ре спон ди ра с де -
лом Са ве Шу ма но ви ћа – об ја -
сни ла је Сне жа на Ар на у то вић,
ру ко во ди лац про јек та.

Пле сни пер фор манс је осми -
шљен као спој тра ди ци о нал ног
и са вре меног, про жи ма ње ме -
ди ја, али и као јед но но во/дру -
га чи је ко му ни ци ра ње с де лом
Са ве Шу ма но ви ћа. Са чи њен је
од пет сег ме на та, а сва ки од
њих се ви ше или ма ње ди рект -
но односи на за да ту сли ку. Ту -
ма че ње нај бли же при зо ру са
сли ке до не ла је ко ре о гра фи ја

„По ча сни ца”. Она на сце ну из -
во ди де се так же на ко је из во де
по ча сни цу Шу ма но ви ћу.

Јед на од уче сни ца у пер -
фор ман су, ко ја га отва ра и ве -
зу је све де ло ве, је сте на ша су -
гра ђан ка Ти ја на Ма лек. Она је
сту дент ки ња дру ге го ди не на
Ин сти ту ту за умет нич ку игру,
на сме ру ко ре о гра фи ја.

– На пред ме ту „Си нер ги је и
тран сфор ма ци је” до би ли смо
сли ку „Бе ра чи це” Са ве Шу ма -
но ви ћа и пр ви за да так – да
ода бе ре мо пред мет ко ји нам
је пр ва асо ци ја ци ја на то де ло.
Та ко је по че ло. Нај пре смо ко -
ре о гра фи је из во ди ли с пред -
ме том, а он да без ње га, али
као да је он и да ље ту. Сва ко
од нас је нај пре био со ло, а он -

„Почасница” на сцени дворане „Аполо”

ИЗ „ОТВО РЕ НОГ АТЕ ЉЕА” ИВА НЕ РА КИ ЏИЋ КРУ МЕС

Ра до ви из по дру ма
Из ло жба „Ра до ви из по дру -
ма”, на ста ла у „Отво ре ном
ате љеу” Ива не Ра ки џић Кру -
мес, ко ја је при ре ђе на 11.
апри ла у Га ле ри ји Ба те Ми ха -
и ло ви ћа, пред ста ви ла је за ди -
вљу ју ћи број де ла по ла зни ка
те ра ди о ни це. Сам ате ље је
по чео да ра ди 2009. го ди не у
по друм ским про сто ри ја ма
Кул тур ног цен тра Пан че ва
(оту да и на зив из ло жбе) и с
вре ме ном је фор ми ра но ви ше
гру па, ко је за јед но с ва јар ком
Ива ном Ра ки џић Кру мес сти -
чу раз ли чи та зна ња и ве шти не.
Иа ко сви по ла зни ци про ла зе
кроз осно ве ва ја ња и ва јар -
ских тех ни ка, у ра ди о ни ца ма

се уче и кро је ње, ши ве ње,
пра вље ње на ки та и су ве ни ра,
из ра да пла ка та, фо то гра фи ја,
ак тив но сти око из ра де ко сти -
ма... По ред де це, у „Отво ре -
ном ате љеу” ства ра ју и гру па
од ра слих по ла зни ка, гру па
осо ба с по те шко ћа ма у раз во -
ју, као и по ла зни ци ко ји ма је
рад гли ном део рад не те ра пи -
је у окви ру пси хо те ра пи је на
пре по ру ку ле ка ра спе ци ја ли -
ста. Уз ва ја ње, од не дав но
функ ци о ни шу још две ра ди о -
ни це – јед на за рад на грн чар -
ском точ ку и дру га за пу сто ва -
ње ву не.

Из ло жба се мо же по гле да ти
до 24. апри ла.

ВЕЧЕ СА АНОМ ЋУР ЧИН

Не жна и буч на, 
ти ха и рит мич на



На ви ке на ше на су шне

Исправка и извињење

Знак да сте на кон цер ту у про -
сто ру с ме сти ма за се де ње ус -
пе ли да за гре је те ат мос фе ру и
му зи ком до так не те ср ца при -
сут них, сва ка ко је онај ка да
пу бли ку пред со бом ви ди те на
но га ма. Уко ли ко она то ком
чи та вог хе пе нин га на но га ма
и оста не, пле шу ћи и пе ва ју ћи
за јед но с ва ма, он да је то већ
ве ли ка ствар.

Но ако сте Ки ки Ле сен дрић и
уз се бе има те „Пи ло те” – од вас
се ни шта ма ње и не оче ку је.
Сто га раз и гра на дво ра на Кул -
тур ног цен тра у су бо ту, 9. апри ла,
ни је би ла ни ка кво из не на ђе ње.
Али сва ка ко је би ло при јат но

до жи ве ти жу р ку на ко јој је не -
ко ли ко сто ти на Пан че ва ца и
Пан чев ки свих ге не ра ци ја ђу -
ска ло и пље ска ло уз аку стич не
вер зи је ста рих хи то ва, као што
су „Не ве руј у идо ле”, „Чи ни ми
се да”, „Као пти ца на мом дла -
ну”, али и оних но вих, по пут
ну ме ре „Иди” и „Гу жва ми у
ста ну”. Осмо чла ни бенд је у
Пан че во до нео до бру му зи ку и
пре по зна тљи ве во ка ле, а њи хо -
ва ко му ни ка ци ја на сце ни кроз
по глед, по крет, ри там и емо ци -
ју уву кла је и све при сут не у вр -
тлог до бре енер ги је. На рав но,
без би са ова кав на ступ ни је мо -
гао про ћи, па су се, на кон ско ро

два са та сви р ке, Ки ки и „Пи ло ти”
од фа но ва опро сти ли ле ген дар -
ном ну ме ром „За бо ра вље ни”.
Пан че во је са мо је дан од гра до -
ва уцр та них у ма пу ко јом бенд
„пи ло ти ра” у окви ру ту р не је
„Свет је леп ка да са ња мо” и та -
ко обе ле жа ва 35 го ди на успе -
шне ка ри је ре.

Ва ља сва ка ко спо ме ну ти и
сјај не мом ке и де вој ку из шко -
ле ги та ре „Ги тар та”, ко ји су у
су бо ту на сту пи ли као пред гру -
па и до ка за ли да, уз ова ко та -
лен то ва не мла де љу де, за бу -
дућ ност ро кен ро ла у Пан че ву
не тре ба бри ну ти.

Д. К.

ЕДУ КА ТИВ НА ПРЕД СТА ВА У МУ ЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ

Из му зич ког 
кут ка Га би Дин

Kомад „Из му зич ког кут ка Га -
би Дин”, за ко ји је текст ура -
ди ла Га бри е ла Ди нић, а сце -
но гра фи ју Ка та ри на Узе лац
Ра ду си но вић, из ве ден је у уто -
рак, 12. апри ла, у Му зич кој
шко ли „Јо ван Бан дур”. Ка ко
об ја шња ва Ди ни ће ва, све је
по че ло пре че тр на ест го ди на,
от кад де ци пре да је кла вир.

– Но те су нај пре до би ле сво -
је бо је, по ви си ли це и сни зи ли -
це су по ста ле ко сти ми, ле ва
ру ка – Ле ри, де сна – Де ни...
Оста ле озна ке у но та ма за ди -
на ми ку и ар ти ку ла ци ју по ста -
ле су ли ко ви на ших му зич ких

при ча, аван ту ра и ша ре них
но та. Све се де ша ва ло спон та -
но, кроз игру, на ча со ви ма, и с
вре ме ном се уоб ли чи ло у „си -
стем”, од но сно ме то ду ко јом
ра дим већ ду ги низ го ди на –
об ја шња ва Га бри е ла Ди нић.

Пред ста ва је еду ка тив ног ка -
рак те ра и на ме ње на је де ци,
али и ши рој пу бли ци. Они ко ји
су јој при су ство ва ли, би ли су у
при ли ци да се ду бље упо зна ју с
му зи ком Јо ха на Се ба сти ја на
Ба ха и ње го вим све том кон тра -
пунк та и да чу ју ком по зи ци је
Л. ван Бе то ве на, С. Рах ма њи -
но ва, Ј. Па хел бе ла и дру гих.

КУЛТУРА
Петак, 15. април 2016.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Есе ји о Ср би ма, Ен гле -
зи ма и фан та зи ји еми -
гра ци је са бра ни су у
књи зи Ла за ра  Џа ми ћа
„Чај од шљи ва". То су
крат ки есе ји, из у зет но
ду хо ви ти и са др жај ни,
те мат ски вр ло ра зно ли -
ки, ко је је илу стро вао
Алек сан дар Зо граф.

У књи зи „Чај од шљи -
ва"  Џа мић по ка зу је ти -
пич ну ен гле ску ве шти -
ну: да с ма ло ре чи мно -
го ка же. Је зик ко јим то
чи ни је јед но ста ван и
от мен, ме та фо ре су му
ма што ви те и па мет не, а
за па жа ња лу цид на и ду -
хо ви та. Ин те ли гент но и
на јед но ста ван на чин
ула зи у ми кро ко смос
на ше сва ко дне ви це. Он
по ка зу је оно не све сно,
али вр ло ви дљи во, и на (са -
мо)иро ни чан на чин отва ра
раз ли чи тост ми ри са и осе -
ћа ња За па да и Ис то ка, Ри -
ма и Ца ри гра да; оно га што
схва та мо Евро пом.

Џа мић се бе сма тра
пре све га но ви на ром иа -
ко је про фе си о нал но
окре нут ко му ни ка ци ји и
мар ке тин гу. Као кон сул -

тант за мар ке тинг на пи сао
је број не про фе си о нал не
члан ке о ди ги тал ној и
ана лог ној ко му ни ка ци -
ји, као и се дам књи га на
раз не те ме. У Лон до ну је
оства рио успе шну ка ри -
је ру стра те га у не ко ли ко
огла сних аген ци ја и
члан је „Гу гло вог" кре а -
тив ног ти ма 200.

„Чај од шљи ва" 
Ла за ра   Џа ми ћа

Пе тар Ста кић, пи-ар 

ком па ни је „Ин фо студ”

КЊИ ГА „Моћ на ви ке” („Po-
wer of Habit”). Иа ко на слов
зву чи као да је реч о још јед -
ној књи зи за са мо по моћ, она
се ни ка ко не мо же свр ста ти у
тај жа нр. На пи сао ју је но ви -
нар „Њу јорк тај мса” Чарлс
Дју инг ба ве ћи се, на осно ву
на уч них от кри ћа и сва ко -
днев них при ме ра, раз ло зи ма
због ко јих по сто је на ви ке,
али и ти ме ка ко оне ути чу на
сва ко дне ви цу и да ли се мо гу
ме ња ти. Оно што ову књи гу
чи ни по себ но за ни мљи вом,
је сте то што она об ра ђу је три
аспек та: на ви ке по је ди на ца,
на ви ке успе шних ор га ни за -
ци ја (ком па ни ја) и на ви ке
дру штва. Због мно го број них
при ме ра она је из бе гла да бу -
де оно што сам на вео на по -
чет ку – пре жва ка но шти во
са мо по мо ћи. Ина че, ова
књи га је има ла ве ли ки ути цај
на ре ор га ни за ци ју број них
ком па ни ја, по себ но у САД, а
мо рам при зна ти да смо мно -
го то га из ње усво ји ли и у мо -
јој фи р ми.

ФИЛМ „Get on up”. Ако вам
се сво је вре ме но до пао филм
„Реј” о Ре ју Ча рл су, си гур но
ће вам се сви де ти и оства ре -
ње из 2014. го ди не о кра љу
со ул му зи ке Џеј мсу Бра у ну.
Не се ћам се да сам ско ро
гле дао за ни мљи ви ји при каз
жи во та не ке му зич ке зве зде.
Филм при ка зу је Бра у но во
од ра ста ње у ра сно по де ље -
ној Аме ри ци, успон јед ног
упо р ног и по не кад са мо жи -
вог клин ца, ње гов из гу бље -
ни од нос с по ро ди цом и
про мен љи ву на рав пре ма

љу ди ма ко ји га окру жу ју.
Све то „по кри ве но” је ње го -
вим огром ним та лен том за
му зи ку и ге не рал но шоу-би -
знис. По себ но је за ни мљи во
то што је глав ни про ду цент
био Мик Џе гер, пе вач гру пе
„Ро линг стонс”.

ДО КУ МЕН ТАР НИ ФИЛМ
„По след њи да ни у Ви јет на -
му”. Ве ли ки сам љу би тељ
до ку мен та ра ца, по себ но
оних ко ји се ба ве Дру гим
свет ским ра том. Ме ђу тим,
не дав но ми је па жњу при ву -
као до ку мен та ран филм о
Ви јет нам ском ра ту, у ко јем
рад ња при ка зу је до га ђа је из
1975. го ди не, ка да је се вер -
но ви јет нам ска вој ска оп ко -
ли ла Сај гон, сла ма ју ћи от -
пор ар ми је Ју жног Ви јет на ма.
То је био раз лог за до тад не -
ви ђе ну ева ку а ци ју 135.000
љу ди из тог гра да. Филм сва -
ка ко не би био та ко по се бан
да ни је пра ћен сјај ним, ни -
кад не при ка за ним сним ци -
ма из тог вре ме на, али и
при ча ма о то ме на ко ји на -
чин је ор га ни зо ва на ева ку а -
ци ја, ка ко се од лу чи ва ло о
то ме ко се мо же спа сти, а ко
не, и ко ли ко ду го се ве ро ва -
ло да Сај гон не ће па сти, а
рат би ти из гу бљен.

На ре пер то а ру би ле
ро ман се, ста ро град ске
и тра ди ци о нал не
пе сме

Љу бав пре ма 
из вор ној му зи ци
Дан ка Сто јиљ ко вић
га ји од ма ле на

Ако је су ди ти по ре ак ци ја ма и
ко мен та ри ма љу би те ља до бре
на род не му зи ке, со ли стич ки
кон церт на ше су гра ђан ке Дан -
ке Сто јиљ ко вић, ин тер пре та -
тор ке из вор них пе са ма, ко ји је
одр жан у пе так, 8. апри ла, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра,
пам ти ће се ду го. У рас ко шним
зву ци ма ро ман си, ста ро град -
ских и тра ди ци о нал них пе са -
ма, пе ва них на срп ском и ру -
ском је зи ку, пот пу но су ужи ва -
ли на ши ста ри ји су гра ђа ни,
али ни мла ђи део пу бли ке ни је
остао рав но ду шан. Да ово ве че
бу де не за бо рав но, до при не ли
су хор „Ар хан гел” пред во ђен
Во ји сла вом Спа си ћем (те нор),
ор ке стар „Да ни лу шка” и Слав -
ко Ми тро вић Ца ле (со ли ста на
хар мо ни ци). Улаз је био бес -
пла тан, а кон церт су ор га ни зо -
ва ли Град Пан че во и Кул тур ни
цен тар Пан че ва.

– Ово је му зи ка љу ба ви, му -
зи ка ро ман ти ке... Му зи ка је
веч на, спа ја љу де, спа ја ве ко ве
– по здрав не су ре чи Ми лен ка
Па вло ва, град ског већ ни ка за
кул ту ру и ин фор ми са ње.

По сле је да на ест го ди на од
свог пр вог со ли стич ког кон -
цер та у Пан че ву Дан ка Сто -
јиљ ко вић је па жљи во ода бра -
ним пе сма ма ко је нај ви ше во -
ли да пе ва ус пе ла да пре не се
ла ви ну емо ци ја на по што ва о -
це тра ди ци о нал не пе сме.

– Ни је без осно ва срп ска из -
ре ка да је нај те же би ти про рок

у свом се лу. На сву сре ћу, ја ни -
сам про рок, а ни Пан че во ни је
се ло. На ша му зи ка и наш фол -
клор су увек бо ље при хва ће ни у
ино стран ству. Не знам да ли је
раз лог то што се сти ди мо сво јих
ко ре на, или нам је мо жда ту ђе
сла ђе, па обе руч ке при хва та мо
све оно што је За пад по слао.
Али има још увек љу ди ко ји це -
не тра ди ци ју. На дам се да не ће
то ли ко вре ме на про те ћи до не -
ког сле де ћег со ли стич ког кон -
цер та у Пан че ву – ре кла је она.

Љу бав пре ма из вор ној му зи -
ци но си од ма ле на, из ку ће. Пе -
ва ла је нај пре у гру пи пе ва ча, а
ка сни је и као со ли ста у пан че -
вач ким кул тур но-умет нич ким
дру штви ма „Абра ше вић”, „Стан-
ко Па у но вић” и „Је дин ство”.

Има ла је стал ни ан га жман у
бе о град ском ан сам блу „Ко -
ло”, а до да нас је оста ла до -
след на тра ди ци о нал ној пе -
сми.

– Ни кад ни сам же ле ла да бу -
дем по во дљи ва за рад сла ве, за -
рад па ра, да пе вам не што што
ми не ле жи и што ни сам ја.
Тре ба би ти свој, ста ја ти чвр сто
на но га ма, би ти си гу ран у оно
што ра диш и, пре све га, во ле ти
му зи ку, јер на род се не мо же
пре ва ри ти. На род осе ћа кад
не ко пе ва ср цем, кад је искрен.
Ове пе сме ће оста ти и по сле
ме не, за мо ју де цу, уну ке, за
вас, да не кад чу је те не што што
је вре де ло и да мо жда ви пре -
не се те сво јој де ци – об ја сни ла
је со лист ки ња.

Пре ко се дам де сет трај них
сни ма ка сни ми ла је за ар хи -
ву Ра дио-те ле ви зи је Ср би је,
а пет на е стак срп ских на род -
них пе са ма уз прат њу Там бу -
ра шког ор ке стра за ар хи ву
Ра дио-те ле ви зи је Вој во ди не.
Уче ство ва ла је на мно гим
кон цер ти ма у ор га ни за ци ји
Му зич ке про дук ци је Ра дио
Бе о гра да, као и на ху ма ни -
тар ним кон цер ти ма, а стал -
на је са рад ни ца ан сам бла
Ми ни стар ства од бра не „Ста -
ни слав Би нич ки”. До сад је
сни ми ла че ти ри ал бу ма –
„За те бе”, „Ро ман са”, „Бес -
крај” и „Од јек”. Ра ди као му -
зич ка уред ни ца у Ра дио Бе о -
гра ду.

М. Ма нић

КОН ЦЕРТ ДАН КЕ СТО ЈИЉ КО ВИЋ

ПУ БЛИ КА ПРЕ ПО ЗНА КАД 
СЕ СР ЦЕМ ПЕ ВА

Два чи та о ца ко ји до сре де, 20. апри ла, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Шта је ти пич на фан та зи ја на ших еми гра на та?",
на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Чај од шљи -
ва" Ла за ра Џа ми ћа. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца", а на гра де се мо гу пре у зе ти
у књи жа ри „Дел фи".

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

На ша су гра ђан ка Ма ри на Узе -
лац не дав но је ре жи ра ла спот
за сингл „Ви кен ди” бе о град -
ског бен да „Не жни Да ли бор”,
ко јим је на ја вљен ње гов но ви
ал бум „У сло је ви ма”. Спот је
сни ман у шу ми на Ко шут ња ку

и у спорт ском цен тру на Вра -
ча ру и го во ри о из ла ску бо ле -
сни ка из мен тал не ин сти ту ци је
на сло бо дан ви кенд.

Тре нут но Ма ри на Узе лац са
сво јом еки пом при пре ма спот
за Ду њу Да чић.

ПАН ЧЕВ ЦИ СВИ/СВУ ДА

Спот за сингл 
„Ви кен ди”

У про шлом бро ју „Пан чев ца” је
на ве де но да је исто ри чар умет -
но сти Ста ни слав Жив ков одр -
жао пре да ва ње на по зив ма ке -
дон ске ми ни стар ке кул ту ре др
Ели за бе те Ди ми тро ве, а она је

за пра во про фе сор ка Фи ло зоф -
ског фа кул те та у Ско пљу. На -
гра ду је Жив ко ву до де ли ла
Фон да ци ја „Ки рил Трај ков ски”
из Лон до на. Из ви ња ва мо се
свим чи та о ци ма на шег ли ста.

КИ КИ И „ПИ ЛО ТИ” НА СТУ ПИ ЛИ У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

При ја тан лет уз ис ку сне во за че

Наша музика и фолклор увек боље прихваћени у иностранству

МОЈ избор МОЈ



Годишња скупштина Међу-
општинске организације Са-
веза слепих Србије из Панче-
ва одржана је у четвртак, 7.
априла, и на њој су изабрани
нови чланови и председни-
штво Управног одбора, као и
делегати за савезе слепих
Србије и Војводине.

За председника Управног
одбора реизабран је Златибор
Лазаров, коме је ово четврти
мандат, а нова потпредсед-
ница је Ружица Антић.

– Оно што је новина, јесте
да су у Управни одбор сада
укључени млади људи, који
тренутно чине већину тог те-
ла. То је јако добро, јер је
омладина та која треба да
настави да у будућности во-
ди Савез – рекао је Златибор
Лазаров.

Ово је за панчевачки Са-
вез слепих јубиларна годи-
на, у којој та организација
обележава 70 година посто-
јања. Како је најавио Лаза-
ров, све активности које буду
реализоване током 2016. би-
ће посвећене обележавању
јубилеја. Засад су у плану
турнири у шаху и доминама,
изложбе и једнодневни изле-
ти за чланове, а активно ради
и радионица старих заната.
Свечаност поводом обележа-
вања седамдесетогодишњи-
це постојања планирана је за
јесен.

Овај савез броји око 480
чланова из Панчева, Ковина,
Ковачице, Опова и Алибуна-
ра и то је једна од већих ор-
ганизација тог типа у нашој
земљи. Д. К.

Петак, 15. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ди ли с њи хо вим при ма њи ма.
Он, на рав но, ћу ти.

Уред ник по зна тог пор та ла
об ја шња ва ка ко Вр шча ни зна ју
да је вред ност са мо стам бе них
не крет ни на у по се ду Шљи ви ћа
око 350.000 евра. До да је да ме -
ди ји тра же и да Шљи вић об -

Ле по је ћа ска ти с ко ле ги ни ца -
ма и ко ле га ма. А уме да бу де и
ко ри сно, по го то во ка да до ла зе
с „те ре на” ко ји вам ни је по -
знат као њи ма. Вр шча ни ма не
тре ба пред ста вља ти Алек сан дра
Чу пи ћа: сви зна ју да се ра ди о
ело квент ном, ду го го ди шњем
но ви на ру, ко ји је тре нут но
глав ни и од го вор ни уред ник
ве о ма по се ће ног сај та „ЕВр -
шац”. Ње го ва раз ми шља ња о
сва ко дне ви ци дру гог по ве ли -
чи ни гра да у на шем окру гу
овом при ли ком ће мо пред ста -
ви ти Пан чев ци ма.

На на шу мол бу да нам ка же
ка ква је си ту а ци ја у Вр шцу де -
сет да на пред из бо ре, Алек -
сан дар Чу пић се на сме јао и
ре као: „Чу па ва”. У озбиљ ном
то ну је на ста вио:

– У гра ду се ни шта не ме ња
го ди на ма. По ли тич ки си стем
у Вр шцу је по се бан и пра вљен
је по ме ри тај ку на ко ји гра дом
вла да ју већ две и по де це ни је.
Они па ра зи ти ра ју на ве ли ким
стран ка ма, ко ке ти ра ју са сви -
ма, ко ри сте њи хо ве ре сур се и
та ко за тва ра ју круг. То је нај -
ве ћа ште та ко ју је Вр шац мо -
гао да до жи ви и ко ју је до жи -
вео. Уко ли ко се по ли тич ка си -
ту а ци ја у Вр шцу не про ме ни,
по сто ји ве ли ка опа сност да, за
крат ко вре ме, град из стаг на -
ци је кре не у про паст.

По сле на ше кон ста та ци је да
Вр шац де лу је као раз ви је на
сре ди на, Чу пић је ре као:

– Да, на пр ви по глед. На жа -
лост, ве ли ки број не за по сле -
них и сма ње ње бро ја ста нов -
ни ка, од ла зак шко ло ва них и
мла дих ука зу је да је раз ви је -
ност са мо при вид. Ме ђу нај ве -
ћим крив ци ма за то је Љу би сав
Шљи вић, ди рек тор ЈКП-а
„Дру ги ок то бар”: во ди га као да
је при ват но, ње го во пред у зе ће,
а са да се као но си лац ли сте
СПС–ЈС на ло кал ним из бо ри -
ма кан ди ду је за гра до на чел ни -
ка. На ше ко ле ге из дру гих ме -
ди ја и ја ба ра та мо чи ње ни ца -
ма и то је раз лог због ко јег већ
две не де ље тра жи мо да Шљи -
вић по ка же имо вин ску кар ту
чла но ва сво је по ро ди це, ко ји
су, ус пут, за по сле ни у „Дру гом
ок то бру”, ка ко би смо је упо ре -

ПОЛИТИКА, ДРУШТВО: ВРШАЦ

ДАН ГУ БИЋ НА ПРА ВИО ЧИСТ КУ

крет ни не, по го то во ако су оне
де ло ви фир ми у сте ча ју”.

– По след њи „до бар па зар” у
ду гач ком ни зу им је ку по ви на
Про из вод но-тр го вин ског цен -
тра ИГ МА у Вр шцу, у Ули ци
Ђу ре Цве ји ћа, чи ме су по ста ли
вла сни ци мај да на кварц ног
пе ска код се ла Ме си ћа. По сто -
је са мо три-че ти ри ова ко бо га -
та на ла зи шта у Ср би ји. До ду -
ше, као куп ци се по ја вљу ју
ћер ке по ме ну те го спо де. Из -
ви ња вам се, ни су њих дво ји ца
вла сни ци – уз осмех кон ста ту -
је Чу пић и на во ди да је Ми ла -
но вић род бин ско-при ја тељ ски
од лич но по ве зан с пра во суд -
ним ор га ни ма, да ју ћи за ту
тврд њу ве ли ки број ар гу ме на -
та (о то ме не ки дру ги пут).

Алек сан дар Чу пић ка же да
се Шљи вић и Ми ла но вић, по -
ред по ме ну тог, ба ве и „за вр ша -
ва њем по сло ва” за сво је при ја -
те ље.

– Ин ду стри ја мод не обу ће
ИМО, про из вод на ха ла с ком -
плет ном ин фра струк ту ром,
управ ном згра дом и пла цем од
25.000 ква драт них ме та ра у
елит ном де лу ин ду стриј ске зо -
не на ула зу у Вр шац из прав ца

Бе о гра да, пре ко пу та „Хе мо -
фар ма”, про да та је 2005. го ди не
пред у зе ћу „Ур ми ко”, чи ји је
вла сник ви со ки функ ци о нер
СПС-а Вла дан Ми ли ће вић. По -
стиг ну та це на би ла је 9.210.000
ди на ра, а про це ње на вред ност
имо ви не, по на ло гу сте чај ног
управ ни ка Дра га на Ми ла но ви -
ћа, би ла је 15.689.440 ди на ра.
Сте чај ни управ ник је од мах по
про да ји из ја вио за „Вр шач ку
ку лу” да не ће би ти до вољ но
сред ста ва за ис пла те за ра да и
до при но са за око 200 рад ни ка и
оста лих по ве ри ла ца, али је пре -
ћу тао да је Оп штин ски суд у Вр -
шцу имо ви ну фир ме ИМО, у
истом ста њу у ко јем је и про да -
та, апри ла 2003. го ди не про це -
нио на 116 ми ли о на ди на ра.
Скан да ло зно је и то што је ли -
ци та ци ја одр жа на у Шљи ви ће -
вој кан це ла ри ји – екс пли ци тан
је Чу пић.

Ко мен тар пот пи сни ка ових
ре до ва да ско ро ни је чуо ова ко
са др жај ну, а на о па ку при чу,
Чу пић је са че као спрем но и
ше рет ски:

– Ре као сам ти на по чет ку да
је у Вр шцу чу па во.

С. Трај ко вић

КУЛТУРА: ВРШАЦ

У не де љу, 10. апри ла, у За га ји -
ци и Ри ти ше ву одр жа не су ве о -
ма по се ће не три би не Срп ске
на пред не стран ке, на ко ји ма је
го во рио члан ру ко вод ства те
пар ти је Ми хаљ Кер тес. Он је,
из ме ђу оста лог, из ја вио да по -
но сно оби ла зи Ср би ју и го во ри
о про гра му СНС-а за то што је то
„је ди на др жа во твор на пар ти ја,
а њен ли дер Алек сан дар Ву чић
је по ли ти чар ко га ра до при ма ју

у Мо скви, Пе кин гу, Бер ли ну и у
дру гим ме тро по ла ма ши ром
све та”.

Кер тес је го сто вао на по зив
Бран ка Ма ло ви ћа, ко ор ди на -
то ра СНС-а за ју жни Ба нат,
ко ји је успе шно ор га ни зо вао
број не по ли тич ке до га ђа је и
го сто ва ња ви со ких функ ци о -
не ра на пред ња ка то ком ове
пред из бор не кам па ње.

М. Г.

Ми хаљ Кер тес по се тио ју жни Ба нат

Вр шац стаг ни ра, гра ђа ни су све 
си ро ма шни ји, а по је дин ци све бо га ти ји. 

Александар Чупић, главни и одговорни 
уредник портала „ЕВршац”

ЈУЖНИ БАНАТ

Кон курс за ли ков ња ке

ВОЈВОДИНА: ЗДРАВСТВО

ПОЛИТИКА: РИТИШЕВО

Година јубилеја

Вла да на Ми ли ће ви ћа, ко га наш ко ле га

и ње гов су гра ђа нин по ми ње, Пан чев ци

зна ју и по то ме што је био део трој ног

по ве ре ни штва ГО СПС-а у Пан че ву.

Он је, по том, Ни ко лу Дан гу би ћа,

са да шњег пред сед ни ка пан че -

вач ког ГО СПС-а, пред ста вио

по кра јин ском пар тиј ском ше фу

Ба ја то ви ћу и га ран то вао за ње -

га. Дан гу бић се, о че му су за

„Пан че вац” већ го во ри ли не ки

со ци ја ли сти у прет ход ним бро -

је ви ма, у стран ци ко ју во ди

по на ша са мо вољ но и ба -

ха то. То по твр ђу је и

про  шло  н е  д ељ  ни

суп тил ни ме диј ски

иступ ак ту ел ног на -

род ног по сла ни ка

из ре до ва пан че вач ког СПС-а Гор да не

То пић.

Наш из вор, ин си сти ра ју ћи на то ме

да оста не ано ни ман јер је сви ма у

пар ти ји стро го за бра ње но да о

њој пред из бо ре ру жно го во ре,

ка же да Дан гу бић не ста је, од -

но сно да је у Град ском од бо ру

на пра вио чист ку. Пр во је из

тог те ла ис кљу чио у стран ци

ути цај ног Жељ ка Ла зи ћа, бив -

шег град ског већ ни ка за фи -

нан си је и свог про тив кан ди да та

на из бо ри ма за пред сед ни ка ГО

СПС-а про шле го ди не, а по том

је сме нио и пред сед ни цу Фо -

ру ма же на Ма ју Ми ло ва но -

вић, ина че ви со ко ко ти ра ну

у ре пу блич ким ор га ни ма

пар ти је. То је учи нио и по ред то га што

је Ма ја Ми ло ва но вић ство ри ла ја ку ор -

га ни за ци ју са 450 же на у њој, ко је су

ор га ни зо ва ле низ ху ма ни тар них ак тив -

но сти у прет ход ном пе ри о ду, о че му је

и наш лист из ве шта вао. Дан гу бић се

ни је оба зи рао ни на на лог из вр ха

стран ке да пред из бо ре ни ко не сме да

бу де сме њен јер би то мо гло да ство ри

ло шу сли ку у јав но сти. Мо же да зву чи

иро нич но, али је исти ни то да је Дан гу -

бић и сам сме њен: он ви ше ни је ди -

рек тор пан че вач ке фи ли ја ле „Ду нав

оси гу ра ња”.

Ма ја Ми ло ва но вић је од би ла да о

овим на во ди ма го во ри за „Пан че вац”,

а Дан гу бић ни је ис ко ри стио при ли ку да

про ко мен та ри ше до сад об ја вље не тек -

сто ве.

Кул тур ни цен тар Вр шац рас -
пи сао је кон курс у окви ру 57.
ли ков не ма ни фе ста ци је де це
и омла ди не за на гра ду „Па ја
Јо ва но вић”, с ци љем уна пре -
ђе ња ли ков не умет но сти и
кре а тив но сти де це и омла ди -
не. На из ло жби мо гу уче ство -
ва ти де ца и мла ди од пет до
25 го ди на, и то мо гу би ти по -
је дин ци, пред школ ске уста -
но ве, шко ле, ли ков ни ате -
љеи, деч ји кул тур ни цен три и
слич не деч је уста но ве и асо -
ци ја ци је. Из бор те ме и тех -

ни ке је сло бо дан. Сва ки уче -
сник мо же по сла ти нај ви ше
два ра да, а на по ле ђи ни тре ба
да сто ји на леп ни ца (пре у зи -
ма се са сај та Кул тур ног цен -
тра Вр шца) са чит ко ис пи са -
ним и пот пу ним по да ци ма.
Ра до ве тре ба од не ти лич но
или по сла ти на адре су: Кул -
тур ни цен тар Вр шац, Сте ри -
ји на 62, Вр шац, Ср би ја, до
11. ма ја. Ре зул та ти кон кур са
би ће об ја вље ни на сај ту КЦВ-а
на кон жи ри ра ња, пред ви ђе -
ног за 4. јун. Д. М.

Корисници старосних, инва-
лидских и породичних пен-
зија с пребивалиштем на те-
риторији наше државе чија
је пензија за фебруар нижа
од просека, односно од
23.463 динара, имају право
на бесплатну десетодневну
рехабилитацију у здравствено-
-стационарним установама и
бањско-климатским лечили-
штима и ту погодност могу
искористити до краја текуће
године – саопштио је ове не-
деље Фонд ПИО.

Пензионерима је на распо-
лагању једна од 25 српских
бања, а предвиђа се да ће та-
мо до краја 2016. отићи њих

око 12.000. У бесплатну ре-
хабилитацију су укључени
трошкови превоза у висини
цене аутобуске односно во-
зне карте другог разреда, а
Фонд ће сносити и трошкове
за пратиоца детета које ко-
ристи породичну пензију по
основу неспособности за са-
мосталан живот и рад.

Важно је напоменути да се
за бесплатну рехабилитацију
могу пријавити само кори-
сници пензија који то право
нису користили у последњих
пет година. Опширније ин-
формације о овој погодности
могу се пронаћи на сајту
Фонда ПИО. Д. К.

ФОНД ПИО ОБАВЕШТАВА

Пензионери 
бесплатно у бању

зна ни све сво је по слов не ве зе с
по моћ ни ком ди рек то ра за
прав не по сло ве по ме ну тог јав -
ног пред у зе ћа Дра га ном Ми -
ла но ви ћем, јер се „по ка за ло да
че сто за јед нич ки ку пу ју не -

Н. Дангубић

Љ. Шљивић

ЧУ ПА ВЕ И НЕ ЧУ ВЕ НЕ ПРИ ЧЕ
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ОДА БИР СВЕ ЋИ ЦА ЗА ТНГ
Це на теч ног нафт ног га са је
знат но ни жа од це не бен зи -
на, па је то је дан од раз ло га
за што је дан број во за ча и да -
ље ко ри сти ТНГ као го ри во.
Да би ау то мо бил пра вил но
ра дио у ре жи му ка да ко ри -
сти гас, по тре бан је ис пра ван
и на ште ло ван уре ђај за убри -
зга ва ње, што је осно ва све га.

Али осим то га, ра ди еко -
но мич но сти у во жњи нео п -
ход но је обра ти ти па жњу и
на по је ди не де ло ве о ко ји ма
до са да ни сте ми сли ли – све -
ћи це. Баш због ма сов ни је
упо тре бе га са као по гон ског

го ри ва и про бле ма са стан -
дард ним све ћи ца ма при та -
квој при ме ни, во де ћи свет -
ски про из во ђа чи ових де ло -
ва до шли су на иде ју да на -
пра ве по себ ну ли ни ју све ћи -
ца за па ље ње сме ше га са.

Као пр во, по ме ну тој сме -
ши ва зду ха и ТНГ-а је по тре -
бан ве ћи на пон јер се па ли
те же не го сме ша бен зи на.
Са мим тим је тем пе ра ту ра
са го ре ва ња у ци лин дру знат -
но ви ша и ути че на све ћи цу,
од но сно њен рад ни век. С
дру ге стра не, ства ра ње ве ћег
на по на на све ћи ци мо же не -

га тив но ути ца ти на оста ле
ком по нен те си сте ма па ље -
ња, као што су бо би на или
ка бло ви. Сто га ка да сле де ћи
пут по се ти те се р вис ка ко би -
сте пре гле да ли плин ски уре -
ђај, за мо ли те сер ви се ре да
про ве ре и ста ње све ћи ца,
као и њи хов тип.

Уко ли ко ни су оне на ме -
ње не па ље њу плин ске сме -
ше, би ло би до бро да их за -
ме ни те у ком пле ту с ка бло -
ви ма и бо би ном и обр ну то.
Ис ку ства сер ви се ра го во ре
да уко ли ко за ме ни те бо би -
ну, по сто ји ве ли ка ве ро ват -

но ћа да ће по сто је ће све ћи -
це узро ко ва ти квар но ве бо -
би не. Та ко ђе, при ку по ви ни
све ћи ца обра ти те па жњу на
то да су оне пра вље не од
пле ме ни тих ма те ри ја ла (ле -
гу ре пла ти не или итри ју ма)
с цен трал ном елек тро дом,
јер је њи хов за мен ски ин -
тер вал знат но ду жи.

Ко ри шће ње мо бил ног те ле -
фо на за во ла ном је за ко ном
за бра ње но у Ср би ји, и то с
до брим раз ло гом. Те ле фо -
ни ра ње то ком во жње ути че
на кон цен тра ци ју то ли ко да
се шан се да до жи ви те са о -
бра ћај ну не зго ду уве ћа ва ју
за че ти ри пу та.

Цир ку ли са ње уља у мо то ру
је бит но ка ко би сва ки део
био аде кват но под ма зан и
мо гао да функ ци о ни ше.
Кру же ње уља у мо то ру бо -
ли да „Фо р му ле 1” пот по ма -
же чак се дам пум пи, ко је су
вр ло ефи ка сне и има ју по -
тро шњу енер ги је као че ти ри
кућ не си ја ли це.

Ау то мо би ли ко ји су ко ри -
сти ли стру ју као енер ги ју за
по гон пра вље ни су још по -
чет ком два де се тог ве ка. Та -
да шња тех но ло ги ја за про -
из вод њу ба те ри ја, од но сно
аку му ла то ра, ипак ни је би -
ла до вољ но раз ви је на да би
во зи ло мо гло пре ћи не ку ве -
ћу ки ло ме тра жу. На кон пи -

о нир ских по ку ша ја ви ше
свет ских про из во ђа ча је на -
ста ви ло рад на раз во ју елек -
трич них ау то мо би ла. Је дан
од њих је ја пан ска ком па ни -
ја „Принц”, ко ја је 1947. на -
пра ви ла мо дел „та ма”. Тај
ма ли ау то мо бил је с јед ним
пу ње њем мо гао да пре ђе до
70 ки ло ме та ра и по стиг не
мак си мал ну бр зи ну од 35
ки ло ме та ра на час.

Тех нич ки пре гле ди у зе мља -
ма за пад не Евр о пе су ри го -
ро зни, али мо жда не мо гу да
се по ре де са они ма у Ја па ну.
Ин спек ци ја при ре ги стра -
ци ји во зи ла се у тој др жа ви
на зи ва „Ша кен” и вр ло је те -
мељ на и зах тев на. Због то га
Ја пан ци и ви ше не го до бро
одр жа ва ју сво је ау то мо би ле,
па та ко ако има те при ли ку
да ку пи те по лов но во зи ло из
Ја па на, не мој те се устру ча -
ва ти. Она су уред на, чи ста и
бес пре кор но одр жа ва на. Је -
ди ну пре пре ку мо же пред -
ста вља ти во лан на де сној
стра ни...

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

РИ ГО РО ЗНИ „ША КЕН”

- - - - - ГАРАЖА - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Мо дел по ме ри прин ца

Кон цепт ко ји 
је да нас при знат

Иа ко да нас има ју истог вла сни -
ка, „Фе ра ри” и „Ма се ра ти” су
то ком про шлог ве ка би ли ве ли -
ки ри ва ли у про из вод њи спорт -
ских дво се да. То ком ше зде се -
тих „Ма се ра ти” се успе шно но -
сио с кон ку рен ци јом ка ко у
Ита ли ји, та ко и у Евро пи, а
1961. принц Ка рим Ага Кан
упу ћу је том про из во ђа чу зах тев
да му се на пра ви је дин ствен са -
лон ски ау то мо бил вр хун ских
пер фор ман си.

Пр ве нац ди зај не ра Пје тра Фруе
Чел ни ци фа бри ке су не ра до
при хва ти ли овај иза зов, јер су
њи хо ви ра ни ји по ку ша ји да на -
пра ве лук су зне ли му зи не у Сје -
ди ње ним Др жа ва ма про па ли.
Та ко ђе, сма тра ло се да тр жи -
ште не ће до бро при хва ти ти
овај кон цепт. Рад на овом ау то -
мо би лу био је дуг и му ко тр пан.

Би ло је до ста про бле ма у са -
мој про из вод њи, а раз ма тра ло
се ви ше идеј них ре ше ња јер је
же ља „Ма се ра ти ја” би ла да
ис по шту је оно нај бит ни је –
ино ва тив ност. Бар око јед не
ства ри се ни су по ста вља ла пи -
та ња, а то је мо тор. Уна пред се
зна ло да ће у но ви ау то мо бил
би ти угра ђен агре гат В8, ко ји
се по ка зао као ве о ма до бро ре -
ше ње у ра ни јим мо де ли ма.

Рад на за пре ми на мо то ра је
из но си ла 4.100 ку би ка, а он је
имао сна гу од 216 „ко ња” и био

је упа рен с пе то сте пе ним ма ну -
ел ним ме ња чем. Пер фор ман се
бу ду ће ли му зи не се, да кле, ни -
су до во ди ле у пи та ње, али оно
што је осим њих би ло бит но у
овом слу ча ју, је сте ди зајн. Кре -
и ра ње из гле да по ве ре но је ди -
зај не ру Пје тру Фруи. Ита ли јан,
ина че сво је вр сни умет ник, ни је
имао пре ви ше про бле ма при
ди зај ни ра њу. Ве о ма ла ко је
осми слио из глед ка ро се ри је,
ко ји је био еле ган тан, је дин -
ствен, а опет је ис ти цао спо рт -
ски дух бу ду ће ли му зи не.

Две го ди не ка сни је, тач ни је
1963, по сао је ко нач но био го -
тов, а „Ма се ра ти” је у но вем бру
на са ло ну ау то мо би ла у То ри ну
све ту пред ста вио „ква тро пор -
те” (што на ита ли јан ском зна -
чи „че тво ра вра та”). У ау то мо -
бил је ко мот но мо гло да се
сме сти пет пут ни ка, а на рас -

по ла га њу им је био огро ман
пр тља жни про стор за пре ми не
700 ли та ра. Убр за ње ау то мо би -
ла те шког 1.700 ки ло гра ма до
сто ки ло ме та ра на час из но си -
ло је све га осам се кун ди, а
мак си мал на бр зи на је би ла
230 ки ло ме та ра на час. Оно
чи ме се „Ма се ра ти” по себ но
по но сио, је сте кр ста ре ћа бр зи -
на од 200 ки ло ме та ра, при ко -
јој се ни је ре ме тио ком фор и
удоб ност уну тар во зи ла. Ни јед -
на ли му зи на тог вре ме на ни је
се мо гла ти ме по хва ли ти.

И Бре жњев је био вла сник
За се ди шта је би ла за ду же на
бри тан ска фи р ма „Ко но ли”,
ко ја је ко жом пре свла чи ла ен -
те ри је ре за ско ро све лук су зне
ау то мо бил ске брен до ве. О
ком фо ру и тех но ло ги ји ко ја је
при ме ње на го во ре елек тро по -
де си ви ре тро ви зо ри и про зо -
ри, док је, мо жда нео прав да но,
кли ма-уре ђај био на ли сти оп -
ци о не опре ме. Про из вод ња је
зва нич но за по че та 1964, а пр -
ва ге не ра ци ја „ква тро пор теа”
на пра вље на је у 260 при ме ра -
ка. Успех тог мо де ла је охра -
брио „Ма се ра ти”, ко ји је од лу -
чио да на ста ви ње гов раз вој и
про дук ци ју.

Дру га ге не ра ци ја ре сти ли -
зо ва не ли му зи не на тр жи шту
се по ја ви ла 1966. Тај ау то мо -
бил је, за раз ли ку од прет ход -
ни ка, имао одво је не окру гле

фа ро ве, ка ко би до био до зво -
лу за пла сман на тр жи шту
Сје ди ње них Др жа ва, што је
по себ но ра до ва ло чел ни ке из
Мо де не, јер су ти ме ис пра ви -
ли гре шку из прет ход них го -
ди на. Уну тра шњост је пот пу -
но об но вље на, па су се та ко у
ко манд ну та блу и па не ле
вра та угра ђи ва ле опла те од
ора ха. Кли ма-уре ђај је са да
био стан дард на опре ма, што
је овај ау то мо бил ста вља ло
ра ме уз ра ме с мо де ли ма
„Ролс-Рој са”. Нај зна чај ни ја
из ме на је на тра пу – угра ђе на
је кру та осо ви на, што је обез -
бе ђи ва ло удоб ни ју во жњу чак
и по ло ши јем пу ту. По чет ком
1968. у по ну ди се на шла и
по себ на вер зи ја с ја чим мо -
то ром, од 4.700 куб них цен -
ти ме та ра, сна ге 300 „ко ња”.

Ова еди ци ја „ква тро пор теа”
би ла је и лак ша за 50 ки ло гра -
ма, што је до при не ло то ме да
во зи ло до стиг не мак си мал них
245 ки ло ме та ра на час. Го ди -
ну да на ка сни је пре ста ла је
про из вод ња пр ве ге не ра ци је
овог по себ ног ау то мо би ла, а
про да то је око 770 је ди ни ца.
„Ква тро пор те” за у зи ма по себ -
но ме сто у ау то-ин ду стри ји, а
мно ге по зна те лич но сти из
све та по ли ти ке и фил ма би ле
су ње го ви вла сни ци: Стив Ме -
квин, Ле о нид Бре жњев, принц
Ре ни је од Мо на ка...

НАЈ БР ЖИ  САЛО НАЦ СВОГ ВРЕ МЕ НА



Утакмицама 24. кола првен-
ствена трка за бодове у Првој
српској лиги за кошаркаше
ушла је у сам финиш. Крис-
-крос је гостовао у Кули, где
је од домаћег Хајдука изгу-
био са 70:68.

– Иако је домаћин био у
предности, била је то изједна-
чена утакмица до самог краја.
Нисмо успели да се носимо са
сировом снагом домаћих

играча, а судије су притом то-
лерисале чврсту битку. Ипак,
држали смо јак ритам игре,
водили смо меч у правцу који
нама одговара. У последњу
четвртину смо ушли с мину-
сом од 17 поена, али смо ус-
пели да меч учинимо неизве-
сним и уђемо у егал завршни-
цу. Имали смо и нападе за по-
беду, али... Честитам мојим
играчима на храбрости, стр-
пљењу и показаном знању –
рекао је тренер Крис-кроса
Вук Станимировић.

У претпоследњем колу, у
недељу, 17. априла, Панчев-
ци на свом терену дочекују
Словен из Руме.

По след ње ко ло Ли ге пи о ни ра
Вој во ди не у стре ља штву одр жа -
но је про шлог ви кен да у Уљ ми.

Еки па пи о нир ки СД-а „Пан -
че во 1813” убе дљи во је би ла
пр ва, с 525 кру го ва, и са мо је
по твр ди ла ли де р ско ме сто у
ко нач ном пла сма ну. Ма ри ја
Алек сић је та ко ђе убе дљи во
три јум фо ва ла (176 кру го ва) и
по ка за ла да ове го ди не не ма
прем ца у Вој во ди ни. Ива на
Ви слав ски је би ла тре ћа, али
је у ге не рал ном пла сма ну
осво ји ла сре бр ну ме да љу. Од -

лич на је би ла и Ана ста си ја
Гру јо ски, ко ја је са 174 кру га
за у зе ла че твр то ме сто.

Тим пи о ни ра пан че вач ке
„дру жи не” је у по след њем ко лу,
с 532 кру га, био дру ги, а у ге не -

рал ном пла сма ну му је при пао
пе хар за тре ће ме сто. Сте фан
Ми хај лов је са 179 кру го ва био
нај у спе шни ји пан че вач ки так -
ми чар, а од лич ни су би ли и
Алек сан дар Па вло вић, Вла ди -
мир Стај чић и Сте ван Ка ли нић.

Тре нер Си ни ша Вељ ко вић је
за до во љан по стиг ну тим ре зул -
та ти ма и до бром фор мом так -
ми ча ра пред на сту па ју ћа пр -
вен ства Вој во ди не и Ср би је,
као и пред Школ ску олим пи -
ја ду, на ко ју се пла си ра ло
осам пан че вач ких стре ла ца.

СПОРТ
Петак, 15. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Суботичани нису
имали никакву шансу

У недељу долази
Раднички

По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” тут њи кроз Вој во ди ну.
По сле три јум фа у Но вим Ба -
нов ци ма пред фуд ба ле ри ма
Же ле зни ча ра је би ло но во ве -
ли ко ис ку ше ње у 20. ко лу Срп -
ске ли ге. У Пан че ву је го сто ва -
ла Бач ка 1901 из Су бо ти це, је -
дан од нај бо љих ти мо ва у
овом ран гу так ми че ња. Мом -
ци ко је пред во ди тре нер Алек -
сан дар Сте ва но вић ни су се
упла ши ли ве ли ког фа во ри та.
Игра ли су мак си мал но од го -
вор но и ан га жо ва но, ства ра ли
су ак ци је, па су на кра ју за слу -
же но осво ји ли сва три бо да:
Же ле зни чар – Бач ка 1901 2:0.

Тре нер Сте ва но вић је по ве -
ре ње за овај ду ел по кло нио
еки пи у са ста ву: Ка та нић, Ма -
тић, Не ма ња Те ки ја шки, Спа -
сков ски, Ба са рић, Гу дан, Јо ва -
но вић, Стај чић, Ша ли пу ро вић,
Ко ва че вић и Но ва ков, а при -
ли ку су до би ли и Ни ко ла Те -
ки ја шки, Чи шић и Бла го је вић.

Би ла је то твр да, пра ва пр -
вен стве на утак ми ца, у ко јој је
пан че вач ка „ди зел ка” би ла тим
ко ји до ми ни ра сре ди ном те ре -
на. Иа ко су до ма ћи има ли не -
ко ли ко ле пих при ли ка, око 300
гле да ла ца че ка ло је на по го дак
све до фи ни ша пр вог по лу вре -
ме на. У 42. ми ну ту је до су ђен

Мла ди ко шар ка ши Крис-
-кро са, ко је пред во ди тре нер
Ми лош Сте па нов, оства ри ли
су ве ли ки успех про шлог ви -
кен да. Они су се вра ти ли из
Но вог Са да, где је одр жан
фи нал ни тур нир шам пи о на -
та на ше по кра ји не, као шам -
пи о ни Вој во ди не!

На ши мла ди су гра ђа ни су
у по лу фи нал ном ме чу са вла -
да ли су бо тич ки Спар так са
64:62, а по том су, у ве ли ком
фи на лу, над ви си ли и КК
Стар из Но вог Са да са 73:69.

По бед нич ки тим, ко ји је
оства рио ве ли ки успех, играо је

у са ста ву: Иван Па ро вић, Алек -
са Са вић, Ма те ја Стри нић, Ог -
њен Бен дић, Ма те ја Ни ко лић,
Алек са Ме дић, Урош Мар ко -
вић, Алек са Бр кић, Сер геј Ту -
лић, Урош Мр шић, Ни ко ла
Нин ко вић и Вла дан Ан дрић.

По ред то га, Крис-крос је на
овом тур ни ру имао и нај бо -
љег игра ча, али и нај у спе -
шни јег тре не ра – ова при зна -
ња су за слу жи ли Алек са Са -
вић и Ми лош Сте па нов.

По бед нич кој еки пи је на -
гра де уру чио Злат ко Бо лић,
пот пред сед ник Ко шар ка шког
са ве за Вој во ди не.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” ПРЕ ГА ЗИ ЛА ФА ВО РИ ТА

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ СПОР ТА

КРИС-КРОС КА ДЕТ СКИ 
ПР ВАК ВОЈ ВО ДИ НЕ

Странe припремио

Александар
Живковић

сло бо дан уда рац за Же ле зни -
чар, на око 25 ме та ра од го ла
Су бо ти ча на. Ис пред жи вог зи -
да лоп ту је на ме стио Но вак
Ша ли пу ро вић и ефект ним шу -
том је ма ти рао чу ва ра мре же
Бач ке.

„Ди зел ка” је до бру игру на -
ста ви ла и по сле од мо ра. Чвр -
сто у од бра ни, агре сив но на
сре ди ни те ре на, с бр зим кон -
тра на па ди ма, Жељ ко Стај чић
и ње го ви са и гра чи ни су до -
зво ља ва ли фа во ри ту да ус по -
ста ви свој ри там. У 74. ми ну -
ту у ка зне ном про сто ру Бач ке
обо рен је упра во ка пи тен

Стај чић, су ди ја Сте фан Ке џа
оправ да но је по ка зао на бе лу
тач ку, а је да на е сте рац је из -
вео Да ни ло Ко ва че вић. Гол -
ман Су бо ти ча на је од бра нио
пр ви ње гов уда рац, али је од -
би је на лоп та „ле гла” тач но на
но гу Ко ва че ви ћу, па ју је он
ру тин ски спро вео у мре жу.
Би ло је то ко нач них 2:0 за
Же ле зни чар.

– Ја ко вред на и ве ли ка по -
бе да, дру га уза стоп на, ко јом
смо „ове ри ли” бо до ве из Ба но -
ва ца. Ми слим да гле да о ци мо -
гу би ти за до вољ ни ви ђе ним,
јер је би ло мно го при ли ка. На

сре ћу, ус пе ли смо да ис ко ри -
сти мо сво је шан се. Са вла да ли
смо фа во ри та и мо гу са мо да
че сти там сво јим са и гра чи ма –
ре као је по сле утак ми це Бра -
ни слав Ка та нић, гол ман Же -
ле зни ча ра, ко ји је сјај ним ин -
тер вен ци ја ма знат но до при -
нео по бе ди сво је еки пе.

Већ у сре ду, 13. апри ла, „ди -
зел ка” је го сто ва ла у Вр шцу,
где је од ме ри ла сна гу са исто -
и ме ним до ма ћи ном, а на ред -
ног ви кен да опет игра пред
сво јим на ви ја чи ма. На СЦ
„Мла дост” до ла зи Рад нич ки
из Срем ске Ми тро ви це.

ЛИ ГА ПИ О НИ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

ТРИ ЈУМФ И ЗА КРАЈ

Недавно је у Дому ваздухо-
пловства у Земуну, у органи-
зацији Макетарског савеза
Србије, одржано треће ин-
тернационално такмичење
под називом „Априлски куп –
херојима у част”.

У веома јакој конкуренцији
одличне резултате су оствари-
ли и чланови Макетарског
клуба „Др Владимир Алексић”
из нашега града и тако су још

једном показали због чега су
најтрофејнији клуб у Србији.

Успешан панчевачки тим
сачињавали су: Бошко Јако-
вљевић (сребро), Костадин
Станојловић (бронза), Новак
Бабић (злато и сребро), Ни-
кола Лабус (две бронзе и сре-
бро), Бранко Бакош (злато),
Зоран Јаковљевић (два злата)
и Александар Стојановић
(два сребра).

АПРИЛСКИ КУП – ХЕРОЈИМА У ЧАСТ

ПАНЧЕВАЧКИ МАКЕТАРИ 
НИЖУ УСПЕХЕ

Панчевачки карате-клинци
наставили су да нижу успехе
на свим такмичењима на ко-
јима учествују. Прошлог ви-
кенда је у Старој Пазови одр-
жано Првенство Војводине за
полетарце, пионире и наде, а у
наш град је стигла прегршт
медаља.

КК Динамо је и овог пута
био један од најмасовнијих,
али и најуспешнијих клубова,
јер су његови чланови освоји-
ли 21 трофеј.

Најсјајнија одличја су заслу-
жили: Анђела Ђекић, Борислав
Јевремовић, Марко Спасић,
Стефан Стојковић и Миљан
Варсаковић. Сребром су се
окитили: Теодора и Милица
Гагић, Нађа Николић, Симон
Дангубић, Јелена Милентије-
вић и Александар Здешић, а
бронзе су зарадили: Вукашин
Младеновски, Драган Лео, Та-

мара Драгичевић, Вања Чеке-
ревац, Лука Богданов, Сташа
Јевремовић,  Катарина Петко-
вић, Катарина Шаренац и Не-
мања Несторов. Одлични су
били и: Софија Бубало, Огњен
Чекеревац, Филип Станковић,
Андрија Радивојев, Алексан-
дра Стоилковски,  Матеја и Лу-
ка Степанов и Ђорђе Ивковић.

Сјајни су били и чланови
КК-а Младост из нашега гра-

да, који су се окитили с 15 ме-
даља.

Златна одличја су освојили:
Анђелина Јаредић, Јована
Новаков, Милица Драгиче-
вић, Јелена Киџин, ката-тим
полетарки (М. Драгичевић,
Н. Штрбац и М. Амановић) и
ката-тим пионирки (Т. Ђур-
ђевић, Н. Исаиловић и С. Жу-
нић). Сребрне медаље су за-
радили: Маја Жунић, Мило-
рад Петровић, тим женских
нада у борбама (Ј. Новаков, А.
Јаредић, М. Миловановић и
М. Поткоњак) и тим пионир-
ки у борбама (Т. Ђурђевић, Н.
Исаиловић и С. Жунић), а
бронзама су се окитили: Ма-
рија Поткоњак, Милица Ми-
ловановић, Милан Стојиљко-
вић, Славица Тулић и ката-
тим женских нада (Јована
Новаков и Анастасија и Анђе-
лина Јаредић).

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ ЗА НАЈМЛАЂЕ

НЕМА ЗИМЕ ЗА НАШЕ КАРАТЕ-КЛИНЦЕ

„ОРЛОВИ” ЛЕТЕ...

Одличне резултате на Првенству Војводине

остварили су и чланови КК-а Com bat Ea gle из на-

шега града, предвођени тренером Иваном Стој-

сављевић.

Марта Стојсављевић је освојила златну меда-

љу, Емилија Белић се окитила сребром, а бронзе

су зарадиле Ања Кнежевић и Теодора Трумбеташ.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

НЕОСВОЈЕНА КУЛА



Па тро на жна слу жба До ма
здра вља Пан че во у са рад њи с
пан че вач ким основ ним шко -
ла ма по во дом Свет ског да на
здра вља, ко ји се обе ле жа ва 7.
апри ла, сва ке го ди не ор га ни зу -
је еду ка тив но так ми че ње за ђа -
ке ни жих раз ре да. Пре се дам
го ди на па тро на жне се стре су
по кре ну ле за ни мљи ву ини ци -
ја ти ву с ци љем да се код осно -
ва ца раз ви је свест о по тре би
очу ва ња здра вља. То ком школ -
ске го ди не одр жа ва ју се ра ди о -
ни це у ко ји ма де вој чи це и де -
ча ци из на шег гра да уче о пре -
вен ци ји, здра вој хра ни, здра -
вим на ви ка ма и мно гим дру -
гим ва жним ства ри ма из сфе ре
здра вог жи во та. На кра ју ци -
клу са се одр жа ва так ми че ње у
фор ми кви за „Здра ва шко ла”
за све по ла зни ке овог зна чај ног
про гра ма До ма здра вља. Ђа ци
у кви зу кроз че ти ри јед но став -
не игре тре ба да по ка жу ко је су
здра ве на ви ке усво ји ли.

Овe го ди не је фи на ле так -
ми че ња „Здра ва шко ла” одр -
жа но про шлог че тврт ка, 7.
апри ла, у Основ ној шко ли
„Сте ви ца Јо ва но вић”. У жи ри -
ју су би ли глав на се стра па тро -
на жног ти ма пан че вач ког До -
ма здра вља Је ле на Ку ру чев,
гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов и ди рек тор До ма здра -
вља Сло бо дан Ову ка.

Пред став ни ци Град ске упра -
ве Пан че ва, ЈКП-а „Зе ле ни -
ло” и ЈКП-а „Хи ги је на” и
уред ни штво ре дак ци је ча со -
пи са „Еко пе ди ја” по се ти ли су
по во дом обе ле жа ва ња Свет -
ског да на за шти те при ро де и
Да на пла не те Зе мље у по не -
де љак, 11. апри ла, Ме сну за -
јед ни цу Ја бу ка и та мо шњу
основ ну шко ле, а су тра дан, у
уто рак, 12. апри ла, би ли су
го сти Ме сне кан це ла ри је у
Гло го њу и ђа ка гло гоњ ске
шко ле „4. ок то бар”.

Пред став ни ци гра да и
град ских ко му нал них пред у -
зе ћа одр жа ли су пре да ва ња о
зна ча ју очу ва ња жи вот не
сре ди не и пра вил ном од ла -
га њу от па да, о по тре би одр -
жа ва ња се о ских од вод них
ка на ла итд. По ред то га, овом
при ли ком су уре ђе на школ -
ска дво ри шта и дво ри шта
Mеснe заједницe Ја бу ка и
Ме сне кан це ла ри је Ива но во
за хва љу ју ћи по кло ну ЈКП-а
„Зе ле ни ло” из Пан че ва, ко је
је обез бе ди ло ра са де цве ћа.
Ка да је реч о ЈКП „Хи ги је -

ни”, она у овој град ској кам -
па њи по кла ња стуб не кан те
за сме ће, па су та ко у дво ри -
шти ма по ме ну тих уста но ва
по ста вље не но ве пре по зна -
тљи ве по су де за од ла га ње от -
па да.

Се кре та ри јат за за шти ту
жи вот не сре ди не је по ла зни ке
еко ло шких сек ци ја ОШ „Го це
Дел чев” из Ја бу ке и ОШ „4.
ок то бар” из Гло го ња об ра до -
вао „Еко бу кви цом”, еко ло -
шким бу ква ром ау то ра Зо ра -
на Бу ку ра. Ујед но, ма ли ша -
ни ма је о на чи ни ма очу ва ња
во да и пра вил ном од ла га њу
от па да го во ри ла Гор да на Вла -
јић, уред ни ца „Еко пе ди је”,
пе ри о дич ног из да ња Се кре та -
ри ја та за за шти ту жи вот не
сре ди не ГУ Пан че во.

Пред став ни ци ло кал не са -
мо у пра ве и јав них пред у зе ћа
ко ја су се при дру жи ла овој
кам па њи, на кон Омо љи це,
Ива но ва, Ја бу ке и Гло го ња,
по се ти ће До ло во у пе так, 15.
апри ла, и Ба нат ски Бре сто -
вац кра јем сле де ће не де ље, у
пе так, 22. апри ла.

ДРУШТВО
Петак, 15. април 2016.
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На све ча но сти у про сто ри ја -
ма Ма те ма тич ке гим на зи је у
Бе о гра ду 7. апри ла про гла -
ше ни су по бед ни ци ју би лар -
не, де се те Срп ске ма те ма -
тич ке олим пи ја де, ко ја се
одр жа ва уз по др шку ком па -
ни је НИС. Ове го ди не је ве -
ли ку злат ну ста туу „Енер ги је
зна ња” осво јио Игор Ме две -
дев, уче ник Ма те ма тич ке
гим на зи је у Бе о гра ду. Ве ли -
ка сре бр на ста туа је при па ла
Ни ко ли Па вло ви ћу из Гим -
на зи је „Јо ван Јо ва но вић
Змај” из Но вог Са да, а брон -
за на ста туа је оти шла у ру ке
Алек се Ми ло је ви ћа из Ма те -
ма тич ке гим на зи је. Ма ле
ста туе „Енер ги је зна ња”
осво ји ли су Алек са Кон стан -
ти нов, Ни ко ла Са до век и
Пан че вац Ог њен То шић,
уче ни ци Ма те ма тич ке гим -
на зи је у Бе о гра ду. По бед ни -
ци Срп ске ма те ма тич ке
олим пи ја де су се овим пла -
сма ном ква ли фи ко ва ли за
уче шће на 57. Ме ђу на род ној
ма те ма тич кој олим пи ја ди,
ко ја ће би ти одр жа на у ју лу
ове го ди не у Хонг кон гу.

Срп ска ма те ма тич ка олим -
пи ја да је одр жа на 1. и 2. ап -

ри  ла у про сто ри ја ма Ма те -
ма тич ке гим на зи је, у ор га -
ни за ци ји Дру штва ма те ма -
ти ча ра Ср би је и Ми ни стар -
ства про све те, на у ке и тех но -
ло шког раз во ја Ре пу бли ке
Ср би је. Све ча ној до де ли на -
гра да су при су ство ва ли
проф. др Вла ди мир Ко стић,
пред сед ник Срп ске ака де -
ми је на у ка и умет но сти, мр
Ср ђан Ог ња но вић, ди рек тор
Ма те ма тич ке гим на зи је, др
Во ји слав Ан дрић, пред сед -
ник Дру штва ма те ма ти ча ра
Ср би је, др Сне жа на Ла ки ће -
вић, ме на џер НИС-а за са -
рад њу са обра зов ним и на уч -
ним ин сти ту ци ја ма, као и
пред став ни ци Ми ни стар ства
про све те, на у ке и тех но ло -
шког раз во ја.

Да под се ти мо, ру ско-срп -
ски нафт ни ги гант че твр ту
го ди ну за ре дом по др жа ва
ор га ни за ци ју Срп ске ма те -
ма тич ке олим пи ја де, као и
од ла зак так ми ча ра на ме ђу -
на род не олим пи ја де из ма -
те ма ти ке. У окви ру про гра -
ма „Енер ги ја зна ња”, НИС
по др жа ва и олим пи ја де из
обла сти фи зи ке, хе ми је и
ру ског је зи ка.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЗА ВР ШЕ НА МА ТЕ МА ТИЧ КА ОЛИМ ПИ ЈА ДА

То шић иде у Ки ну

Пр ва ге не ра ци ја 
про шла с вр ло до брим

Школ ски про грам
при ла го ђен 
по тре ба ма по ла зни ка

Пр вог апри ла по чео је упи сни
рок за бу ду ће ђа ке пр ва ке и до
кра ја ме се ца ро ди те љи ће у
шко ла ма мо ћи да пре да ју до -
ку мен та ци ју по треб ну за упис,
а то ком ма ја и ју на и да упи шу
де цу. То је оба ве за за сву де цу
ко ја има ју на вр ше них нај ма ње
шест и по и нај ви ше се дам и
по го ди на, од но сно ро ђе ну из -
ме ђу 1. мар та 2009. и кра ја
фе бру а ра 2010. го ди не. Про -
шле не де ље је у 22 основ не
шко ле на те ри то ри ји на шег
гра да, укљу чу ју ћи и Ба лет ску,
Му зич ку и шко лу „Ма ра Ман -
дић”, по че ла при ја ва бу ду ћих
ђа ка у скла ду са за ко ном. Од
2005. Пан че во бе ле жи пад
бро ја упи са них пр ва ка, а ове
го ди не ће у ђач ким клу па ма
би ти 40 уче ни ка ви ше не го
про шле го ди не.

С дру ге стра не, у ОШ „Ђу ра
Јак шић” по ред ре дов ног упи са
бу ду ћих осно ва ца за по сле ни
упи су ју и по ла зни ке ста ри је од
пет на ест го ди на ко ји до са да ни -
су сте кли основ но обра зо ва ње.
На и ме, та основ на шко ла је је -
ди на у Пан че ву и јед на од рет -
ких шко ла у Ср би ји ко је по се ду -
ју ли цен цу Ми ни стар ства про -
све те за оба вља ње де лат но сти
функ ци о нал ног основ но школ -
ског обра зо ва ња од ра слих ко ји
су на пу сти ли шко ло ва ње пре
сти ца ња пр ве ква ли фи ка ци је.
До са да шњи ре зул та ти по ка зу ју
да је та вас пит но-обра зов на
уста но ва убе дљи во нај бо ља на
ни воу чи та ве др жа ве ка да је
реч о из во ђе њу на став ног пла -
на и про гра ма при ла го ђе ног

КАМ ПА ЊА ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ДО МА ЗДРА ВЉА

Усвој мо здра ве на ви ке

ПРО ГРАМ ОБРА ЗО ВА ЊА ОД РА СЛИХ

ПЕТ ГО ДИ НА „ДРУ ГЕ ШАН СЕ” 
У ШКО ЛИ „ЂУ РА ЈАК ШИЋ”

ДАН „ИСИ ДО РИ НЕ ШКО ЛЕ”

Ђа ци игра ли вал цер

од ра слим осо ба ма, ор га ни зо -
ва ног у три го ди шња ци клу са
ко ји по кри ва ју осам раз ре да
основ ног обра зо ва ња.

Пет го ди на успе шног ра да
Пре ма ре чи ма Ра де та Бар јак -
та ре ви ћа, ди рек то ра шко ле
„Ђу ра Јак шић”, та шко ла се
ме ђу пр ви ма у Ср би ји укљу чи -
ла у овај зна ча јан про је кат
Ми ни стар ства про све те и ти -
ме да ла не мер љив до при нос
раз во ју ова квог ти па на ста ве,
ко ји је по стао део си сте ма на -
шег обра зо ва ња. За по сле ни у
тој обра зов ној уста но ви упо -
зна ти су с но вим школ ским
про гра ми ма и ра дом са од ра -
сли ма, а у ре а ли за ци ји на ста -
ве ко ри сте по себ не ди дак тич -
ке при руч ни ке. Већ пе ту го ди -
ну за ре дом шко ла са ра ђу је с
ло кал ном за јед ни цом, ло кал -
ном фи ли ја лом за за по шља ва -
ње, Цен тром за со ци јал ни рад,
не вла ди ним ор га ни за ци ја ма,

али и са сред њим струч ним
шко ла ма из свог не по сред ног
окру же ња.

Пр ва ге не ра ци ја по ла зни ка
(њих ше зде сет че тво ро) за вр -
ши ла је на став ну го ди ну с вр -
ло до брим, а тај ре зул тат је
плод успе шног ра да на став ни -
ка ко ји су до бро упо зна ти с
но вим школ ским про гра мом
и ди дак тич ким ме то да ма при -
ла го ђе ним од ра слој по пу ла -
ци ји. Ве ћи на њих са да за вр -
ша ва не ку од сред њих струч -
них шко ла у на шем гра ду ко је
су та ко ђе укљу че не у си стем
обра зо ва ња од ра слих.

На ста вак шко ло ва ња
За по сле ни у овој про свет ној
уста но ви по зи ва ју и ове го ди не
за ин те ре со ва не из Пан че ва ко -
ји ис пу ња ва ју услов (ста ри ји
од 15 го ди на) да се ја ве упра ви
шко ле ра ди еви ден ти ра ња.
Они ко ји од лу че да по но во
сед ну у ђач ке клу пе, има ће

шан су да за вр ше за по че то
основ но обра зо ва ње и на ста ве
да ље шко ло ва ње у сред њем
обра зо ва њу, би ло кроз си стем
кон ти ну и ра ног об у ча ва ња за
по тре бе тр жи шта ра да, би ло
кроз си стем сред њег обра зо ва -
ња по про гра ми ма ко ји су при -
ме ре ни по тре ба ма од ра слих.

По за вр шет ку пр вог (I до IV
раз ре да), дру гог (V и VI раз ред)
и тре ћег ци клу са (VII и VIII
раз ред) по ла зни ци ће до би ти
све до чан ства о за вр ше ним раз -
ре ди ма основ ног обра зо ва ња.
Сва ки ци клус тра је го ди ну да -
на, та ко да кан ди дат има мо -
гућ ност да у ро ку од три го ди не
до сег не ни во основ ног обра зо -
ва ња, а по том сти че пра во да
бес плат но по ха ђа ван ред не ис -
пи те струч них шко ла ка ко би
сте као ди пло му не ке пан че вач -
ке стру ков не сред ње шко ле.
До дат не ин фор ма ци је се мо гу
до би ти на те ле фон 344-998.

Уче ни ци и на став ни ци ОШ
„Иси до ра Се ку лић” при ре ди -
ли су у пе так, 8. апри ла, по во -
дом обе ле жа ва ња да на шко ле,
при год ну све ча ност у хо лу
шко ле. Бо гат и ра зно вр стан
кул тур но-умет нич ки про грам,
те мат ски уо кви рен мо ти ви ма
љу ба ви у умет но сти, по ка зао
је да ђа ци по се ду ју ве ли ки та -
ле нат. Ре ци та ли о љу ба ви, као
и му зич ке и ко ре о граф ске
тач ке још ви ше су опле ме ни -
ли дру же ње по све ће но да ту му
ка да су ђа ци пр ви пут за ко ра -
чи ли у ову обра зов но-вас пит -
ну уста но ву. По ред то га, до ма -
ћи ни су тог да на ор га ни зо ва ли
сво је вр стан фе сти вал на у ке на

ко јем су ђа ци пред ста ви ли за -
ни мљи ве на уч не екс пе ри мен -
те, а све са иде јом да се про ду -
би зна ти же ља и љу бав осно ва -
ца пре ма фи зи ци, хе ми ји и
би о ло ги ји. На кра ју су ђа ци
од и гра ли вал цер у школ ском
дво ри шту.

Чи та ве про шле не де ље ђа ци
„Иси до ри не шко ле” су ор га -
ни зо ва ли раз ли чи те ак ци је у
скло пу ово го ди шње про сла ве.
Уче ни ци ко ји по ха ђа ју про ду -
же ни бо ра вак уре ђи ва ли су
здра ву ба шту ко ја се на ла зи у
скло пу школ ског дво ри шта, а
љу би те љи спо р та су се над ме -
та ли у раз ли чи тим ди сци пли -
на ма то ком спорт ског да на.

ГРАД СКА ЕКО-КАМ ПА ЊА

По др шка се ли ма

Де ца кроз за ба ву и игру сти -
чу зна ња о свом здра вљу и
здра вим на ви ка ма, што је из у -
зет но ва жно, ис та као је гра до -
на чел ник Са ша Па влов, је дан
од чла но ва жи ри ја.

– Бу ди те по све ће ни пре све -
га сти ца њу и при ме ни зна ња.
По здра вљам ова кву ак ци ју и
искре но се на дам да кроз за ба -
ву, игру и так ми че ње са сво -
јим дру га ри ма сти че те зна ње
не ра ди оце не и пр вог ме ста,
већ да за и ста на у чи те основ не
по сту ла те здра вог жи во та. Јед -
на кри ла ти ца ка же да је ди нар
уло жен у спорт и пре вен ти ву
као пет ди на ра уло же них у
здра вље. Бо ље је да пре вен -
тив но де лу је мо не го да ка сни -
је има мо про бле ме – ре као је
гра до на чел ник на по чет ку
дру же ња с ма ли ша ни ма.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра,
уче ни ци кроз квиз уче о здра -
вљу, здра вој ис хра ни, очу ва њу
при ро де, за тим о пу бер те ту, о
тим ском ра ду и још мно го че -
му што ка сни је у жи во ту мо же
да им бу де од ко ри сти. Так ми -
че ње се са сто ји из че ти ри де ла
– игре с пи та њи ма и од го во ри -
ма, сла га ња сла га ли це о здра -
вљу, пан то ми ме и асо ци ја ци ја.

За по сле ни у овој здрав стве ној
уста но ви с по но сом ис ти чу да
је пан че вач ки Дом здра вља је -
ди ни у Ср би ји ко ји ор га ни зу је
ова кав квиз на ме њен де ци, иза
ко га сто је па тро на жне се стре.

– „Здра ва шко ла” је про грам
ко ји про свет ним рад ни ци ма,
ро ди те љи ма и са мој де ци ја сно

мо же да ти сли ку о то ме ко ли ко
су за јед но ура ди ли у сфе ри
усва ја ња здра вих на ви ка у жи -
во ту на ших ма ли ша на – ре као
је у свом по здрав ном го во ру др
Сло бо дан Ову ка, ди рек тор До -
ма здра вља у Пан че ву.

Ка да је реч о ре зул та ти ма,
пр во ме сто су за у зе ли уче ни ци
ОШ „Ђу ра Јак шић”, ко ји су
осво ји ли мак си мал них 20 бо до -
ва, дру ги су би ли ђа ци ОШ
„Бран ко Ра ди че вић”, с 15 бо до -
ва, а тре ће ме сто је за у зе ла шко -
ла ко ја је би ла до ма ћин фи нал -
ног так ми че ња – „Сте ви ца Јо ва -
но вић”, чи ји су пред став ни ци
при ку пи ли 13 по е на. Сви уче -
сни ци фи нал ног так ми че ња до -
би ли су по кло не и за хвал ни це.
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ПРОДАЈЕМ опел мериву,
2003. годиште,1.7, ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)

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

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

ЈУГО, 250 евра. 060/034-66-
77. (217319)

РЕНО клио 1.2, 2003. годиште,
1.690 евра. Тел. 064/005-25-
20. (217869)

ПРОДАЈЕМ торпедо 9006, са
предњом вучом, генералисан,
у одличном стању. 064/133-
97-09 (2179049

ПРОДАЈЕМ заставу корал ин,
1.1, 2006. годиште, прешао
36.500 км. 013/251-01-65.
(217907)

ОПЕЛ зафира дизел, у добром
стању, регистрован, први вла-
сник. 063/823-29-61. (218029)

СЕАТ АЛТЕА ХЛ, 1.9, ТДИ,
2008. 117.000 км, купљен нов
у Србији, први власник, изу-
зетна опрема, 7.500 евра. 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ПУНТО 1.2, 16 В, 2002, вла-
сник, одличан. 069/504-55-93.
(217937)

НА ПРОДАЈУ мерцедес 190,
регистрован, бензин, плин,
власник. 064/245-88-59.
(218000)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5
ДЦИ, 2006. годиште, у одлич-
ном стању. 063/165-00-42.
(218106)

ЈУГО темпо 1.1, 2004, атести-
ран гас, пет брзина, 600 евра.
064/243-84-52. (218108)

ПРОДАЈЕМ форд ескорт кара-
ван, мењам за комби транзит
пасат тројка. 062/976-45-06.
(218103)

АКУМУЛАТОРИ, половни, пет
комада, исправни. 064/134-
08-15. (218200)

ГУМЕ половне, очуване, 175 х
65 х 14 (6), 175 х 70 х 14 (2),
225 х 45 х 17 (2). 064/134-08-
15. (218200)

РЕНО клио 2004,1.2, 5 В, кли-
ма, 2.25. 064/310-43-49.
(218198)

СИТРОЕН ксара 2003, 1.6,
фул опрема, 2.200 евра.
064/109-93-79. (218198)

ФОЛКСВАГЕН ПОЛО, 2003,
1.2, 3 В, 2.390 евра. 061/297-
51-59. (218198)

ПЕЖО 206, 1.4, 2002. године, 5
В, клима. 069/222-70-22. 8198)

БМВ 318 Д, М пакет караван,
2004. годиште. 064/665-90-08.
(218189)

РЕНО кангу, 2002. годиште,
1.2, тек регистрован, одличан.
064/327-60-52. (218188)

АУТО,РЕНО лагуна, 2003. го-
диште, 1.9 ДЦИ, прешао
161.000 км, увоз Холандија,
оцарињен. 063/820-16-74.
(218122)

ПРОДАЈЕМ рено клио, 1.2
бензин, 2005, у одличном ста-
њу. 063/250-416. (218115)

ПЕЖО 206, 2003, 1.4, бензин,
3 В, ербег, клима, АБС.
064/194-03-87. (218118

РЕНО твинго 1.2, 2003, клима.
Атестиран плин, кожа, пано-
рама кров, 133.000 км.
064/130-36-02. (218143)

ШКОДА фабија амбијент 1.4,
2008, све од опреме, 82.000
км, власник. 064/130-36-02.
(218143)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, децембар
2007, троје врата, атестиран
плин, купљен у Делти, 78.000
км.  064/130-36-02. (218143)

АУТО-КЛИМЕ за све врсте во-
зила, сервисирамо и пунимо
фреоном, с дигиталном маши-
ном. Цена 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (218085)

КУПУЈЕМ све врсте возила, до-
лазим на позив, исплата од-
мах, од 100 до 400 евра.
063/782-82-69. (217328)

НАЈПОВОЉНИЈЕ стална купо-
вина возила свих врста, хава-
рисаних и нехаварисаних и
странци од 100 до 1.000 евра.
069/203-00-44, 064/552-31-19.
(217328)

КУПУЈЕМ све врсте возила, до-
лазим на позив, најбоље пла-
ћам, од 100 до 700 евра и от-
куп катализатора. 066/409-
991, 064/552-31-19. (217328)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 800 евра.
064/230-52-21, 063/892-08-25.
(217880)

КУПУЈЕМ аутомобиле исправ-
не, неисправне, од 2000. год.
064/125-55-59. (218013)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05. (218208)

КУЛТИВАТОР ИМТ 506, са
приколицом. 063/824-23-
93.(СМС)

ПРОДАЈЕМ приколицу 3 тоне.
629-169. (217782)

МОТОКУЛТИВАТОР томос ко-
пер, 1981. годиште, РВ 2, три
пара мотике.  064/184-87-50.
(217831)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ велику
гаражу, центар Стрелишта.
061/233-05-53. (218021)

КИНО филомове 8 мм, 16 мм
и све врсте видео касета ква-
литетно преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(217853)

МОНИТОРИ, половни, телеив-
зори, даљински. Сервис
„Плус”, Д.  Туцовића 28. Тел.
353-463. (218009)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и
половни делови од веш-маши-
на. Тел. 252-05-10, 063/703-
76-07. (218074)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, замр-
зивач, комбинацију, веш-ма-
шину, шпорет електрични. Ми-
ћа, 013/346-790, 064/129-73-
60. (218217)

ПРОДАЈЕМ индустријске ма-
шине за шивење, ендлерица,
оверлок ибердек, равна.
064/191-64-95. (216210)

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

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

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

РАСАДНИК украсних четина-
ра, Качарево. 065/820-90-15.
(216609)

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

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, га-
ранција, 110 евра, пролећна
акција. 062/170-43-10.
(217817)

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

РАСПРОДАЈА кока носиља у
пуној носивости са фарме
„Дабић” у Панчеву, по цени од
200 динара по комаду. Врши-
мо упис за 23. април 2016.
013/377-901. (217484)

КУХИЊА, двокрилни прозор
са ролетном, два тепиха, писа-
ћи сто, повољно. 064/348-01-
41. (217749)

ПРОДАЈЕМ соларијум, судо-
пере, кухињске елементе, по-
лице, радни сто. 371-274,
064/176-88-52. (217801)

СУДОПЕРА, ормар, витрина,
комода, фотеље, сточићи, ка-
уч, кревети, шпорет. 069/353-
07-57. (217807)

КОЖНО одело за мотоцикли-
сте, као и мушка и женска ко-
жна јакна.  063/893-28-65.
(217929)

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве,
угаону гарнитуру, регале, мост
+ регал, гарнитуру мојца, сто
+ 4 столице, спаваћа соба
комплет, комплет кухиња, деч-
ја колица, ел. шпорет, ТА пе-
ћи, пећ на дрва, машину за
веш, суђе, тепихе, половне ау-
то гуме, бицикле разне.
063/107-78-66. (177960)

ПОВОЉНО продајем буре 200
л, ново, пластично, телевизор
51 цм екран. Фрижидер.
063/624-923. (218055)

ПРОДАЈЕМ тример штил, ФС
350, мало коришћен. 063/186-
00-39. (218042)

ПРОДАЈЕМ сто за масажу, ха-
убу, шампоњеру. 060/043-52-
98. (218020)

ПРОДАЈЕМ половне ТА пећи.
061/531-29-00. (218020)

ПРОДАЈЕМ полован канцела-
ријски намештај и мањи теле-
визор, екстра квалитет.
064/595-98-01. (217938)

ПРОДАЈЕМ црну земљу и по-
ловну грађу. Звездан, 063/224-
435. (217946

ПРОДАЈЕМ четири козе алпи-
но јарца, 8 јарића. 065/348-
22-00. (217952)

ПОВОЉНО продајем ТА пећ,
4,5 кв, са додацима, одлично
стање. 064/986-06-99.
(217953)

ОВАС на продају и семе дете-
лине. 062/173-88-44, 013/354-
983. (217986)

ПРОДАЈЕМ стеону краву, ју-
ницу и приколицу три тоне.
066/354-791. (217825)

ПРОДАЈЕМ нову косачицу ви-
лагер и агрегат 0,7 кв.
069/654-780. (217872)

ПРОДАЈЕМ електрични шпо-
рет са равном плочом и дечји
креветац. 060/440-30-05.
(217881)

ШЛАЈФЕРИЦУ за паркет, шлај-
ферицу за терацо, дизалицу
грађевинску, кантар 500 кг,
вибатор за бетон.  064/810-30-
91. (217883)

МОТОРНА прскалица 100 ли-
тара, са точковима, чивилук за
30 вешалица на точкиће.
063/879-51-40. (217893)

ЕЛЕКТРИЧНА шиваћа машина
кофер, нови вунени јоргани.
063/879-51-40. (217897)

ПРОДАЈЕМ полован намештај.
065/592-78-75. 

МОТОРНА прскалица 100 ли-
тара, чивилук са точкићима.
063/879-51-40. (217451)

ПРОДАЈЕМ стари комадни на-
мештај (кухиња, дневна, писа-
ћи столови и др, власник, по-
вољно. 064/142-30-95.
(217909)

ОСБ плоче за подашчавање
кровова, цена 296 динара ква-
драт. Тел. 062/437-236. (и)

ПРОДАЈЕМ полован бибер
цреп, великог формата.
064/164-54-72. (218006)

МОТОР аутоматик 3, приколи-
цу 400 кг, електрични шпорет
нов. 013/251-67-87. (218013)

ПРОДАЈЕМ веш-машину, ком-
биновани фрижидер, плински
шпорет, плинску боцу.
060/180-02-83, 022/186-48-22.
(218214)

ТРОСЕД и двосед и брачни ле-
жај, повољно. 063/221-254.
(2181949

ПРОДАЈЕМ половна гаражна
врата са теговима. Повољно.
063/736-24-98. (218185)

ПРОДАЈЕМ бео брачни кревет
са комодом, блажујка нова,
струњаче, фотеље. 013/232-
21-30, 063/162-50-00.
(218169)

РАСПРОДАЈА беле технике из
иностранства: стубни замри-
вач, комбиновани фрижидер,
мали фрижидер, веш-машина.
061/130-19-90. (218180)

ПРОДАЈЕМ горионк за гас
марке We is ha upt,  нови тип,
WG 2/40, SN/D kcal/h, 15.000,
40.000. 064/140-65-99.
(218167)

ПРОДАЈЕМ очуван тросед, две
фотеље, два тепиха бела.
063/871-77-13. 
(18154)

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

ПРАСИЋИ на продају, могућ-
ност клања, Новосељански
пут. Мића, 064/303-28-68.
(218123)

ВЕШ-МАШИНУ горење WA
50050, добро очувану, прода-
јемо с гаранцијом.  361-361,
064/122-68-05. (218085)

ПРОДАЈЕМ магарца, мужјак,
стар две године. 063/896-51-
75. (218147)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе. 063/773-
45-97, 371-568. (218149)

ВЕШ-МАШИНА, комбиновани
фрижидер, микроталасна,
шпорет равна плоча, фрижи-
дер 150 – 230 л, судопера с
радним висећим, регал, дво-
сед, трпезаријски сто са столи-
цама, ормани, шиваћа, разно.
Тел. 063/861-82-66. 
(2180929

Петак, 15. април 2016.
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ШПОРЕТ, фрижидер, два ТВ-а
и гоблени (10 евра комад.)
063/708-27-75. (218129)

ПИКИРАНИ парадајз, расад,
новосадски јабучар. 064/357-
82-08. (218071)

ПУЛС ПЛУС, продајем за 1.200
евра. 013/321-558, 064/476-
83-47. (218225)

ШПОРЕТ, ТВ, бицикл, ТА пећ,
фрижидер, машина за сушење
веша, косачица. 061/631-99-
26. (218081)

ТВ ЛЦД, фрижидер, шпорет
електрични, веш-машина, ко-
сачица, лап-топ. 063/198-84-
00. (218089)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, веш-машине,  замрзи-
ваче, телевизоре и остали от-
пад. 064/158-44-10, 063/101-
11-47. (217717)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, ме-
синг, старе славине, веш-ма-
шине, фрижидере, замрзива-
че, каблове, акумулаторе и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (217856)

КУПУЈЕМ очувано покућство,
столове, столице, комодице,
лустере, плинске боце.
062/170-43-10. (217817)

КУПУЈЕМ очуван намештај,
покућство, тепихе, завесе,
климе, плинске боце. 066/900-
79-04. (217817)

КУПУЈЕМ старе: сатове, новац,
пенкала, разгледнице, књи-
ге,ситне антиквитете. 013/233-
35-01, 064/265-82-98.
(217949)

КУПУЈЕМ неисправне веш-ма-
ине, старе шпорете, бојлере,
замрзиваче, пећи, радијатори,
гвожђе. 061/627-07-31.
(218001)

КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум,
месинг, веш-машине, замрзи-
ваче, Фрижидере, телеивзоре.
064/484-13-76. (218221)

КУПУЈЕМ обојене метале, гво-
жђе, акумулаторе, веш-маши-
не, телевизоре, долазим.
061/322-04-94. (218221)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулато-
ре, алуминијум, бакар, ме-
синг, веш-машине, замрзива-
че, телевизоре. 061/206-26-24.
(218221)

КУПУЈЕМ веш-машине, замр-
зиваче, гвожђе, аллуминијум,
месинг, телеивзоре, долазим.
061/321-77-93. (218221)

КУПУЈЕМ пијанино петроф,
метална механика. 063/218-
860. (218151)

КУПУЈЕМ значке, медаље, ор-
дење, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77. 
(218097)

КУЋА, центар, 84 м2, 62.000.
(636), „Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09. (218093)

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ кућу на Старој
Миси, два дворишна стана.
Тел. 063/472-433, 063/440-
447. (217496)

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

ПРОДАЈЕМ кућу или мењам за
стан. 069/171-74-91. (217385)

ПРОДАЈЕМ кућу у Самошу, 60
м2, 12 ари плаца. 011/247-65-
16, 065/407-48-24. (217420)

КУЋА, стара Миса, старија
градња, реновирана, укњиже-
на, 58 м2 + додатне простори-
је, 4 ара плаца. 063/735-73-
39. (217343)

ПРОДАЈЕМ кућу на 11.3 ари
плаца, на Миси 2. 061/881-80-
16. (217776)

НОВОСАГРАЂЕНА кућа, Ми-
са, Козарачка, бруто 138 м2,
укњижена, са свом битном ин-
фраструктуром. Одмах усељи-
ва. 063/637-673. (217794)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на
29 ари земље. 371-274,
064/176-88-52. (217801)

ПРОДАЈЕМ плац 5 ари са ви-
кендицом. Пелистерска 20-и.
063/701-87-89. (217809)

БАНАТСКО НОВО СЕЛО, плац
14 ари, укњижен, продаје вла-
сник, 1/1. 060/517-80-42.
(217813)

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

ПЛАЦ 10 ари, Новосељански
пут, 900 евра по ару. 063/719-
98-95. (217862)

КУЋА у Дебељачи, локал +
стамбени део + радионички
део. Укупно преко 850 м2, но-
воградња. 063/819-81-83.
(217822)

КУЋА на продају, одмах усе-
љива у Војловици. Тел. 366-
234. (217829)

ЦРЕПАЈА, кућа 135 м2, по-
друм, централно грејање, 22
ара плаца + помоћне просто-
рије. 065/320-19-61. (217848)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици
или мењам за стан. 065/438-
69-30. (217836)

ПРОДАЈЕМ воћњак на 14,37
ари плаца у грађевинској зони
у Панчеву. 063/491-250.
(217839)

ПРОДАЈЕМ кућу 115 м2, звати
после 17, без посредника.
064/167-37-52, 064/310-58-95.
(217843)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
укњижен, власник, договор.
065/258-87-77. (217871)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44
ара, Војловица, дозвољена
градња. 064/256-35-40.
(217820)

ПЛАЦ, нова Миса, са локациј-
ском дозволом, празан, вла-
сник. 064/260-05-34. (217887)

КУЋА, Омољица,  центар, 63
м2, плац 5 ари, усељива,
16.500; кућа 60 м2, плац 8 ари,
хитно, 13.000.  (394), „Гоца”,
062/504-504. (217890)

ЦРЕПАЈА, кућа 100 м2, усељи-
ва, плац 3 ара, 13.000. (394),
„Гоца”, 062/504-504. (217890)

ЈАБУКА, кућа 60 м2, плац 6
ари, хитно, 11.500. (394), „Го-
ца”, 062/504-504. (217890)

ДОЛОВО, кућа 120 м2, плац
20 ари, усељиво, хитно,
26.000. (394), „Гоца”,
062/504-504. (217890)

ПЛАЦ 6.57 ари с кућом 55 м2,
1/1, укњижено. Тел. 063/275-
510. (217899)

КУЋА, Панчево, угао Карађор-
ђева, Патријарха Чарнојеви-
ћа, продаја, замена за стан у
Београду. Тел. 064/142-30-95.
(217909)

ВИКЕНДИЦА, струја, вода, 15
ари плац, до пута, на Новосе-
љанском, на продају.
063/336-461. (217916)

ПРОДАЈЕМ кућу, Стари Та-
миш, власник, укњижена, по-
вољно. Усељива. 064/143-01-
78. (217943)

НА ПРОДАЈУ кућа у Старчеву.
063/706-50-05, 063/706-50-05.
(217941)

ЦРЕПАЈА, кућа, лепа, сређена,
116 м2, са 8 ари плаца. Тел.
064/178-23-64, Љиља.
(217956)

КУЋА 120 м2, на 5 ари, Пре-
спанска 15. 063/307-674.
(217944)

КУЋА с два локала, код Турске
главе, 160 м2, 2 ара, 65.000.
(238, „Тесла некретнине”,
064/668-89-15, 013/252-01-16.
(217950)

ТЕСЛА, нова кућа, 140 м2, 1.5
ар, 95.000. (238, „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217950)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 140 м2, 2
ара, 46.000. (238, „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217950)

ТЕСЛА, кућа стара, 4 ара
плац, 50.000. (238, „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217950)

ГОРЊИ ГРАД, Книћанинова
33, стара и новија кућа, 300
м2, 7.5 ари плаца, продаја/за-
мена. (238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15, 013/252-
01-16. (217950)

ТЕСЛА, одржавана кућа 3.5
ара плац, 120 м2, канализаци-
ја, мирна улица, 55.000, дого-
вор или замена за стан. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-05-
71. (и)

КУЋА за рушење, адаптацију,
Доњи град, 30.000. (470), „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-05-71. (и)

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

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

ПРОДАЈЕМ ланац земље у Ја-
буци,  на Тамишу. 063/703-74-
41, 013/235-80-56, Пера.
(217977)

КУЋА, 4,21 ара плаца, излази
на Новосељански пут, Копао-
ничка 7. 060/058-01-06. 7979)

СТАРА МИСА, кућа три засеб-
не етаже, 300 м2, 6 ари,
70.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (218053)

ПРОДАЈЕМ уређену викенди-
цу, легализована, Новосељан-
ски пут. 064/489-40-36.
(217989)

БАВАНИШТАНСКИ, 83 м2,
трособна, двориште, башта,
укњижена, 18.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-20.
(217991)

КУЋА, Б. Радичевића 28, Пан-
чево. Тел. 062/196-53-04.
(217999)

ПРОДАЈЕМ/ДАЈЕМ за плодоу-
живање кућу у Омољици.
064/479-73-09. (217997)

7. ЈУЛИ, трособна кућа, 129
м2, 3 ара, 35.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(218019)

ГОРЊИ ГРАД, трособна кућа,
88 м2, 2 ара, чврста, усељива,
27.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(218019)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис, око
600 м2, 10 ари, 160.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(218019)

ХИТНО, Горња црква, одличан
плац 5 ари, стара кућа,
50.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (218019)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу 200
м2, Максима Горког 3,8 ара.
063/301-360. (218011)

КУЋА, нова Миса, 200 м2,
80.000 евра. 063/831-85-51.
(217983)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 120 м2, 18
ари, 37.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (218053)

БАВАНИШТАНСКИ, нова дво-
собна, 67 м2, 5 ари, 34.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218059)

НОВА МИСА, кућа новија, 200
м2, локал, договор. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(218040)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац,
10 ари, Новосељански пут, по-
вољно, могућ сваки договор.
066/385-289. (218025)

НОВА МИСА, плац 84 ара.
(188), „Una Dal li”, 064/255-87-
50. (218040)

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

КУЋА за рушење, 2,3 ара, Пр-
вомајска, 18.500 евра.
061/155-72-40. 
(218023)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру гра-
да, повољно, вреди погледати.
063/756-06-04. 
(218028)

ХИТНО продајем 17,5 ари са
викендицом, на Баваништан-
ском путу. После 18 сати, 320-
011. (218034)

ПРОДАЈЕМ изузетан плац на
Миси, Шарпланинска улица,
просек. Тел. 064/959-42-79.
(218027)

ХИТНО повољно продајем ку-
ћу у Панчеву, могућ договор,
замена. 064/902-28-80.
(218026)
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КУЋА, насеље Мали рај, 90 м2,
10 ари, два стана прода-
јем/мењам. 064/955-51-85.
(218032)

ШИРИ ЦЕНТАР, грађевински
плац 51 ар. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.
(218093)

КУЋА с ајнфором, лепа, ком-
форна, 130 м2, близу центра,
може замена. 258-06-47.
(218086)

ТОПОЛА, 70 м2, 2,3 ара,
28.000, договор. (636), „Стре-
лиште некретнине”, 062/886-
56-09. (218093)

ВОЈЛОВИЦА, породично до-
маћинство, 37.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (218093)

МИСА, 32.000, приземље, 85
м2 + ПК, 4 ара. (636), „Стре-
лиште некретнине”, 062/886-
56-09. (218093)

ДОБАР избор кућа, Панчево и
околина. (526), „Ивакс”,
060/428-08-56. (218098)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2, 6 ари,
сређена, усељива, 28.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (218083)

КУДЕЉАРАЦ, 140 м2 + 25 м2,
локал, 6 ари плаца, комплет.
реновирана, усељива, 80.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (218083)

ВОЈЛОВИЦА, две куће на 17
ари, 37.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(218101)

МАКСИМА ГОРКОГ, салонски
тип куће на 7 ари, 70.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (218101)

КАРАУЛА, кућа на 16 ари,
30.000, договор. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(218101)

ПРОДАЈЕМ 18 ари плаца са
викендицом. 063/865-80-06.
(218155)

КУЋА 120 м2, 10 ари, легали-
зована, 1/1, Баваништански
пут, преко пута касарне.
064/248-94-34. (218164)

КУЋА, нова Миса, код школе,
сваки вид договора. 063/824-
63-51, 373-154. (218120)

КУЋА 50 м2, на 9 ари плаца са
воћњаком, хитно, договор.
065/410-97-34. (218123)

КУЋА, центар, повољно.
063/708-27-75. (218130)

КУЋА, Качарево, 200 м2, са ај-
нфором, спратна, нова, усе-
љива, недовршена, договор, 5
ари. 063/218-860. (2181521)

БАВАНИШТАНСКИ пут,113
ари, 33 ширина, до асвалта.
063/836-23-83. (218114)

ВОЈЛОВИЦА, 3 ара, 60 м2, са-
мо 3.500 евра. 063/836-23-83.
(218114)

ЈАБУЧКИ пут, продајем грађе-
вински плац и гаражна клизна
врата 6  м. 069/213-97-37.
(218117)

ПРОДАЈЕМ десет хектара зе-
мље, на вечито, у једном ко-
маду, панчевачки атар.
060/610-66-34. (218190)

КУЋА, Владиамировац, нова
градња, помоћни објекат, усе-
љива, видео надзор, камере,
фиксни тел, опрема за интер-
нет, асфалтирано двориште,
прилаз, велика башта, цена
30.000, није фиксна. 069/029-
46-57, Силвија.(2181819

ХИТНО продајем две куће у
Војловици, легализовано.
013/232-21-30, 063/162-50-00.
(218169)

КУЋА на продају, Баваниште.
063/186-48-11. (218174)

ПРОДАЈЕМ плацеве, 3,50 и
5.70 ари, на новој Миси, 2.500
евра. 065/838-26-03. (218233)

КУЋА 30 м2 + 30 м2 на Марги-
ти, власник. 064/248-90-16.
(218229)

ПЛАЦ 8 ари, 40 х 20 м2, Ново-
сељански пут б.б. 064/808-72-
50. (218219)

ОМОЉИЦА, зидана, укњиже-
на, само 16.500; Дебељача –
новоградња, прелепа, 26.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (4657)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса, до-

звољена градња. 060/766-23-

36. (218220)

ПРОДАЈЕМ 14 ари грађевин-

ског земљишта на Старој Ми-

си, 16.000 евра. Тел. 063/771-

18-49. (218202)

ПРОДАЈЕМ воћњак-башту

крај Надела, 28 ари. Тел.

063/771-18-49. 

(218202)

ВОЈЛОВИЦА, две куће на 17

ари, 37.000. (396), „Лајф”,

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

(218101)

МИСА НОВА, 7,5, 70, 20.000,
ПР+ПК, само 33.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4657)

ПЕСАК, комплетно имање,
плантажа лешника, све орга-
низовано, вреди погледати.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (4657)

КУПУЈЕМ кућу или кућу за ру-

шење, центар, Тесла. 060/551-

64-50. (218019)

ПОТРЕБНА кућа или локал за

шивење. 064/127-22-48.

(217865)

ПОТРЕБНА кућа или локал за
шивење. 064/127-22-48.
(217865)

КУПУЈЕМО мању кућу у цен-
тру, ширем центру. Агенција
„Дива”, 345-534, 064/246-05-
71. (и)

ЈЕДНОСОБАН стан, ренови-
ран, [ири центар. 14.500 евра.
Хитно! 065/551-17-22. (СМС)

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

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ стан, једнособан,
полунамештен, у Улици Марка
Кулића бр. 25. 063/693-.944,
063/313-844. (ф)

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

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

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2 + 17
пословног простора, центар,
35.000. 064/186-50-87.
(217247)

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

ТЕСЛА, двособан, IV, или за-
мена за мању самосталну ку-
ћу. 066/954-33-05. (216974)

ШИРИ центар, трособан, 68
м2, I спрат, ТА, терасе, 31.000.
060/760-04-32. (216974)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ, вла-
сник, цена 43.500, Вељка Вла-
ховића 12, уградна кухиња у
цену. 063/164-61-52.(217119)

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

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

ТЕСЛА, трособан, 68 м2, IV
спрат, хитно, 30.000. 064/158-
94-28. (217739)

СТРЕЛИШТЕ, продајем стан,
ВП, ЦГ + подрум, тераса.
061/224-47-97. (217610)

ОДМАХ усељив трособан стан,
78 м2, два мокра чвора, Стре-
лиште, може замена за кућу.
064/340-26-43. (217515)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића,
двособан стан 62 м2, са цен-
тралним грејањем, лифтом и
прелепим погледом на Тамиш.
063/786-98-86. (216544)

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

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

ТРОСОБАН стан, Котеж 1, IV
спрат, ЦГ, клима, 37.000, 60
м2. Тел. 63/803-14-86. 217341)

ПРОДАЈЕ се стан на Стрели-
шту, VI спрат, ЦГ, 56 м2,
060/738-55-14. (217780)

ПРОДАЈЕМ стан у Колонији
Иве Курјачког. 064/414-25-17.
(217792)

ПОЛУНАМЕШТЕН трособан,
IV спрат, Котеж 1, ЦГ, клима.
063/803-14-86, 064/255-86-79.
(217790)

ДВОСОБАН стан, Содара, 54
м2, I спрат, ЦГ, сређен, вла-
сник, 32.000. 064/115-25-30.
(217788)

СТАН, Содара, 51 м2, V, ТА,
повољно, продајем. 063/185-
28-26, 064/139-34-19. 351-
166.  (217878)

ДВОСОБАН, ЦГ, клима, интер-
фон, КТВ, лођа, остава, Котеж
1, IV спрат, Војвођански буле-
вар 12. 064/461-28-11.
(2178858)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, јед-
нособан, реновиран,  ЦГ,
24.500 064/180-85-95.
(217806)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру Новог Сада. 064/123-
93-88. (217847)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру, ТА, III спрат. 062/388-
130. (217851)

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

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов стан
од 86 м2. Тел. 064/267-71-74.
(218755)

ДВОСОБАН стан,  Котеж 2, 64
м2, II спрат,  ЦГ, 40.000, без
посредника. 063/857-77-21.
(217857)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, на Те-
сли, ТА, V, без посредника.
Тел. 063/867-58-19. 

СТАН 32 м2, шири центар, ЦГ,
I спрат, телефон, власник.
065/219-91-11. (217804)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, сређен,
нова столарија, паркет, ком-
плетно. Власник. 066/004-787.
(217887)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан-
двостран, I, хитно, 35.500.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(217890)

КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан,
хитно, 30.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (217890)

КОТЕЖ 1, 42 м2, једноипосо-
бан, реновиран, хитно, 27.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(217890)

ГАРСОЊЕРА, функционална,
центар, 13.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (217890)

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

ГАРСОЊЕРА, самачки, I
спрат, 18 м2, ЦГ, без посред-
ника. 063/858-89-82. (217895)

СТРОГИ центар, двособан, 50
м2, II спрат, реновиран, вла-
сник. 063/275-885. (217885)

ТЕСЛА, 54 м2, IV спрат,
24.500, власник, договор.
061/132-11-18. (217931)

ПРОДАЈА стана, „Младост”,
трособан 64 м2, 600 евра, гре-
јање, струјомер, водомер, оза-
коњење, власник. 063/304-
222. (2179129

ПРОДАЈЕМ стан, 40 м2, нова
Миса, реновиран, 17.500 евра,
зграда. 064/668-97-77.
(217903)

ПРОДАЈЕМ станове у центру,
141, 152, 170 м2. 061/531-29-
00. (218020)

КОПАОНИК, продајем апарт-
мане, 36, 60 м2, плац 2 ара,
темељ, струја, вода, канализа-
ција. 061/531-29-00. (2180209

СОДАРА, двоипособан, 63 м2,
четврти спрат, ЦГ, клима, ка-
бловска. Тел. 344-254.
(217935)

СТРЕЛИШТЕ, центар, двоипо-
собан стан, 61 м2, I спрат, ЦГ,
комплет реновиран, вреди по-
гледати, власник, договор.
064/959-98-64. (217940)

ПРОДАЈЕМ или мењам кућу,
насеље Сибница, за двособан
стан на Стрелишту или Тесли,
без грејања. 060/430-01-53.
(217931)

ХИТНО, Стрелиште стан 60 м2,
II спрат, ЦГ, реновиран.
062/646-066. (217947)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2, те-
раса, ЦГ, IV, 28.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/668-
89-15, 013/252-01-16.
(217950)

ЦЕНТАР, 57 м2, двособан, те-
раса, ЦГ, X, 39.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-89-
15, 013/252-01-16. (217950)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, IV, до-
бра зграда, 33.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-89-
15, 013/252-01-16. (217950)

ТЕСЛА, двособан, 49 м2, тера-
са, ЦГ, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217950)

КОТЕЖ 1, двособан, 49 м2, те-
раса, II, ЦГ, 30.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-89-
15, 013/252-01-16. (217950)

ТЕСЛА, трособан, 63 м2, две
терасе, ЦГ, 39.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-89-
15, 013/252-01-16. (217950)

ЈЕДНОСОБАН, 38 м2, ЦГ, Ко-

теж, тераса, 23.000 евра.

(470), „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (и)

ЦЕНТАР, дворишни стан, ре-

новиран, башта, шупа, 18.000

евра, договор. (470), „Дива”,

345-534, 064/246-05-71. (и)

ДВОСОБАН, ТА, реновиран,

Доњи Град, I спрат, 25.000

евра; једнособан, реновиран,

22.000. (470), „Дива”, 345-

534, 064/246-05-71. (и)

ДВОИПОСОБАН, 68 м2 + 6 м2,

Котеж 2, 40.000 евра, два ве-

цеа. (470), „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж 2,

48 м2, 6 м2, тераса, 25.500

евра. (470), „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (и)

СТАН, строги центар, В. Кара-

џића 6, код Гимназије, 58 м2 +

две терасе. Хитно. 064/651-

17-78. (217973)

ЈЕДНОСОБАН, 37 м2, Тесла,

18.000; Стрелиште, 23.000;

Миса, 21.000. (324), „Медиа”,

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

(217991)

КОТЕЖ 2, 71 м2, двоипособан,

одличан, III 43.000. (324),

„Медиа”, 315-703, 064/223-

99-20. (217991)
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ТЕСЛА, 57 м2, двособан, ТА,
30.000, ЦГ, 31.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-20.
(217991)

ЦЕНТАР, 1.5, 44, II, ЦГ,
26.000; Содара, 3.0, 81, I, ЦГ,
договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (217980)

ТЕСЛА, 2.0, ТА, I, 26.000;
Стрелиште, гарсоњера, ЦГ,
14.000; Маргита, 64 м2,
14.000.(338), „Јанковић”, 348-
025. (217980)

СТРЕЛИШТЕ, центар, двоипо-
собан, 72 м2, II, ЦГ, одличан,
40.000.(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52. (217980)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37 м2,
II, ЦГ, тераса, 21.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (217980)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
36 м2, ВП, сређен, 24.000; 32
м2, III, 21.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-52.
(217980)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 64
м2, IV, ЦГ, 33.000, двособан,
22.000. (300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52. (217980)

СТРОГИ центар, 52 м2, I, TA,
тераса, сређен, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (217980)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 1, реновиран, ЦГ,
III, 31.000. 060/300-61-17.
(217018)

ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА, двосо-
бан, 62 м2, очуван, ВП, 29.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(218019)

ЦЕНТАР, прелеп салонски
дворишни, 81 м2, трособан, га-
ража, 33.000.(398), „Кров”,
060/683-10-64. (218019)

ЦЕНТАР, одличан, двоипосо-
бан, 61 м2, VII од XII, 41.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(218019)

ТЕСЛА, двособан, 62 м2,
37.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (217950)

ТЕСЛА, двособан, II , 50, ТА,
тераса, 29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (218059)

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

ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2, те-
раса, 29.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (218059)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2,
I, тераса, 24.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (218059)

КОТЕЖ 2, једнособан, 39 м2,
V,19.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (218059)

КОТЕЖ 2, двособан ренови-
ран, 61 м2, V, 29.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(218059)

СТРОГИ центар, добра град-
ња, дворишни, 15 м2, 9.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218059)

СТРОГИ ЦЕНТАР, 50 м2, дво-
собан, III, ЦГ, 25.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(218059)

СТРОГИ центар, већи једносо-
бан, I, 40 м2, ЦГ, 35.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(218059)

СТАН на продају, договор.
Хитно. 064/130-27-34.
(218036)

СТРЕЛИШТЕ, стан у кући, 38
м2, једнособан, гаража,
20.000.  (49), „Мустанг”,
062/226-901. (218059)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, рено-
виран, 55 м2, III, ЦГ, 36.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218059)

МИСА, одлична етажа, 78 м2,
трособна, приземље, 21.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(218059)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ стан,
Котеж 1, 57 + 4 м2, затворена
тераса, изолација, нови ПВЦ
прозори, IV спрат, повољно.
065/510-24-44. (218062)

СТАН 35 м2, приземље, Стре-
лиште, Марина Држића, укњи-
жен, 15.000. 065/237-10-09.
(218035)

ЦЕНТАР, гарсоњера 18 м2, ВП,
ЦГ. (188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (218040)

ЦЕНТАР, 38 м2, сређен, ТА,
25.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (218040)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, двосо-
бан, VII, договор. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(218040)

КОТЕЖ 2, једнособан, 44 м2,
ЦГ. (188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (218040)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
35 м2. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (218040)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2, тера-
са, 6 м2, гаража. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(218040)

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

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 51
м2, 38.500. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.
(218093)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 61 м2,
VI, 34.000; 90 м2, IV,  51.000;
57 м2, VI, 27.000.  (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (218093)

КОТЕЖ 1, 51 м2, I, 31.000.
(636), „Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09. (218093)

НОВА МИСА, једнособан, 35
м2, I, TA, 16.500. (320), „Пре-
миер”, 063/800-44-30
(218100)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан,
ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30
(218100)

ТЕСЛА, трособан, IV, лифт, 64
м2, ЦГ, 40.000. (320), „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (218100)

КОТЕЖ 2, троипособан, VII,
79 м2, 48.000. (320), „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (218100)

СОДАРА, двоипособан, ВПР,
ЦГ, ПВЦ, 63 м2, 33.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(218100)

ЦЕНТАР, двособан, II, 58 м2,
ЦГ, одличан, 36.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(218100)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 57 м2,
ЦГ, 31.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (218100)

ВЕЛИКИ избор станова разли-
читих структура, на свим ло-
кацијама. (526), „Ивакс”,
060/428-08-56. 
(218098)

СТРЕЛИШТЕ, поткровље, 51
м2, ЦГ, лифт, 20.000, договор.
(526), „Ивакс”, 060/428-08-56,
063/771-75-96. 
(218098)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
60 м2, повољно. 066/937-00-
13. (218094)

ПРОДАЈЕМ трособан стан на
Тесли. 066/937-00-13.
(218099)

ПРОДАЈЕМ нов стан у центру,
повољна цена. 063/619-585.
(218099)

ТЕСЛА, двособан, IV, 24.000;
Зеленгора, приземље, двосо-
бан, 27.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(218101)

СОДАРА, Доситејева, троипо-
собан, I, 58.000; Вардарска,
трособан, IV, 34.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-91-
48. (218101)

КАРАЂОРЂЕВА, троипособан,
VI, 63.000; једноипособан, VII,
27.000. (396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (218101)

СТРЕЛИШТЕ, нов екстра, 54
м2, двособан, тераса, клима,
ПВЦ, укњижен, 35.000 евра.
062/269-566. (218230)

СТРЕЛИШТЕ, 44 м2, поткро-
вље, нов, укњижен, екстра,
22.000 евра. 062/269-566.
(218230)

СТАНОВИ

ПОНУДА



СТРЕЛИШТЕ, 44 м2, нов дво-
собан, поткровље, укњижен,
20.000 евра. 062/269-566.
(218230)

ДУПЛЕКСИ, 2 х 100 м2, скоро
завршено, 100.000 евра. 341-
789. (218210)

ПРОДАЈЕМ стан, 50 м2 + 20
м2, Ул. Браће Јовановић. Тел.
063/815-44-48. (218206)

НОВА МИСА, код цркве, дво-
собан, комфоран, на I спрату.
Повољно. 063/760-22-83.
(218192)

ЦЕНТАР двособан, 53 м2, II
спрат, укњижен. Тел. 064/290-
46-55. (218135)

МИСА, стан, 39 м2, укњижен,
приземље, реновиран, 20.000.
Власник. 063/727-76-29.
(218134)

ДВОИПОСОБАН, леп, ренови-
ран, може замена за мањи.
063/750-66-85. (218163)

СТРОГИ центар, I, 55 + 6 м2,
41.500. (396), „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (218101)

ПОВОЉНО, Содара,, двосо-
бан, VI, 27.000, 83 м2, I,
41.000, војне, 2.5, II, 40.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (218101)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у Са-
мачком хотелу, власник, без
посредника. 065/681-32-17.
(218082)

ТЕСЛА, 47 м2, III, ТА, двосо-

бан, 23.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/494-898.

(218083)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП, једно-

собан, ЦГ, 20.000. (336),

„Олимп”, 351-061, 063/274-

951. (218083)

НОВА МИСА, 75 м2 + двори-

ште, близина спортског цен-

тра, приземље, ТА, 28.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. 

(218083)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, двособан,

V, ЦГ, усељив, 28.500. (336),

„Олимп”, 351-061, 063/274-

951. (218083)

НОВОГРАДЊА, Лава Толстоја,

104, дуплекс, ЦГ, IV, 82.000.

336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (218083)

КОТЕЖ 2, 72 м2, двоипособан,

III, ЦГ, 41.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(218083)

СТАН 90 м2, I спрат, ЕГ, цен-

тар, продајем, цена договор.

065/849-09-38, 061/533-27-40.

(2318104)

ТЕСЛА, I, једноипособан, лукс

+ гаража у склопу зграде.

(67), „Милка М”, 063/744-28-

66. (4657)

ТЕСЛА, трособан, 61, само

31.500. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (4657)

МИСА, двоипособан, одличан,
19.000, Маргита, нов, двоипо-
собан, хитно. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4657)

ДВОРИШНИ до улице, 7. јули,
37, 12.000; Д. Град, 30, 13.500.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (4657)

САМАЧКИ, I, 18.5, усе-
љив,13.000; Маргита, нов, јед-
нособан, ТА,18.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4657)

ИЗДАЈЕМ нову гарсоњеру,
центар. +38164/128-38-
95.(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 25 м2, Б. Јова-
новића, кружни ток. 063/849-
53-33. (СМС)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штен стан код Хотела „Та-
миш”, женској особи.
013/400-468. (217175)

НАМЕШТЕН стан, Миса, јед-
нособан, кабловска, 100 евра
+ депозит. 064/458-94-96,
063/735-44-50. (217421)

ИЗДАЈЕМ стан дуплекс 80 м2,
Тесла, Илариона Руварца 4.
063/334-430. (217754)

НАМЕШТЕН стан, зграда +
два дворишна намештена +
гарсоњера. Стрелиште, 362-
406, 064/218-83-45. (217603)

СТРЕЛИШЕ, издајем једносо-
бан стан комплетно намештен,
ЦГ. 061/224-47-97. (217610)

СТАН 60 м2, са терасом, у
приватној кући на Новосељан-
ском путу, ненамештен, са по-
себним улазом и посебном
струјом издајем, и у истом
дворишту, мањи стан са по-
себним улазом, издајем само
озбиљној женској особи. Тел.
064/137-48-67. (217678)

ЈЕДНОСОБАН намешен дво-
ришни стан код Турске главе,
на дуже. 331-958, 066/331-
958. (217846)

ИЗДАЈЕМ собе за теренце и
самце. 064/305-73-01.
(217837)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120 м2,
са окућницом у центру Стар-
чева. Тел. 353-500. (217840)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру у центру. 069/351-63-63.
(2173788)

ИЗДАЈЕМ трособан стан, кућа,
двориште, Карађорђева.
064/994-13-16. (217842)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан, 80 евра, Мак-
сима Горког 96. Тел. 060/517-
82-53. (217820)

ЈЕДНОСОБАН намештен стан,
централно грејање, топла во-
да, Котеж 2. 062/401-261.
(217863)

ИЗДАЈЕМ празан нов једносо-
бан стан у центру. 060/355-35-
08. (217870)

КОМПЛЕТНО намештен јед-
нособан стан, близина Спорт-
ског центра „Младост”.
013/314-352, 063/151-45-52.
(217441)

ИЗДАЈЕМ намештен стан.
064/226-49-04, 062/835-10-03.
(217882)

КОМПЛЕТНО реновиран на-
мештен стан, изнад робне ку-
ће, VI спрат, 56 м2. 064/115-
28-93. (217879)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Синђе-
лићева 21-б. 064/983-16-20.
(217891)

СТАН у кући преко од „Пива-
шевића”, Јабучки пут 175.
064/119-14-22. (217901)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, пра-
зан, Стрелиште. Тел. 311-071.
(217795)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2.
Тел. 064/138-42-74. (217800)

ИЗДАЈЕ се намештена гарсо-
њера у Самачком. 064/075-04-
68. (217803)

КОД БОЛНИЦЕ издајем наме-
штену гарсоњеру самцу, 70
евра. 065/353-07-57. (217807)

ТРОСОБАН, Содара, комплет-
но намештен, ЦГ, телефон,
три посебне собе. Тел.
064/839-09-02. (217918)

ИЗДАЈЕМ једособан празан
стан у згради, без грејања. Со-
дара. 013/344-167, 064/950-
23-40. (217808)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру, ученику, 60 евра. 064/348-
07-60, 231-99-54. (218050)

ИЗДАЈЕМ једноипособан по-
лунамештен стан на Тесли, без
грејања. Тел. 062/757-130,
251-60-31. (218052)

ИЗДАЈЕМ полунамештен стан,
Стрелиште, 40 м2, ВП, ЦГ, кли-
ма, кабловска, интернет.
063/312-848. (218049)

ЦЕНТАР, потпуно намештен,
клима, интернет, етажно гре-
јање, одмах усељење.
064/558-83-32. (218021)

КОТЕЖ 1, 60 м2, ЦГ, IV спрат,
лифт, код „Фабега”, полунаме-
штен. 063/163-52-05 (218022)

ДВОСОБАН, 50 м2,  Максима
Горког, клима, ЦГ, кабловска,
интернет. 062/351-17-11.  (217

ИЗДАЈЕМ једнособан ненаме-
штен стан, на Тесли. 064/195-
28-31. (217932)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
празан стан на Стрелишту.
320-550. (217942)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан на Тесли. 063/617-
092. (217945)

ИЗДАЈЕМ кућу преко пута Ра-
финерије, погодна теренским
радницима. 066/322-780,
064/144-36-49. (217954)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен, Ко-
теж 1, 50 м2. 065/665-75-
10.(217976)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненаме-
штен стан у кући, Котеж 1,
централно грејање. 065/975-
00-20. (217982) 

ИЗДАЈЕМ комфорну гарсоње-
ру, насеље Тесла Панчево.
Тел. 061/243-45-67. (217984)

ИЗДАЈЕМ стан војном лицу,
брачном пару, самцу. Тел.
061/306-79-81. (217985)

ИЗДАЈЕМ стан на Содари, 56

м2. 063/861-42-91. (218002)

НАМЕШТЕНА гарсоњера за

самца или самицу, депозит

обавезан. 064/866-21-13.

(217994)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-

ру на Тесли, централно греја-

ње. 064/439-60-07. (217995)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-

ру на Тесли. 062/804-84-43.

(217996)

ИЗДАЈЕМ бесплатно кућу у

Мраморку, уз обавезно плаћа-

ње комуналија. Пожељно ста-

рија породица. 061/130-19-90.

(218180)

ИЗДАЈЕМ трособан и двосо-

бан празан дворишни стан.

064/224-12-60. (217969)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-

ру у новоградњи, на Тесли.

066/506-66-66, 064/231-58-40.

(218005)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан на

Тесли, 32 м2, намештен, ТА,

обавезан депозит, цена по до-

говору. 063/214-935. (218016)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру и једно-

собан стан, нова Миса. 371-

173, 063/708-27-61. 

(218133)
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ТЕСЛА, 27 м2, намештен, II

ТА, реновиран. 069/339-04-67.

(218090)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу од

47 м2 у Војловици, за раднике,

студенте, породице, или као

пословни објекат. 060/366-73-

51. (218065)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамеш-

зен стан. 066/209-400.

(218068)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту,

26 м2. 064/970-80-68.

(218072)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоњеру,

намештену, одмах усељи-

ва,центар, wi-fi, паркинг, по-

вољно. 065/691-88-23.

(2182099

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан код Стоматолошког.
065/527-85-22. (218076)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненаме-
штен стан на Содари, повољ-
но. Тел. 063/168-50-30.
(218077)

ВОЈВОЂАНСКИ булевар, јед-
нособан, празан, 42 м2, 70
евра. 064/385-31-15, „Пер-
фект”, (097). (218196)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике,
vi-fi, повољно, комфорно.
060/340-70-60. (218183)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру,Тесла, други спрат, 100
евра. Тел. 064/964-46-09.
(218191)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан, но-
ва Миса. 060/163-88-58.
(2181829

ЈЕДНОСОБАН стан за издава-
ње. 064/145-47-48, 061/175-
00-15. (218131)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан, ку-
ћа, посебан улаз, спрат, Стре-
лиште. 060/152-88-55.
(218178)

ИЗДАЈЕМ једнособан полуна-
мештен стан, нова Миса.
064/187-91-87, 064/330-90-54.
(218157)

ПРОДАЈЕМ гарсоњере, Миса,
Тимочка 32. 311-007, 371-635,
064/993-71-74, 064/297-81-68.
(218156)

ИЗДАЈЕМ стан у Војловици,
Ул. Братства јединства бр. 116.
Тел. 367-316. (218130)

ПРАЗАН стан 34 м2, централ-
но грејање, Стрелиште, М. П.
Аласа. 064/850-70-24.
(218137)

СТАНОВИ за издавање у Гор-
њем граду, комплетно опре-
мљени за становање, двособан
и двоипособан. 063/693-944.
(ф)

ИЗДАЈЕ се једнособан празан
стан на Содари. Тел. 064/428-
88-94. (218133)

ИЗДАЈЕМ трособан стан у но-
вој кући, на дуже. 064/130-36-
02. (218143)

ИЗДАЈЕМ намештену кућу за
становање у Старчеву.
063/748-96-06. (218222)

ИЗДАЈЕМ стан, преко пута
„Авива”, 130 евра. Тел.
063/863-85-04. (218228)

ИЗДАЈЕМ локал 70 м2, излог,
два тоалета, магацин, Њего-
шева. 064/944-13-16. (217844)

ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2, у стро-
гом центру Панчева, Војводе
Живојина Мишића бр. 6. По-
годно за канцеларисјки про-
стор, агенције, ординације,
школице и др. 023/857-315,
023/857-069. (216696)

ХАЛА на Јабучком путу, 200
м2, погодна за све делатности.
Тел. 064/490-33-18. (217629)

ИЗДАЈЕМ локал, Синђелићева
35, 40 м2 + 10 м2. Тел.
064/217-48-56. (217875)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локале
од 39 и 81 м2, у центру Стре-
лишта. Тел. 064/267-71-74.
(217855)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2, нова
Миса, Војвођанска 33.
064/319-76-67. (217845)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ



ПРОДАЈЕМ локал у центру, 20
м2. Тел. 063/694-860. (217864)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач”, око 22 м2.
064/370-79-47. (218211)

ИЗДАЈЕМ локал, Милоша
Обреновића 9, близу „Авива”,
повољно. 065/461-11-46.
(218197)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2 + 45 м2,
магацин, Немањина 8, улаз у
пијац. Тел. 063/233-558.
(218165)

ИЗДАЈЕМ мањи локал у цен-
тру. 013/316-832. (218179)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор за ра-
зичите активности. 064/530-
55-45. (218044)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ З. Јовина
2, повољно. 063/853-93-29.
(217919)

ИЗДАЈЕМ локал код пијаце и
три школе, све намене.
060/351-03-56. (217993)

ИЗДАЈЕМ магацин 200 м2,
Жарка Зрењанина, цена 300
евра. 061/139-28-10. (217972)

ИЗДАЈЕМ пословни простор у
центру, 210, 220, 270 м2,  500.
061/531-29-00. (218020)

ПРОДАЈЕМ пословну зграду
480 м2, у центру. 061/531-29-
00. (218020)

ПРОДАЈЕМ локале у центру,
18 + 6 м2. 064/143-52-98.
(217665)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
450, 800, 1.650 м2. Висина 4 м.
064/143-52-98. (218020)

ПРОДАЈЕМ пословну зграду
1.650 м2. 061/531-29-00.
(218020)

ИЗДАЈЕМ ненамештене салон-
ске станове у строгом ценру
града, погодне за канцелариј-
ски простор. 063/693-298,
063/693-944. (ф)

ИЗДАЈЕМ три локала погодна
за канцеларије, фризерски са-
лон, ординацију у Његошевој.
064/393-08-90. (218167)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Антика”,
потребни радници са иску-
ством. Тел. 061/808-68-25.
(216559)

ПОТРЕБНИ промотери за рад
на терену. 062/825-27-25.
(217565)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
индустријским шиваћим ма-
шинама, са искуством. Звати
од 14 до 16 сати. 064/677-68-
15. (217460)

ПОТРЕБНЕ женске особе за
рад на бензинској станици
Панчево. 351-601. (217778)

ПОТРЕБНИ помоћни радници

у пекари. CV донети лично на

адресу у Ул. Иве Курјачког 87,

Панчево, или на email: pe ka ra -

smi lja nic@mts.rs  (217875)

ПОТРЕБНА радница, Бифе

„Ћира”, М. Обреновића 27,

Панчево.  Тел. 013/315-643.

(217790)

ПОТРЕБНА продавачица за

рад у пекари, са искуством.

Тел. 062/404-144. 

(217816)

ПОТРЕБАН пекар. 062/404-

144. (217816)

КАФЕУ „Империјал” потребна
девојка за рад са искуством.
063/372-221. (217934)

РЕСТОРАНУ „Po co Lo co” по-
требан шанкер. 064/874-03-
01. (218199)

СТАРЧЕВО, пекара, потребан
радник, возач. 063/835-08-48.
(218195)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
индустријским шиваћим ма-
шинама. Тел. 069/238-07-65.
(218047)

ПОТРЕБАН радник са исксу-
твом на ендлерици. 061/721-
54-11, 069/367-28-88.
(218111)

ПОТРЕБАН радник у малопро-
даји камионских делова, са
искуством за теретни програм.
062/813-89-54. (218054)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру гра-
да потребне раднице, за ро-
штиљ и кухињу 063/834-88-
10. (218008)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Леско-
вац” потребне раднице у кухи-
њи и роштиљем. 063/897-55-
04. (218008)

ПОТРЕБНА радница за шиве-
ње на ендлерици. 065/531-38-
58. (218010)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кафићу, Кафе „Петица”, код
аутобуске станице. 064/997-
79-09. (2318015)

ПОТРЕБНЕ искусне жене за
ендлерицу и ибердек. Старче-
во. 065/587-67-27. (219778)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. 060/362-22-21,
060/362-22-26. (218176)

ПОТРЕБНА радница за рад у
малопродаји боја и лакова, у
Панчеву, Ул. Иве Курјачког 22,
старости до 32 године. Звати
од 7.30 до 15 сати. 063/508-
438. (218177)

ПОТРЕБАН радник-ца за рад у
сито-штампарији, 25-40 годи-
на старости. 064/015-77-60.
(218224)

ПОТРЕБНА радница за рад на
индустријским шиваћим ма-
шинама (ендлерица, ибердек).
Звати од 8 до 16. 064/874-07-
78. (218226)

ПОТРЕБНА девојке за рад у
новотовореном казину. CV са
фотографијом слати на: bo -
jan976@ic loud.com . Тел.
069/220-27-07. 
(217962

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
прехрамбеним радњама, ис-
кључиво са искуством. СТР
„Pro tra de”, 069/303-20-09.
(218213)

ПЕКАРИ потребна продавачи-
ца. Звати од 14 до 20 сати.
Тел. 065/993-75-30. (218207)

ПОТРЕБНА куварица и коно-
барица са искуством, за нови
локал. Тел. 063/813-29-76,
064/260-04-26. (218216)

ПОТРЕБНА два радника на
утоваривачу и виљушкару, по-
жељно поседовање Ц кагего-
рије. Kiz za, Ж. Зрењанина
146-а, лично. (218215)

ЧАСОВИ енглеског и немач-
ког, припрема за пријемни из
српског. 064/486-05-98. (СМС)

ДИМНИЧАР, чишћење димња-
ка, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (216551)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево,
машински сечемо влажне зи-
дове, гаранција. 060/691-01-
13.  (217223)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (216953)

ОРЕМ и фрезујем баште ма-
лим трактором. 064/163-58-
85, Дуле. (217584)

ЧАСОВИ, основе електротех-
нике, професор са искуством.
062/801-97-58. (217646)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка, фу-
говање и лакирање паркета,
бродских подова. 064/341-79-
60, 065/543-21-53. (217473)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим
искуством лепи све врсте пло-
чица, квалитетно и повољно.
061/249-29-90. (217459)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање, воде, канализаци-
је, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(216904)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојле-
ра, шпорета, индикатора, раз-
водних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(217332)

СПРЕМАМ зграде, канцелари-
је, ординације, кафиће.
063/430-409. (217777)

ТВ и сателитске антене, по-
ставка, дигитализација вашег
телевизора, бесплатни ТВ ка-
нали.  064/866-20-70.
(217894)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
обраде око прозора, плаћање
на рате. 063/893-39-94.
(214868)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове телеви-
зора. 064/437-64-33. (217874)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 21 година
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (217861)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(217823)

НЕГА старих лица, помоћ у ку-
ћи, услуге по договору.
061/725-85-61. (218038)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ње купатила, адаптације, за-
мена, поправке, одмах. 331-
657, 063/777-18-21, 064/495-
77-59. (217826)

ПРОФЕСИОНАЛНА неговате-
љица пружа сваки вид неге,
болесним, непокретним, по-
вољно. 060/366-63-69.
(217828)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, ре-
новирање кровова, бавалит
фасаде, кречење, повољно.
063/865-80-49. (2178835)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим
искуством, квалитетно, пе-
дантно, повољно. 064/252-51-
75, 062/153-37-06. (217875)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења кућа, разбијање
бетона, бетонирања, кошење,
ископи. 064/122-69-78.
(217796)

КОШЕЊЕ траве, шибља, оба-
рање стабла, рушења кућа, зи-
дова, одношење ствари, итд.
060/035-47-40. (217796)

МОЛЕРАЈ, глетовање, крече-
ње, фарбање столарије, фаса-
де, пензионерима попуст.
013/235-78-82, 065/557-81-42.
(217799)

СТОЛАР тражи посао, кухиње
и плакари по мери, поправке,
преправке, комарници. 371-
274, 064/176-88-52. (217801)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ ра-
дови, фасаде, изолација, ла-
минат, веома повољно.
013/372-247, 060/037-22-47.
(217810)

КЕРАМИЧАР, комплетна
адаптација керамике, водоин-
сталације, равнајућих слојева,
малтерисање, хидроизолације.
063/191-69-75. 
(2178129

ЕКИПА радника чисти двори-
шта, одвози шут, превоз кипе-
ром. Далибор.  063/191-69-75.
(217812)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање,
10 евра дан. Позовите,
064/235-08-15. (217818)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућ-
ност месечног плаћања, про-
фесор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(217905)

КОШЕЊЕ траве, корова, ши-
шање живе ограде, сеча дрве-
ћа, све површине, дестинаци-
је. 063/844-61-13. (218041)

СЕЛИДБЕ и превоз робе, чи-
шћење подрума, тавана и
слични послови, повољно.
061/674-18-06. 
(218038)

ПОМОЋ у кући старијој осо-
би, баки. 061/155-72-40.
(218023)

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, капије, терасе, рошти-
љи по мери, ситне оправке,
врло повољно. 060/140-54-44,
Дуле. (217917)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање
терапије, купање и нега боле-
сника. 063/737-59-60.
(217925)

СЕРВИСИРАЊЕ и допуна кли-
ме, повољно. 063/740-83-98.
(217970)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, изра-
да инсталација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661, 061/132-85-43.
217975)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, стола-
рија, фасаде, повољно, пензи-
онерима попуст. 061/288-20-
19. (217987)

КОШЕЊЕ и крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева, фре-
зирање баште. 064/196-17-32.
(217988)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поу-
здано, повољно. 063/318-780.
(217992)

КЕРАМИЧАР, припрема и по-
стављање свих врста керамич-
ких плочица, повољно.
063/744-08-24. (217963)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало,
најповољније. 065/361-13-13.
(217957)

ПОПРАВКА, столарија, брава-
рија, санитарије, монтирање
бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-80-74.
(217955)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправ-

ке, преправке купатила, одгу-

шење одмах. 063/269-173.

(218007)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарба-

ње столарије, гипс радови, чи-

сто, квалитетно, повољно.

063/864-67-16, Влада.

(218014)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-

ном тестером свако дрво које

вам смета. 063/369-846.

(218017)

МАШИНСКО бушење рупа за

стубове, ограду, винограде,

воћњаке, монтажа, ограде,

ограђивање плацева, двори-

шта... Дејан, 065/440-97-00.

(218105)

СВЕ врсте физичких послова:

утовар-истовар робе, селидбе,

сечење и цепање дрва, копа-

ње, одвоз шута: непотребног

намештаја, чишћење подрума,

тавана, шупа и слични посло-

ви. Дејан, 065/440-97-00, 341-

571.  (218105)

ПРЕВОЗ ствари и робе пик-

апом,  комбијем или камио-

ном, селидбе са монтажом и

демонтажом намештаја. Де-

јан, 061/626-14-50, 065/440-

97-00. (218105)

СТОЛАРСКЕ и браварске услу-

ге. Александар. 013/351-073,

064/157-20-03. (218105)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-

ња канализације, адаптације

купатила, сервис, одмах, по-

вољно. 377-930, 064/586-85-

39. (218109)

МАСЕРКА, релаксациона,

парцијална, антицелулит маса-

жа. 062/817-17-31.

(216345)

КУЛТИВИРАМ, риљам баште,
спремам, сејем, траву.
063/809-35-89. (218111)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, израда кошу-
љице, уградња ламината, сто-
ларије, обрада шпалетни.
062/816-33-84. (2182129

КОШЕЊЕ травњака, двори-
шта, воћњака, тримером. Мо-
гућност одвоза траве.
061/612-14-50. (217720)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит
фасаде, повољно, пензионери-
ма попуст. 061/626-54-06.
(218185)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојле-
ра, шпорета, индикатора, раз-
водних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(218171)

МЕДИЦИНСКИ и естетски пе-
дикир, релакс, терапеутска,
антицелулит масажа. 013/351-
907, 061/308-95-86. (218187)

СЕЛИДБЕ, транспорт робе, од-
воз старог намештаја, чистимо
таване и подруме. Јоца.
060/767-50-62. (218187)

РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ тракасте,
венецијанери, комарници.
065/337-04-09, 013/370-409.
(218193)

РАДИМО све врсте физикали-
је, ископе, рушења, бетонира-
ња, повољно. Имамо камионе,
багер. Долазимо на договор.
061/232-63-41. (218153)

РАДИМ изолацију равних кро-
вова, тераса, гаража, купати-
ла.  345-871, 062/235-839.
(218148)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим кипером, до 2
кубика. 065/334-23-38.
(218119)

СРПСКИ, часови, припрема
пријемних за средње школе и
факултете. 064/462-37-64.
(218080)

ОЗБИЉНА жена чувала би
старију особу. 062/167-67-69.
(218064)

ЧАСОВИ енглеског језика, по-
вољно. Тел. 066/934-47-36.
(218073)

РАДИЛА бих као помоћна
радница у кухињи у рестора-
ну. 065/852-78-88.   (218084)

КЕРАМИЧАР, искусан и пово-
љан и молер, тражи посао.
061/203-70-87.(218231)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим и великим ки-
пером 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с ма-
теријалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (214059)

ПРЕВОЗ малим камионом
шљунка, песка, сејанца, шута,
ископ багерима. 064/648-24-
50, најповољније у граду.
(217325)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара
за утовар и истовар робе.
064/648-24-50. (217325)

ОДГУШЕЊЕ одвода и канали-
зације специјалним машина-
ма, може преко рачуна.
„Аcqua”, 062/532-346.
(217169)
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ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче,  климе, поправља-
мо квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (218085)

ДЕМИТ фасаде, молерско-
гипсарски радови са комплет
сређивањем, 100%, чисто, га-
ранција. 065/228-78-66. 

БАЛТОКАД када, обнова гла-
зуре, пластифицирање, 28 го-
дина с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18.
(215564)

КОМБИ превоз робе и селид-
бе, грађевински материјал,
шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58. (215616)

СЗР „МАКИ”, паркет, поста-
вљање паркета, хобловање,
полирање и лакирање. Дугого-
дишње искуство. Мајстор из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (216441)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила са
корпом за рад на висини.
064/648-24-50.(217325) 

РАДИМО зидање, бетонирање,
поправка старих и нових кро-
вова, разне фасаде. 013/664-
491, 063/162-53-89. (216723)

СЕЛИДБА, 1.000 динара, рад-
ници, складиштење намештаја,
попуст ванградске. 064/482-
65-53. (216831)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, адаптације, по-
правке, замене, повољно. 331-
657, 063/777-18-21, 064/495-
77-59. (217058)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево, даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(217698)

КАМИОНСКИ превоз, шљунак,
сејанац, песак, шут, 1.300 ди-
нара, најповољније. 066/355-
154, 062/355-154. (217562)

ПОВОЉНО! Превоз робе, се-
лидбе комбијем, цена по дого-
вору. 064/147-14-77, 013/311-
514. (217489)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила са
корпом за рад на висини.
064/648-24-50.(217325) 

СЕЛИДБЕ, превоз робе камио-
ном, радници, повољно. Вук.
013/365-051, 064/176-91-85,
063/278-117. (217399)

КОМБИ превоз робе и селид-
бе, грађевински материјал,
шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58. (215616)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца, ризле, мањим
(1.500 дин) и већим камиони-
ма (2.000 дин). Жарка Зрења-
нина 146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894, 013/366-
888. (217325)

KIZ ZA – истовар и утовар ро-
бе виљушкарима на свим тере-
нима, рушење старих кућа и
других објеката, утовар шута с
одвозом. (217325)

KIZ ZA –  изнајмљивање виљу-
шкара носивости 10 тона.
063/218-894, 013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – изнајмљивање ваљка
за равнање и сабијање терена,
насипање, набијање вибро
плочама. (217325)

KIZ ZA – ископ великим и ми-
ни багерима подрума, темеља,
канала, канализационих при-
кључака, септичких јама с од-
возом. Жарка Зрењанина 146-
а (преко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – сечење бетона и ас-
фалта до 20 цм, изнајмљивање
компресора за разбијање бе-
тона свих величина и дебљина.
(217325)

KIZ ZA – камиони с корпама за
рад на висини од 17 - 23 ме-
тра, сечење и резање стабала
и грања.  Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894, 064/668-
97-86, 013/366-888. (217325)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона
са одвозом шута или без. Го-
ран. 064/648-24-47. (217325)

РОЛЕТНЕ, комарници, венеци-
јанери, ново и поправљам.
„Орка”, 064/189-40-91, 354-
777. (217759)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправ-
ке, замене, адаптације, одгу-
шења канализације, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (217826)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ње купатила, канализације, во-
доводне адаптације, замена
вирбли, вентила. Батерије и
санитарије. Све за воду. Пен-
зионерима екстра попуст, од
0-24 сата. Долазим одмах.
013/235-39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (217830)

СЕРВИС телевизора, продаја
половних, електричар, аутое-
лектричар ауто-радија, мобил-
них телефона. Дејан, 063/800-
01-96. (217841)

ОБЕЗБЕДИТЕ локал, стан, ку-
ћу,  аутомобил, гаражу, остале
објекте. Дејан, 063/800-01-96.
(217841)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-
талне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(217850)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ње купатила и канализације,
водоводне адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила и
санитарије. Све за воду. 0-24,
долазим одмах. Пензионерима
екстра попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/317-26-33.
(217893)

СЕЛИДБЕ робе и ствари ком-
бијем и камионом, професио-
нално, екипа радника, све ре-
лације по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-78-66.
(217960)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66. (217960)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, све релације по Србији, с
комбијима, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за за-
штиту намештаја, од 0-24 са-
та, сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће чеко-
вима и преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid be -
pan ce vo-bo ris.se r.rs . (217960) 

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника.063/253-028,
064/444-66-74. (217960)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 063/253-028,
064/444-66-74. (217960)

СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бом-
бончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја.
Селите 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 . (217960) 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови и фасаде. 062/976-18-42.
(217922)

РОЛЕТНЕ, комарници, трака-
сте завесе, венецијанери, из-
рада, монтажа, поправке.
063/775-96-08, 013/353-923.
(218057)

КИРБИ, дубинско прање, уси-
савање тепиха, намештаја.
Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (2180609

РОЈАЛ МГ, ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врта, роло за-
штита. 063/816-20-98.
(218050)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови и фасаде. 064/317-10-05.
(217922)

ШЉУНАК, песак, сејанац, уто-
вар, истовар виљушкарима,
утовар шута с одвозом.
064/595-98-01. (217938)

РУШЕЊЕ објеката с одвозом,
машински ископ подрума, те-
меља, јама. 064/595-98-01.
(217938)

ИСКОП подрума и рушење
старих објеката, утовар и ис-
товар палета, превоз шљунка.
Звездан, 063/224-435.
(217946)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,

замрзиваче, климе, шпорете,

бојлере, поправљамо с гаран-

цијом.  „Фриготехник”, 361-

361, 064/122-68-05. (218085)

РОЛО НАЈ вам нуди поправку,

уградњу ролетни, венецијане-

ра, тракастих завеса, роло-ко-

марника, хармо-врата, туш-

кабина, роло-врата (челичних,

заштитних), тенди. Ми смо

најквалитетнији, с највећом

гаранцијом. Проверите.

013/344-594, 063/894-21-80.

(218096)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљу-

нак, песак, сејанац, одвоз шу-

та, утовар. 063/246-368.

(218079)

ОВЛАШЋЕНИ електросервис

поправља: машине, бојлере,

шпорете, замрзиваче, климе,

електроинсталције, гаранција.

060/180-02-83, 062/186-48-22.

(218214)

ФАСАДЕ нове, одржавање ста-
рих, молерски радови, гипс,
скеле. 061/269-88-64,
069/171-38-99. (218186)

ПОТРЕБНА жена, девојка, мо-
же и средњошколка са позна-
вањем енглеског и немачког
језика. 063/156-76-57.
(2176919

ДЕЧЈИ рођендан у природи,
роштиљи, мали фудбал, тенис,
јахање. 060/362-22-21.
(218176)

ПЕНЗИОНЕРИ! Нуди се дожи-
вотно издржавање по најпо-
вољнијим условима. Позовите,
061/324-40-85. (218143)

ОГЛАШАВАМ неважећом до-
зволу за управљање чамцем,
издату од капетаније Панчево,
на име Милан Богданов.
(218046)

НЕМАЧКИ пензионер тражи
слободну жену од 55  до 60 го-
дина ради заједничког живота.
013/236-72-95, 064/501-91-05. 

МОМАК 39 година, оштећеног
вида, пажљив, комуникативан
жели да упозна лепо васпита-
ну девојку млађу од себе, ради
дружења и брака. Тел.
063/359-686, 011/219-45-46. 

ИЗДАЈЕМ повољно студио
апартман на Златибору.
060/565-57-20. (СМС)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно. 063/709-
44-97. (217469)

ИЗДАЈЕМ стан у строгом цен-
тру Златибора. Тел. 063/892-
38-33. (217853)

ЗЛАТИБОР, издајем апартман
за до шест особа, 20 евра
дневно. 063/700-10-
91.(218168)

ЗЛАТИБОР, апартмани, изда-
јем, 20 евра. 064/142-78-27.
(218128)

ЗЛАТИБОР, издајем апартман,
паркинг, кабловска, интернет.,
063/716-48-68. (218058)

ПОВОЉНО летовање, Шушањ,
Сутоморе, пун пансион с пре-
возом „фудекс”. 064/193-15-
92., (218095)

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

       По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и

за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про -

це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”,

бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до не том ре ше њу о по тре би из ра де сту ди је о  

про це ни ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и

за шти ту жи вот не сре ди не, да на 05. 04. 2016. го ди не, до нео је

ре ше ње о не при сту па њу из ра ди сту ди је о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Опре ма ње ДВ по ља 400kV у TS

400/220/110 kV „Пан че во 2”, на к. п. број 13242/2 КО Пан че -

во, но си о ца про јек та JП „Елек тро мре же Ср би је” из Бе о гра да,

Ули ца Кне за Ми ло ша бр. 11.

       Ре ше ње о од лу чи ва њу о по тре би из ра де Сту ди је о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат мо же

се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са ти у про сто -

ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра ди тељ -

ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на

16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39).

За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на до не то ре ше -

ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

На осно ву Ста ту та гра да Пан че ва и у скла ду са Од лу ком о бу џе ту гра да Пан че ва за 2016. го ди ну, гра до на чел ник гра да Пан че ва рас пи су је

К О Н К У Р С E
ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА  

У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2016. ГО ДИ НУ

И

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА -  МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА  

У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2016. ГО ДИ НУ

Пра во уче шћа: ре ги стро ва на удру же ња гра ђа на са те ри то ри је Гра да Пан че ва ко ја се у окви ру ак тив но сти де фи ни са ним у свом Ста ту ту ба ве пи та -

њи ма за шти те жи вот не сре ди не.

Све нео п ход не ин фор ма ци је у ве зи усло ва за при ја вљи ва ње на ове кон кур се, о кри те ри ју ми ма за до де лу сред ста ва, о на чи ни ма вред но ва ња про -

је ка та, као и при јав ни обра сци – на ла зе се на сај ту Гра да Пан че ва:  

http://www.pancevo.rs/konkursi/konkurs-za-sufinansiranjefinansiranje-projekata-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-za-2016-godinu/

и

http://www.pancevo.rs/konkursi/31620/

До ста вља ње при ја ва: У ро ку од 20 да на од да на об ја вљи ва ња у ло кал ном ли сту „Пан че вац” .

Кон такт те ле фон: 013/308-769 или 013/308-830, ло кал 769 

Пред ло ге про је ка та до ста ви ти Услу жном цен тру гра да Пан че ва,  у за тво ре ној ко вер ти, са на зна ком:

Пред у зе ћу за ре ци кла жу елек трич ног 

и елек трон ског от па да 

по тре бан ви љу шка ри ста. 
По жељ на во зач ка до зво ла Ц ка те го ри је. 

При ја ве сла ти на mail: 

info@setreciklaza.rs

или на те ле фон 011/297-22-23
(ф)

При ја ва

К О Н К У Р С

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ 

ПРО ЈЕ КА ТА У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ -

НЕ ЗА 2016. ГО ДИ НУ

Град Пан че во

Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4

26000 Пан че во

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

Ко ми си ја за вред но ва ње про је ка та у обла сти 

за шти те жи вот не сре ди не              

Н Е   О Т В А Р А Т И !

При ја ва

К О Н К У Р С

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ/ФИ НАН СИ РА ЊЕ 

ПРО ЈЕ КА ТА  -  МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ -

ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ ЗА 2016. ГО ДИ НУ

Град Пан че во

Трг Кра ља Пе тра I 2 - 4

26000 Пан че во

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

Ко ми си ја за вред но ва ње про је ка та у обла сти 

за шти те жи вот не сре ди не              

Н Е   О Т В А Р А Т И

По след њи по здрав 

ВЕЉ КУ АПО СТОЛ СКОМ
1944–2016.

Брат МИ ЛАН

(105/218129)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги, глав ном про -

јек тан ту „Утва авиони” 

ЖЕЉ КУ ПО КРАЈ ЦУ
1958–2016.

Ту жна је исти на да те ви ше не ма ме ђу на ма.
Мно го ле пих за јед нич ких тре ну та ка оста је за
пам ће ње.
С ве ли ким по што ва њем опра шта мо се од те бе.

Ко ле ге из Би роа: ТУР КАЉ, БУ ДА, СНЕ ЖА,
МИЋ КО и ГО ЛУБ

(36/217906)

По след њи по здрав

ЖЕЉ КУ 

ПО КРАЈ ЦУ

Ком ши је 

у Мо ше Пи ја де 113

(47/217936)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

С не ве ри цом и ве ли ком

ту гом опра шта мо се од

на шег дра гог

ПЕ ЂЕ ВА СИ ЋА

ЗО РАН, ЗЛА ТА, НЕ ША

и ПЕ ЦА с по ро ди ца ма

(86/218070)

По след њи по здрав дра гом 

ПЕ ЂИ
од ку мо ва: КАЈ КЕ, 

ЖА КЛИ НЕ, АНИ ТЕ и
ДРА ГА НА МАР КО ВИ ЋА

(82/218063)

По след њи по здрав уј ки

ВЕЉ КУ АПО СТОЛ СКОМ
1944–2016.

По ро ди ца ГРУ ЈО СКИ

(101/218124)

9. апри ла 2016. опро сти ли смо се од на шег дра гог

ВЕЉ КА АПО СТОЛ СКОГ
За у век ћеш би ти с на ма.

Су пруг БЛА ГИ ЦА и син ГО РАН с по ро ди цом

(102/218124)

По след њи по здрав

ВЕЉ КУ АПО СТОЛ СКОМ
1944–2016.

Пам ти ће мо те ка кав си био...
Брат ЖИВ КО с по ро ди цом

(103/218124)

9. апри ла 2016. опро сти ли смо се од на шег дра гог

ВЕЉ КА АПО СТОЛ СКОГ
Веч но ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(104/218124)

По след њи по здрав дра гом

ПЕ ЂИ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца ЈА ВОР

(109/218138)

По след њи по здрав во ље ном и по што ва ном дру га ру

ПЕ ЛЕ ТУ
од дру га ра: ЈО ВИ ЦЕ, ГА ГЕ, КО МЉЕ НА, ИВЕ КА, РИ БЕ,

БО КИ ЈА, СРЂАНА ВАСИЋА и ДА НИ ЛО ВИ ЋА

(111/218130)

По след њи по здрав дра гом, по што ва ном и во ље -

ном при ја те љу

ПЕ ЂИ

Пре ра но си нас на пу стио, али ћеш за у век би ти с

на ма.

По ро ди ца ДА НИ ЛО ВИЋ
(112/218140)

По след њи по здрав нај дра жем на шем

ПЕ ЛЕ ТУ
Пре ра но си оти шао, али те ни ка да не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји: ВИ ШЊА, ВУК и ИВАН

(113/2187141)

По след њи по здрав дра гом ку му

ПРЕ ДРА ГУ ВА СИ ЋУ
1986–2016.

Оста ћеш веч но у на шем се ћа њу. Не ка те ан ђе ли

чу ва ју.

Ку мо ви КО ВА ЧЕ ВИЋ
(118/218158)

У  ср цу ту га, на гро бу

ти ши на, веч но ћеш би -

ти у на шим ми сли ма.

По чи вај у ми ру, не ка те

ан ђе ли чу ва ју.

Ком ши је у Ули ци 

7. ју ла: ЈО ВА НО ВИЋ, 

КО ВА ЧЕ ВИЋ, 

БОГ ДА НО ВИЋ, ЂО КИЋ,

СМИ ЉА НИЋ 

и НИ КО ЛИЋ

(119/218159)

По след њи по здрав на шем Пе ле ту

ПРЕ ДРА ГУ ВА СИ ЋУ
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

ШУ ЦА, БРАН КА, НА НА и МИ ЈА

(120/218160)

По след њи по здрав нај дра жем

ПРЕ ДРА ГУ ВА СИ ЋУ
1986–2016.

Био си и оста ћеш при мер ка кви тре ба да

бу де мо, ве чи ти бо рац, оли че ње до бро те,

хра бро сти и ве дрог ду ха.

Пре ра но нас је на пу сти ло тво је те ло, али

твој дух ће за у век оста ти с на ма.

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти тво ји: ма ма

ДУ ШИ ЦА, та та ЗО РАН и брат БО БАН

(121/218161)

Дра ги наш  Пе ђа

ПРЕ ДРАГ ВА СИЋ

Без те бе ни шта ви ше не ће би ти исто.

Увек ће те во ле ти чи ча ЖЕЉ КО, ни на ГО ЦА,

бра ћа НЕ МА ЊА и СТЕ ФАН ВА СИЋ
(122/218161)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

МИ ЛО ШУ

ЏА МИ ЋУ

Ста на ри у Сав ској 16

(74/218012)

По след њи по здрав Пе ђи

ПРЕ ДРАГ ВА СИЋ ПЕ ЂА
1986–2016.

од дру га ра из Шко ле „Бра ца Пе тров”, ге не ра ци ја 1986.

(127/

12. апри ла 2016. го ди не пре ста ло је да ку ца срце на шег до брог

пле ме ни тог оца, све кра и де де

МИ ЛО ША ЏА МИ ЋА

Те шка је по ми сао да га ви ше не ма ме ђу на ма.

Ожа ло шће ни: син ДРА ГО ВИД с ЈА СМИН КОМ, син ТО МИ СЛАВ 

с ЈЕ ЛЕ НОМ, уну ци ЈЕ ЛЕ НА, МИ ЛОШ и ДРА ГА НА 

и се стри чи на БО ЖИ ЦА

(126/218201)

Пре ми нуо је наш ду го го ди шњи са рад ник и пред сед ник Над зор ног

од бо ра

РА ДИ СЛАВ ЧО БА НИН
1949–2016.

По ро ди ци Чо ба нин упу ћу је мо искре но са у че шће.

Ко лек тив „Ста ри Та миш” а.д, Пан че во

(91/ф-606)
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Дра ги бра те Во јо

ВО ЈИ СЛАВ КИ ЋО ВИЋ

Вре ме и жи вот про ла зе, веч но оста ју на -

ша љу бав, ту га и тво је по сто ја ње у на ма.

Ожа ло шће ни: брат МИ ЉАН 

с по ро ди цом, се стре МА ЦА, ДУ ШКА 

и МИ ЛА НА с по ро ди ца ма 

и се стра МИ ЛИ КА

(57/217954)

6. апри ла на пу стио нас је наш дра ги и до -

бри су пруг, отац, све кар и де да

ВО ЈИ СЛАВ КИ ЋО ВИЋ
1948–2016.

Још увек не ве ру је мо, али те од за бо ра ва

чу ва мо и у ср цу но си мо.

Су пру га АН ЂЕ ЛИ ЈА, си но ви ЗО РАН 

и НИ КО ЛА с по ро ди ца ма

(58/217959)

Дра ги де да Во јо

Вре ме ко је ће про ла зи ти не ће из бри са ти успо -

ме не и се ћа ње на те бе, тво ју до бро ту и пле ме ни -

ти лик. 

Увек ће мо те се ра до се ћа ти.

Тво ји уну ци: НЕ ВЕ НА, АЊА, ДУ ШАН, ДУ ЊА ,

УРОШ и ВУК
(56/217954)

По след њи по здав ком -

ши ји

ВО ЈИ 

КИ ЧО ВИ ЋУ

од стан ра у Ули ци 

Вељ ка Вла хо ви ћа 17

(26/217876)

ВО ЈА 

КИ ЋО ВИЋ

6. IV 2016.

По след њи по здрав 

при ја те љу и ко ле ги од

ЦИ ЦЕ СР ДА НОВ 

с по ро ди цом

(45/217930)

7. апри ла 2016. пре ста ло је да ку ца ср це

на ше дра ге, ни кад не пре жа ље не ћер ке,

су пру ге, се стре, тет ке и ба ба тет ке

ЉИ ЉА НЕ ТА СИЋ
1967–2016.

Ожа ло шће ни: мај ка БЛА ГИ ЦА, су пруг

ГОР ДАН, се стра СУН ЧИ ЦА, зет ДУ ШАН,

се стри ћи СР ЂАН и ИВАН с по ро ди цом

(59/217960)

ЉИ ЉА НА ТА СИЋ
1967–2016.

Ре чи ни су до вољ не да ис ка жем сво ју жа -

лост за то бом.

Љу би те тво ја да да СУН ЧИ ЦА 

(60/217960)

ЉИ ЉА НА ТА СИЋ
1967–2016.

Ан ђе ле мој, увек ћеш би ти у мом ср цу.

Љу би те твој ГОР ДАН

(61/217960)

6. апри ла 2016, на пу стио нас је наш во ље ни

ВО ЈИ СЛАВ КИ ЋО ВИЋ
1948–2016.

Би ла је част и при ви ле ги ја има ти те за оца и де -

ду.

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН, сна ја МА РИ НА, 

уну ке НЕ ВЕ НА, АН ЂЕ ЛА и ДУ ЊА и унук ВУК
(67/217972)

По след њи по здрав на шем дра гом та ти, де ки и

све кру

ВО ЈИ СЛА ВУ КИ ЋО ВИ ЋУ

Ни шта ви ше не ће би ти исто, али ћеш ти за у век

би ти у на шим ср ци ма. 

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Твој син НИ КО ЛА, уну ци ДУ ШАН и УРОШ 

и снај ка МИ ЛИ ЦА
(77/218045)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ВО ЈИ СЛА ВУ

КИ ЋО ВИ ЋУ

од при ја те ља 

РА ДО ВА НА 

и при је ВЕ РЕ

(78/218045)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при -

ја те ље, да је 12. апри ла 2016. го ди не, у 73.

го ди ни пре ми нуо наш дра ги

РА ДО MИР ПИ ШЧЕ ВИЋ
1943–2016.

Са хра на је оба вље на 13. апри ла 2016, на

Пра во слав ном гро бљу у Стар че ву.

За у век у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ЗО РИ ЦА, син 

ДРА ГАН, унук ИВАН и снај ка ВА ЊА

(106/218126)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ВО ЈИ СЛА ВУ

КИ ЋО ВИ ЋУ

1948–2016.

Ожа ло шће ни: при ја тељ

БРА НИ СЛАВ и при ја

БИ ЉА НА ОБ РА ДО ВИЋ

(115/218150)

8. апри ла опро сти ли

смо се од на шег дра гог

стри ца, де ве ра и бра та

ВО ЈИ СЛА ВА

ВО ЈЕ 

КИ ЋО ВИ ЋА

Жи ве ћеш веч но у на -

шим ср ци ма и ни ка да

Те не ће за бо ра ви ти

ПО ЛИ ЋИ: 

АЛЕК САН ДАР, 

МИ ЛОЈ КА и ЈО ВАН

(98/218110)

По след њи по здрав ку му

ЈО ВА НУ МИ У ЧИ НУ
1953–2016.

Чу ва ће мо за у век успо ме не на за јед нич ке да не.
Тво ји дру га ри ТУЦ КО и БА ТА 

(40/217926)

На шој дра гој 

ДА НИ ЦИ 
СИ БИН ЧИЋ

по след њи по здрав од ћер -
ке ЉИ ЉЕ с по ро ди цом

(35/217902)

12. апри ла 2016, по сле ду ге и те шке бо ле сти пре -

ми нуо је наш дра ги

ИШТВАН КО ВАЧ
1951–2016.

Ње го ви нај ми ли ји: су пру га ЕВИ ЦА, си но ви

ВИК ТОР и ДА НИ ЈЕЛ с по ро ди ца ма и се стра

МА РИ ЈА с по ро ди цом
(116/218152)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

ИШТВА НУ

КО ВА ЧУ

од по ро ди це ЈЕ ЂИ НИ

(117/218152)

РА ДО МИР ПИ ШЧЕ ВИЋ
Дра гом при ја те љу по след њи по здрав.

По ро ди ца ТА СИЋ

(124/218172)
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ЈО ВАН РА ДИН ШУ ЛИР
ви ши мед. ла бо рант у пен зи ји и пе сник

18. VI 1931 – 6. IV 2016.

С љу ба вљу и по што ва њем син ДРА ГАН и унук

СИ НИ ША
2/217787)

ГО РИ ЦА МАР ЈА НОВ
1941–2016.

Нај ми ли је успо ме не, ко је не бле де, чу ва -
мо у на шим ср ци ма.

Зна мо да не ће до ћи, ипак, док смо жи ви,
че ка ће мо.

Не ка је хва ла сви ма они ма ко ји је пам те и
они ма ко ји је по до бру по ми њу.

С по но сом, за хвал но шћу, љу ба вљу 
и ду бо ким по што ва њем, за бла же ни мир

ње не пле ме ни те ду ше, мо ле се ћер ка
НЕ НА, зет СТЕ ЈА, уну ци МИ ЛАН 

и МАР КО, сна ја МИ ЛИ ЦА и пра у ну ци
УРОШ и ЛУ КА

(15/217833)

Не ве ри ца, ту га  и бол за

на шом

ГО ЦОМ 

МАР ЈА НОВ 

Оти шао је пре ди ван чо -

век из на шег ком ши лу -

ка, чо век ве ли ког ср ца,

чи сте ду ше, чо век ко ји

се са мо јед ном ра ђа.

Хва ла вам за див но дру -

же ње. 

Ва ши: СТЕ ВА, 

ЉИ ЉА НА, НИ НА 

и САН ДРА

(16/217824)

По след њи по здрав дра -

гој

ГО ЦИ

од по ро ди це ВИ ШЊИЋ

(31/217896)

По след њи по здрав дра -

гој

ГО ЦИ

од по ро ди це ПЈЕ ВАЦ

(32/217896)

По след њи по здрав дра -

гој

ГО ЦИ

од по ро ди це 

СТЕ ФА НО ВИЋ

(33/217896)

10. апри ла 2016. по сле ду ге и те шке бо ле -

сти, у 82. го ди ни на пу сти ла нас је на ша

дра га мај ка, ба ка и пра ба ка

СТА НА МИ ХАЉ ЧИЋ
Са хра на је оба вље на 12. апри ла 2016. го -

ди не на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ни смо зна ли да су  без те бе ду ги и те шки

да ни. Жи ве ла си с пу но бо ла и ту ге. Бо ри -

ла си се, али си из гу би ла ову бит ку. 

Оста ћеш нам у ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(48/217439)

По след њи по здрав во ље ној мај ци

СТА НИ МИ ХАЉ ЧИЋ

Оти шла си без по здра ва, али оста ће мо за јед но у

мом ср цу веч но.

Ожа ло шће на тво ја ћер ка СВЕ ТЛА НА
(49/217939)

По след њи по здрав ба ки ци

СТА НИ МИ ХАЉ ЧИЋ

Оста ћеш с на ма иа ко ни си ту.

Ожа ло шће ни уну ци ДЕ ЈАН и ДАР КО с та том

ГО РА НОМ
(50/217939)

СТА НА МИ ХАЉ ЧИЋ

За што, ка ко то ти знаш. Оти шла си без по здра ва,

оста ћеш у ср цу мом веч но.Хва ла ти за све.

По след њи по здрав од зе та АН ДРЕ ЈЕ
(51/217934)

По след њи по здрав ба ки ци и пра ба би

СТА НИ МИ ХАЉ ЧИЋ

Чу ва ће мо те у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: уну ка АЛЕК САН ДРА 

и зет МИ ЛОШ с де цом
(52/217939)

С ту гом се опра штам од  сво је се стре

ГО ЦЕ

ЦИ ЛЕ с по ро ди цом

(55/217958)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ЈО ВИ РА ДИ НУ

Ста на ри згра де у М.

Пи ја де 116

Оста ћеш нам у ле пом се -

ћа њу као искрен и одан

ком ши ја

(29/217888)

Дра гом бра ту

ЈО ВА НУ РА ДИ НУ
По след њи по здрав од ње го ве се стре 

НА ДЕ АР СИЋ с по ро ди цом

(69/217985)

По след њи по здрав

ГА ВРИ ЛУ РА ДИ НУ

За у век ћеш оста ти у се ћа њу си ну СР ЂА НУ, 

уну ку АЛЕК САН ДРУ и сна ји ДРА ГА НИ
(85/218069)

Дра гом бра ту

ГА ВРИ ЛУ РА ДИ НУ
по след њи по здрав од ње го ве се стре 

НА ДЕ АР СИЋ с по ро ди цом

(70/217985)

11.апри ла ра ста ла сам

се са ко ле ги ни цом и

при ја те љи цом

СТА НОМ 

МИ ХАЉ ЧИЋ

1934–2016.

Чу ва ћу успо ме ну на на -

ше ле пе да не.

Тво ја МИ ЛИ ЦА ГО ДЕЧ

(100/218116)

Дра га на ша

БАЈ КА

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти!

ЛУ КА, УРОШ, МИ ЛИ ЦА и МАР КО

(114/218145)

Оти шла је

ГО РИ ЦА 

МА Р ЈА НОВ

С ве ли ком ту гом и ве ли -

ким по но сом опра шта -

мо се од ње.

По ро ди ца ТА ЛИЋ

(123/218166)

7. апри ла 2016. пре ста -

ло је да ку ца ср це на ше

дра ге су пру ге, мај ке, се -

стре, ба ке и пра ба ке

ГОР ДА НЕ 

ФА РА

1947–2016.

У ср цу те чу ва ју тво ји

нај ми ли ји

(92/218087)

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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19. апри ла 2016. на вр -

ша ва се го ди на от кад

ни си с на ма

ГОР ДА НА 
ОБ РА ДОВ

1933–2015. 
По мен ће мо одр жа ти,
16. апри ла 2016.
Ожа ло шће не по ро ди це

ОБ РА ДОВ и ПЈЕ ВАЦ

(5/217797)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВАН 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

1996–2016.

За у век во љен и ни кад

не за бо ра вљен.

Су пру га РУ ЖИ ЦА, син

ВА СА и ћер ка СМИ ЉА

с по ро ди цом

(8/217805)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЖИ ДАР

ИЛИЋ

15. IV 2007 – 15. IV 2016.

Увек ћеш би ти у ми сли -

ма, за у век у на шим ср -

ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(9/217805)

Про шло је де вет го ди на

од смр ти мог бра та

БО ЖИ ДА РА
ИЛИ ЋА
из Омо љи це
1968–2007.
Увек ће га во ле ти 

и чу ва ти успо ме ну 
на ње га брат 

НИ КО ЛА ЛО ЛЕ

(27/218885)

19. апри ла 2016, у 11 са -

ти, на Но вом гро бљу одр -

жа ће мо че тр де се то днев -

ни по мен на шем дра гом

НИ КО ЛИ 

МА НОЈ ЛО ВУ

ЧА ЏИ
Ни ко ла, мно го не до ста -

јеш тво јој по ро ди ци

(46/217931)

МИ ЛОШ 

ИВО ШЕ ВИЋ
28. II 1947 – 7. III 2016.

16. апри ла 2016. на вр -

ша ва се че тр де сет ту -

жних да на.

Бра те, у мом ср цу оста -

ће ту га и пра зни на.

Ожа ло шће на се стра

МИЛ КА са си но ви ма

(79/218048)

16. апри ла 2016, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на -

шем дра гом

ВЕ ЛИ ЗА РУ БРАН КО ВИ ЋУ

С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем ње го ви:

БРАН КИ ЦА, КАР ЛО и НИ КО ЛА
(80/218051)

У по не де љак, 18. апри ла, у 12 са ти, на гро бљу

Ко теж, да ва ће мо де се то го ди шњи по мен на шем

во ље ном су пру гу, оцу и де ди

ЂОР ЂУ ВА СИ ЉЕ ВИ ЋУ
18. IV 2006 – 18. IV 2016.

Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(83/218066)

18. апри ла на вр ша ва се два де сет го ди на от ка да

је умр ла мо ја мај ка

АН ЂЕЛ КА ПО ПОВ

С ту гом и љу ба вљу ње на СЛА ВИ ЦА
(84/218067)

СА ЊА 

МА РИН КО ВИЋ

из Омо љи це

Са ња, си не два де сет го -

ди на ту гу је мо за То бом.

Тво ји нај ми ли ји

(10/217816)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО МИР 

ЈЕ ШИЋ
17. IV 2001 – 17. IV 2016.

Оста ћеш веч но у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Су пру га БО ЖА НА, 

ћер ке МИ ЛАН КА 

и ГОР ДА НА 

с по ро ди ца ма

(11/217819)

Тро го ди шњи по мен на -

шем

УРО ШУ 

СПА СИ ЋУ

13. IV 2013 – 13.  IV 2016.

По сто ји љу бав ко ју смрт

не пре ки да, ту га ко ју

вре ме не ле чи и се ћа ње

ко је за у век оста је.

Мно го нам не до ста јеш.

Су пру га БЛА ГИ ЦА,

ћер ка СА ЊА, зет  

ДРА ГАН, уну ка 

ЈО ВА НА и унук ВА ЊА

(18/217842)

СЕ ЋА ЊЕ 

на

РУ ЖИ ЦУ 

ЗЕ ЧЕ ВИЋ
20. IV 2009 – 20. IV 2016.

Иа ко ни је с на ма одав -

но, на ше се Не не се ћа -

мо ра до.

Брат БО РА и ДА ДА

(87/218075)

СЕ ЋА ЊЕ

БРА НИ СЛАВ ЖИВ КО ВИЋ
2007–2016.

Го ди не про ла зе, али ту га не.

С по но сом те спо ми ње мо и ни кад те не ће мо за -

бо ра ви ти ни пре жа ли ти.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји: 

су пру га  МА РИ О РА и си но ви СР ЂАН и СА ША 

с по ро ди ца ма
(93/218087)

16. апри ла да је мо го ди ну, от ка ко нас је

на пу сти ла на ша

ЉУ БИ ЦА ИЛИЋ
4. V 2015 – 2016.

Кад ср це и ду ша бо ле, вре ме ни је лек, већ

ти ха пат ња и веч на ра на. Ду бо ко у на шим

ср ци ма и да ље жи виш. Во ли мо те.

Тво ји: су пруг МИ РО СЛАВ, син ГО РАН 

и њена РАДИЦА

(94/218091)

Про шло је осам го ди на

од смр ти мо је дра ге се -

стре

ДУ ШИ ЦЕ 

СТЕ ВА НО ВИЋ

рођ. Ива но вић

Се ћа мо је се с љу ба вљу.

Се стра БИ ЉА НА 

с по ро ди цом

(95/218094)

Би ће те увек с на ма

ДЕ МЕ НЕ СКУ

др ПЕ ТАР                  ДРЕН КА
1909–1978. 1910–1993.

ДУ ДА и ВУ КИ ЦА с по ро ди цом
(96/218102)

ПО МЕН
17. апри ла 2016. го ди не
на вр ша ва се че тр де сет
да на ту ге

АН КА 
БА ГА ВАЦ
МА ЛЕ НА

Не до ста јеш! Не ка те ан -
ђе ли чу ва ју?

С љу ба вљу нај ми ли ји

(97/218106)

Про шло је по ла го ди не без на ше мај ке. 

16. апри ла 2016. го ди не, у 10.30, иза ћи ће -

мо на Но во гро бље, и да ти по мен на шој

дра гој

МИЛ КИ ТРИ ФУ НО ВИЋ

Мај ко, знам, ни ка да ви ше до ћи не ћеш.

Би ла си и оста ћеш део нас, у на шим ср ци -

ма во ље на и ни кад не за бо ра вље на.

Твој син РА ДО САВ и ћер ка СТО ЈА НА 

с по ро ди ца ма

(99/218112)

Про шла је ту жна го ди -

на од смр ти на ше дра ге

мај ке, ба ке и та ште

ЉУ БИ ЦЕ 

ВОЈ МИ РО ВИЋ

1935–2015.

По ро ди ца ВЕ СКО ВИЋ

(107/218136)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА 
ВОЈ МИ РО ВИЋ

При ја МИ РА ВЕ СКО ВИЋ
и ДРА ГА НА МИ ЛИЋ

(108/218136)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН ГР БИН

19. IV 2002 – 19. IV 2016.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

тво ји нај ми ли ји

(110/218138)

16. апри ла, у 11 са ти, да ва ће мо го ди шњи по мен дра гом

и не за бо ра вље ном

СТА НО ЈУ ПЕ ТРО ВАЧ КОМ ЦО ЦИ
Ње го ви нај ми ли ји: БО ШКО, ЈО ВАН и НА ДА

(125/21

9. апри ла 2016. за у век нас је на пу сти ла во ље на

мај ка, све кр ва  и ба ка

ЈО ВАН КА РОК НИЋ
1926–2016.

из Омо љи це

Са хра на је оба вље на 11. апри ла 2016, на гро бљу

у Омо љи ци.

Ожа ло шће ни: син ЈО ВИ ЦА, сна ја МИ ЛИ ЦА 

и унук ПЕ РИ ЦА
(62/217964)

На шој во ље ној мај ки

ЈО ВАН КИ РОК НИЋ
1926–2016.

Тво је уну ке ТА ЊА и МИ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма
(72/217998)
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СЕ ЋА ЊЕ

БЛА ГО ЈА 

ЈА ГО ДИЋ

2006–2016.

Оста ћеш веч но у на шем

се ћа њу.

По ро ди ца ЈА ГО ДИЋ

(19/217845)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ИВАН 

ЂОР ЂЕ ВИЋ

1928–1996.

Два де сет го ди на бо ла и

ту ге.

МИ ЛЕ, КА ЋА, 

МИ ЛИ ЦА и ДУ ЊА

(23/217860)

На вр ша ва се го ди ну да -

на од смр ти на ше дра ге

мај ке

МИ ЛИ ЦЕ 

СТОЈ КО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем

чу ва мо успо ме ну на њу.

Ћер ке МИЛ КА 

и ДИВ НА с по ро ди ца ма

(24/217861)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ФА НО ВИЋ

СНЕ ЖА НА              РА ДО ВАН
2001–2016. 2013–2016.

ЖЕЉ КО, ВИ ДА и ГОР ДА НА
(41/217927)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КО 
ПЕ ТРО ВИЋ

1993–2016.
Тво ја СПА СЕ НА

(42/217928)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉИ ЉА НА 
ДЕ ЛИЋ
2014–2016.

Тво ја НИ НА
(43/217928)

СЕ ЋА ЊЕ

СНЕ ЖА НА 
СТЕ ФА НО ВИЋ

2001–2016.
Тво ја ТЕ ТИ ЦА

(44/217918)

ЈУ ГО СЛАВ ЈУ ГА АТА НАЦ КО ВИЋ 
БА КИН

26. III 1960 – 18. IV 2013.
Три го ди не, го ди не ду ге...
Ми смо на жа лост без на шег Ју ге.
Оста ше са мо су зе из ду би не ду ше, 
да бол и ту гу пред со бом ру ше.
Ру ке све ће па ле, ср ца се ту жно мо ле,
оста вио си оне ко ји те нај ви ше во ле.

Тво је: су пру га РА ДИ ЦА, 
ћер ке МИР ЈА НА и МА РИ ЈА НА с породицама

(39/217920)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИН КА 

ПЕ ШИЋ

из Цре па је

16. IV 2014 – 16. IV 2016.

Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти 

тво ја по ро ди ца

(53/217948)

Про шло је де сет го ди на от ка да ни је с на ма наш

дра ги

ЖИ ВО ТА МИ ЛИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем

Су пру га ЂУР ЂЕВ КА, ћер ка ВЕ СНА, 

син МИ ЛО РАД, сна ја РА ДА, уну ци ИВА НА, 

ЖИ ВО ТА и НЕ МА ЊА
(54/217951)

Про шло је ту жних че тр де сет да на от ка да нас је на пу стио наш дра -

ги отац

МИ ЛОШ ИВО ШЕ ВИЋ
Бол и ту га за то бом се не сма њу ју, с вре ме ном све ми ви ше не до -
ста јеш. За у век ћеш жи ве ти у на шим се ћа њи ма.

По мен ће се одр жа ти 16. апри ла 2016, у 11 са ти, на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу у Пан че ву.

(63/217965)

16. апри ла на вр ша ва ју

се три го ди не ка ко ни си

с на ма

ГОР ДА НА

АЛЕК СОВ СКА

С љу ба вљу те спо ми ње -

мо и чу ва мо од за бо ра -

ва.

Тво ји нај ми ли ји

(65/217967)

У су бо ту, 23. апри ла 2016, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

у Пан че ву да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

ЈЕ ЛЕ НИ ОГ ЊЕ НО ВИЋ
Про ла зи ду га го ди на пу на ту ге и бо ла. Веч но смо
ти за хвал ни на љу ба ви, бри жно сти и до бро ти ко -
ју си нам пру жи ла. Мно го је ле пих успо ме на да
те веч но пам ти мо.
Тво ји нај ми ли ји: су пруг МИ ЛЕ, ћер ка БО ЖА НА,

син БРА НИ МИР, уну ка МА РИ ЈА 
и мај ка МА РИ ЈА

(75/218030)

У  су бо ту, 16. апри ла 2016. го ди не, у 11.30,  у Хра му Ус пе ња пре све -

те Бо го ро ди це (цр ква са два тор ња), да ва ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шем во ље ном

СЕ КУ ЛИ ЖИ ВА НО ВИ ЋУ
Во ље ни ни кад не уми ру, у на шим ср ци ма жи ве ћеш веч но.

Су пру га МА РИ ЈА и син МИ О ДРАГ

(14/217832)

У су бо ту, 16. апри ла 2016. го ди не, у 11 са ти, на

ка ча ре вач ком гро бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен

ИГО РУ ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКОМ
1975–2015.

Оста ју са мо ми сли, ту га и се ћа ње на те бе си не.

С љу ба вљу и по што ва њем твој отац СТЕ ВА, 

мај ка МИ ЛИ ЦА, брат  МИ ЛАН и сна је 

ЈА СМИ НА и ЉИ ЉА НА с де цом
(76/218033)

Про шло је шест ме се ци от ка да си нас из -

не на да на пу стио и оста вио за со бом ве ли -

ку пра зни ну, али твој ве дар дух је стал но

око нас и по ма же нам  да пре бо ли мо.

БО РИ СЛАВ КА ПОР
1934–2015.

Не у те шна су пру га АНИ ЦА 

и ћер ке ВИ О ЛЕ ТА, ГОР ДА НА 

и СЛА ВИ ЦА с по ро ди ца ма

(64/217960)

14. апри ла 2016. го ди не на вр ша ва ју се две

ту жне го ди не от ка да ни је сам ном мој во -

ље ни су пруг

СЛО БО ДАН ПА ЈЕ ВИЋ
1951–2014.

Вре ме про ла зи а бол и ту га ни ка да не ће.

Мно го ми не до ста јеш. Не за бо ра ви да чу -

ваш и љу биш на шу ћер ку Са њу.

Тво ја ЉИ ЉА

(28/217887)

IN MEMORIAM
20. aприла 2016. на вр ша ва ју се три го ди не од смр ти
на шег дра гог

ДИ МИ ТРИ ЈА ВУ КАЈ ЛО ВИ ЋА
дипл. прав ни ка

По ро ди ца
(1/217490)

У су бо ту, 16. апри ла, у
12 са ти, на гро бљу Ко -
теж да је мо го ди ши по -
мен на шој дра гој

МИР ЈА НИ 

РАЈ ЧЕ ВИЋ
Син ЗО РАН, ћер ка 

ЈЕ ЛЕ НА, унук СЕР ГЕЈ,

зет БО РИС, мај ка ВЕ РА

и су пруг СТЕ ВА

(17/217837)

Про шла је ту жна го ди на ка ко ни је с на ма

МИР ЈА НА РАЈ ЧЕ ВИЋ
С по што ва њем и љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на њу.

ДУ ШАН и МИ РА ЂОР ЂЕ ВИЋ с по ро ди цом

(37/217910)

ВУ ЈА ДИН МИ ЛА НО ВИЋ
17. IV 2008 – 17. IV 2016.

Осам го ди на без те бе, нај дра жи наш
Тво ји нај ми ли ји: су пру га МИ КА, син РА ЈИ ЦА и ћер ка

ДА НИ ЈЕ ЛА с по ро ди ца ма

(81/218061)

У не де љу, 17. апри ла на -

вр ши ће се че тр де сет да -

на от ка ко ни је с на ма

ЖИ ВА 

КР ЧА ДИ НАЦ

Тог да на да ва ће мо по -

мен, у 11.30, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу.

Тво ји нај ми ли ји

(73/218004)

КАР ЛО 

БИ ХЛЕР

13. IV 2011 – 13. IV 2016.

Про шло је ту жних пет

го ди на пу них бо ла и ту -

ге у ср цу.

Мај ка МА РИ ЈА и брат

ЈО ВАН с по ро ди цом

(3/217794)
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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

24. апри ла 2016. на вр ша ва се го ди ну да на од смр ти во -

ље ног

АДА МА КР ША НИ НА

Го ди шњи па ра стос одр жа ће се 15. апри ла 2016, у 11.30,

на Но вом гро бљу.

С љу ба вљу и по но сом чу ва ће мо успо ме ну на те бе и се ћа -

ти се тво је пле ме ни то сти и до бро те.

Тво ји нај ми ли ји
(4/ф-599)

17. апри ла 2016. на вр ша ва се пет го ди на од смр -

ти на ше во ље не су пру ге, мај ке, ба ке, све кр ве и

та ште

САВ КЕ ДР ВЕ НИ ЦЕ
рођ. Ћо сић

1929–2011.

Го ди не про ла зе, бол оста је. 

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји
(6/217798)

15. апри ла 2016. го ди не, на вр ша ва ју се две го ди не от ка да нас је за -

у век на пу стио наш во ље ни и по што ва ни

СЛА ВО ЉУБ ИВА НО ВИЋ
ди пло ми ра ни еко но ми ста

Сва ког да на у на шем ср цу и ми сли ма си.

По ро ди ца ИВА НО ВИЋ

(12/217821)

16. апри ла 2016. на вр ша ва се го ди ну да на от ка -

да нас је за у век на пу сти ла на ша су пру га, мај ка и

ба ка

ЉУ БИН КА ПРИ ЈО ВИЋ
1950–2015.

За у век ожа ло шће ни: су пруг МИ РО СЛАВ, 
си но ви ЖЕЉ КО и НЕ НАД, сна ја СВЕ ТЛА НА 

и уну ци ЈЕ ЛЕ НА и ПА ВЛЕ
Почи вај у ми ру.

(13/217826)

16. апри ла 2016. на вр -

ша ва се го ди на да на, от -

ка ко ни је с на ма на ша

дра га

РУ ЖИ ЦА 
ЈО ВИ ЧИН

Чу ва ће мо те у ми сли ма
и од за бо ра ва.

Ћер ка ОЛ ГИ ЦА
с по ро ди цом

(21/217822)

Про шло је че тр де сет бол них да на от ка да

ни је с на ма наш во ље ни

ЖИ ВО ТА ТО ПА ЛО ВИЋ

Ту гу је за то бом тво ја по ро ди ца

(22/217859)

Про шла је го ди на од

смр ти на ше

ЉИ ЉА НЕ 

СУ ВА ЧАР

рођ. Сто и ме но ва

14. IV 2015 – 2016.

У на шем си се ћа њу за у -

век.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА 

СТО ЈА НОВ, уну ци 

БРА НИ СЛАВ 

и ВЛА ДАН и зет ЂОР ЂЕ

(25/217873)

ЂЕРЂ МЕ СА РОШ
15. IV 2006 – 15. IV 2016.

Мно го нам не до ста јеш, с љу ба вљу чу ва мо успо ме не.

Тво ја су пру га РО СА и ћер ка СА НА с по ро ди цом

(30/217892)

У су бо ту, 16, апри ла, у 11.30, на Но вом гро бљу

да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

су пру гу, оцу и де ди

ВИ ТО МИ РУ ЕРИ ЋУ
20. XII 1934 – 23. X 2015.

С љу ба вљу и се ћа њем на нај леп ше успо ме не чу -

ва ће мо те од за бо ра ва.

Тво ја су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА и ћер ка ВЕ РА 

с по ро ди цом
(34/217900)

СЕ ЋА ЊЕ

МАК СИ МО ВИЋ

КА ТИ ЦА                СТЕ ВАН
13. IV 2013 – 2016.            17. VI 1998 – 2016.

Ми ла мај чи це и оче, по ми ње мо вас сва ког да на.

ГО ГИ ЦА с по ро ди цом
(38/217910)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље, де ку и ба ку

СИ МИЋ

ЖИВ КО              ДУ ШАН КА
2. X 1979 – 2016.    14. IV 2009 – 2016.

МИ ЛЕ ВА                ЧЕ ДА
16. XI 1972 – 2016. 8. II 1979 – 2016.

Жи ве у се ћа њи ма оних ко ји не мо гу и не ће ни ка да
да их за бо ра ве.

Кћер ка и уну ка ЈЕ ЛА с по ро ди цом
(7/217801)

ГОР ДА НА
ЈА НЕВ СКИ

Во ље ни ни кад не уми ру.
Од се стре ЉИ ЉЕ 

с по ро ди цом
(66/217971)

16. апри ла, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва ће мо го ди -

шњи по мен

ПРО КИ ВР БА ШКОМ
За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га НА ДА с де цом, уну ци ма и пра у ну ци ма
(68/217974)

19. апри ла, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу обе ле жи -

ће мо че тр де се то днев ни

по мен на шем дра гом

си ну и та ји

МИ ЛУ ТИ НУ

МИ ЛЕ ТИ ЋУ

Да ни про ла зе, а ни је дан

без су за и се ћа ња на те -

бе.

Не у те шни: мај ка 

ЈО ВАН КА и си но ви

УРОШ и ЛУ КА

(71/217990)

НА ИЛ 

РА МА ДА НИ

Про шло је де сет ту жних

го ди на от ка да ни си с

на ма

ФА ТИ МА с по ро ди цом

(20/217849)

Ту жна го ди на је про шла

от ка ко нас је на у сти ла

на ша дра га

ГОР ДА НА 

ЈА НЕВ СКИ

1961–2015.

Мно го нам не до ста јеш. 

Су пруг ЛА ЗО, све кар

МИ ЛЕ, син ГО РАН 

и сна ја ИВА НА с де цом

(88/218078)

ГОР ДА НА 

ЈА НЕВ СКИ

Стал но си у ми сли ма на -

шим.

Ма ма НА ДА и та та

СТАН ЧЕ

(89/218070)

ГОР ДА НА 

ЈА НЕВ СКИ

Вре ме не ле чи ту гу, за у -

век ћеш оста ти у мом

ср цу.

Ћер ка СА ЊА, 

зет МИ КИ 

и уну ка МА ША

(90/218078)
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Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По не кад се о не че му не тре ба
јав но из ја шња ва ти. На ђи те на чин
да се поп не те на ви ши по слов ни
ни во без тра че ва. Емо тив но сте
отво ре ни и чи ни вам се да ле ти те
на кри ли ма љу ба ви, па се и свет
око вас ме ња у ру жи ча сто.

У фа зи сте успо на и вред но ра -
ди те да оси гу ра те свој по слов ни
по ло жај. На тре нут ке де лу је те
не си гур но, али ва ше ам би ци је су
мно го ве ће од ва шег стра ха.
Има те по др шку во ље не осо бе,
од но си су ско ро иде ал ни, што
вам да је до дат ну сна гу.

Има те сна ге, али раз ми сли те о
при о ри те ти ма ко је по ста вља те се би,
са рад ни ци ма и по ро ди ци. До бро
осми сли те сва ки сле де ћи ко рак и не
бр зај те; до бар план је по ла ура ђе ног
по сла. По треб но вам је не што да вас
мо ти ви ше, али оно што мо ти ви ше,
мо же до не ти и про бле ме.

Не пла ни ра ни про бле ми оме та -
ју ваш сва ко днев ни жи вот, али уз
упор ност мо же те оства ри ти сво је
по слов не за ми сли ма ло ис под
жи та. Че сте про ме не рас по ло же -
ња у емо тив ном жи во ту. Мо жда
би би ло до бро да ма ло про ме ни -
те сре ди ну.

Упра вља те се пре ма ду го роч ним
ци ље ви ма на по слу, а не пре ма
тре нут ним до га ђа ји ма. Ис кљу чи те
се из свих ин три га, то су са мо пси -
хо ло шке игре. Не до ста је вам сан.
Отво ре но по тра жи те по др шку
парт не ра. Ре ше ње ће се већ на ћи.

По зо ви те са рад ни ке, по зна ни -
ке и при ја те ље ка ко би сте до шли
до по у зда них ин фор ма ци ја и ус -
пе ли да за вр ши те све у ро ку. Не
до но си те од лу ке на бр зи ну да се
не би сте ка ја ли на те на не. По зи -
тив на енер ги ја је де ло не ке осо -
бе из ва ше око ли не.

Оче ку је те ма ло рав но прав ни ји
од нос на по слу и по га ђа вас то што
дру ги ку пе пло до ве ва шег ра да.
Отво рен су коб не пи је во ду, про -
бај те с ма ло ди пло ма ти је. Пу сти те
ма шти на во љу и ужи вај те у тре ну -
ци ма не жно сти с во ље ном осо бом.

До га ђа је у по слов ном све ту ви ви -
ди те дру га чи је од са рад ни ка. Има те
до вољ но сна ге и зна ња да све из гу -
ра те до кра ја и ужи ва те у нов цу ко -
ји ће до ћи. Емо тив но сте не стр пљи -
ви – све, са да и од мах. Парт нер не
мо же да вас пра ти, успо ри те.

Па жљи во про ве ри те да оно што
де лу је иза зов но и обе ћа ва успех ни -
је са мо ва ша же ља. Бу ди те про ми -
шље ни ји и му дри ји. Без об зи ра на
то да ли сте у ве зи или са ми, пред
ва ма је по во љан пе ри од, мно го из -
ла за ка и удва ра ња. Кад хо ће те, ви и
за бли ста те у пу ном сја ју.

Ваш на пор на по слу као да не
да је пра ве ре зул та те, јер се увек
до го ди не што не пред ви ђе но.
Бли ски са рад ни ци вас по ма ло
бој ко ту ју, за то се не тро ши те да
оства ри те ту ђе сно ве. Парт нер
вам је одан и ва ша је мо ти ва ци -
о на сна га.

На пр ви по глед де лу је те енер гич -
но са чвр стим зах те ви ма и ја сним
ци ље ви ма пре ма са рад ни ци ма.
Ни сте спрем ни на из не над не пре -
о кре те, али дај те ма ло сло бо де
све му то ме. Парт нер и по ро ди ца
под но се ве ли ки те рет, из не на ди те
их фи ним нео ба ве зним из ла ском.

На пу ту сте да успе шно спро ве -
де те сво је иде је и пла но ве у де ло,
јер има те по др шку са рад ни ка,
али и до бар фи нан сиј ски до би -
так. Не пра ви те од ко мар ца ма -
гар ца, не по ти скуј те осе ћа ња и
сим па ти је, отво ре но кре ни те ку -
да вас ср це ву че.

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

10. мар та: Еми ли ју – Ма ри ја и Ми лан Ди ми три јев ски; 13. мар та: Ан дреу

– Алек сан дра и Зол тан Бу за; 15. мар та: Ире ну – Ма ри ја Зој кић и Бо бан

Гру јић; 19. мар та: Ка ли ну – Је ле на и Го ран Ко со вац; 21. мар та: Ни ну –

Бла жен ка и Јан ко По љак; 22. мар та: Ду њу – Ма ри ја и Дар ко Не дељ ков;

24. мар та: Ан ђе лу –  Ма ја и Да ни јел Ђор ђе вић; 26. мар та: Бран ки цу – Да -

ца и Вла ди мир Сми ља нић; 28. мар та: Ле ну – Са ња и Де јан Стан ков, Мар -

ту – Ана и Да ни ел Ши мак; 29. мар та: Теу – Ева и Ми хал Ма глоц ки; 30.

мар та: Ему – Мо ни ка и Ја нош Ши ке; 31. мар та: Зи ту – Ма ја Је ле на и

Јо жеф Вар га. 

До би ли си на

7. мар та: Де ја на – Ива на Но ва ков; 16. мар та: Ду ша на – Ма ри ја на и Дар -

ко Ми ха и ло вић; 20. мар та: Ву ка – Алек сан дра До ло вач ки Гли шић и Са ва

Гли шић; 24. мар та: Лу ку – Сло бо дан ка Бу дић Стам бо ли ја и Бо ри слав

Стам бо ли ја; 25. мар та: Алек су – Со ња и Срећ ко Пе тров; 27. мар та: Ву ка

– Ива на и Ми лан Ста ни шић; 29. мар та: Ми хај ла – Жељ ка и Мар јан Јан -

ков, Лу ку – Да ни је ла Ми ло ва нов и Ду шан Алек сић. 

ВЕН ЧА НИ

2. апри ла: Ја сми на Ден чан и Бра ни мир Пе тро вић, Ве сна Ива но вић и Игор

Ко ко то вић, Та ма ра Рај ко вић и Здрав ко Об ра до вић; 3. апри ла: Ва лен ти на

На ста со вић и Мла ден Ми лу ти но вић.

УМР ЛИ

30. мар та: Па вле Ађи (1948); 1. апри ла: Јо жеф Ануш (1960); 2. апри ла:

Да ни је ла Ста ни са вљев (1983), Мар ко Пе ко вић (1997); 3. апри ла: Зо ран

Бе ла да (1960), Јо ван По пов (1949), Ма ри ја Уса чев (1937), Ми лан ка Гла во -

нић (1948); 4. апри ла: Ана Хор ват (1928); 5. апри ла: Слав ко Јан чин

(1925), Де же Су њог (1947); 6. апри ла: Гор да на Мар ја но вић (1950), Зла то -

мир Пе тро вић (1948), Јо ван Ра дин (1931); 7. апри ла: Га ври ло Ра дин

(1933), Бо жи дар Ора вец (1933), Да ни ца Си би нић (1935).

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

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

У сва ко по ље упи су је се по је дан слог тра же не ре чи.

ВОДОРАВНО: 1. власник капитала, 5. висинска тачка, 6. пасми-

на, сорта, 7. шума, шумовита планина, 9. дефиловање, учество-

вање на паради, 11. лева притока Волге, 12. лађар, 14. дабоме,

дакако, 16. дуж која спаја два суседна угла неког многоугла.

УСПРАВНО: 1. на који начин, 2. старогрчки математичар, тво-

рац чувене теореме, 3. жичани музички инструмент, 4. повећа-

ње стаса, израстање, 8. река у Македонији, 9. бродови на парни

погон, 10. староиндијски еп, 13. женски лик из романа „Тихи

Дон” Михаила Шолохова, 15. просторија за смештај говеда.

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11

12 13 14 15

16

РЕШЕЊА – Укрштени слогови: капиталиста, кота, раса, го-

ра, ва, парадирање, ро, Кама, бродар, јашта, дијагонала. Ко-

њићев скок: Кад би на земљи све било разумно, ништа се не

би догодило.Анаграм:трагикомедија. Скандинавка; Копар,

АПТ, Родик, ор, мапа, Атли, аше, порив, ласта, Ави, а, Милен-

ко Топић, традиционалан, Радован Вујовић, италик, сат, ла.

АФИРМИСАО
СЕ У „ПРО-

ФИКОЛОРУ”

Предлог уз
датив

Наша
глумица

(Јелисавета)

Наш
џудиста
(Душан)

Речно
острво

Јапанска
копнена
миља

Телеграфска
ознака

Апатина

Први
вокал

Синтетичка
пластична

маса

Бивши
фудбалер

„Војводине”
(Добривоје)

Лука у
Словенији

Налик,
попут

Мален
(хипокор.)

Амерички
тенисер
(Енди)

Злато (фр.)

Неспретан

Географска
карта

Енглески
државник

Летовалиште
у Тајланду

Врста
покривача

(мн.)

Нагон,
инстинкт

Напетост
мишића

БИВШИ
РЕПРЕЗЕН-
ТАТИВАЦ

Град у
Италији

КОШАРКАШ
СА СЛИКЕ

Иако,
премда

Обожавана
особа

Ластавица

Етничка
група око
Балтика

Градић у
Русији

Река у
Шпанији

Раставни
везник

Оружани
сукоб већих

размера

Уобичајен,
својствен
традицији

Далма-
тинска

узречица

Наш

глумац

Врста

слова, 

курзив

КОШАРКАШ
РОЂЕН У

БАН. НОВОМ
СЕЛУ

Часовник
Шеста нота

музичке
скале

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну

мисао руског писца Фјодора Достојевског.

НА СЕ РА- -ГО- -ЉИ

-ЛО -ДИ- ЗЕМ- -ШТА -ЗУМ-

НЕ БИ -НО, СВЕ ДО-

-ЛО. БИ- БИ КАД НИ-

АНАГРАМ
ДРАМСКИ ЖАНР (У = К)

ТА  ИГРА  ЈЕ  У  МОДИ



Дру штво при ја те ља жи во ти ња
„Љу бим ци” је у пе ри о ду око 4.
апри ла, Ме ђу на род ног да на
на пу ште них жи во ти ња, спро -
ве ло не ко ли ко ко ри сних ак -
тив но сти.

Тим по во дом су чла но ви на -
ве де не ор га ни за ци је по ста ви ли
про мо тив ни штанд на Кор зоу.
На ње му су се на шле на пу ште -
не жи во ти ње за ко је је би ло
нео п ход но про на ћи аде кват не
вла сни ке, а за хва љу ју ћи за ла га -
њу во лон те ра њих три су удо -
мље не. По ред то га, не ко ли ко
Пан че ва ца же ле ло је да за сво -
је пре ко број не љу бим це про на -
ђе при сто јан сме штај. Би ло је и
оних ко ји су се рас пи ти ва ли о

то ме ка ко би мо гли да сте ри ли -
шу по је ди не љу бим це.

Ве о ма ва жан део обе ле жа ва ња
по ме ну тог да на пред ста вља ло је
по кла ња ње сред ста ва „Зо о хи ги -
је ни” (слу жби ко ја функ ци о ни -
ше у окви ру Јав ног ко му нал ног
пред у зе ћа „Хи ги је на”) за хва та -
ње на пу ште них жи во ти ња, што
ће бит но до при не ти ху ма ни јем
по сту па њу при ли ком њи хо вог
хва та ња, пре ме шта ња или
тран спор та. Ра ди се о спе ци ја -
ли зо ва ној опре ми за хва та ње
ма ча ка и па са из асор ти ма на
по зна тог про из во ђа ча из Ве ли -

ке Бри та ни је, тач ни је о за штит -
ним ру ка ви ца ма с ру ка ви ма не -
про бој ним за ује де и зам ка ма за
хва та ње ма ча ка.

Вре ди ис та ћи да ова до на -
ци ја ни је пр ва ко ју је Дру штво
при ја те ља жи во ти ња „Љу бим -
ци” упу ти ло „Зо о хи ги је ни”, јер
је то већ учи ње но 2004. го ди -
не, ка да је та слу жба опре мље -
на ве ћом ко ли чи на спе ци ја ли -
зо ва не опре ме.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
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Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор -
га ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не -
де ље би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње,
од но сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да -
ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Бе ла
Пре ле пу ла бра дор ку је од
ком ши ја спа сла јед на на ша
су гра ђан ка. С об зи ром на то
да су се ти нео д го вор ни вла -
сни ци од се ли ли, она ће бри -
ну ти о ку ци са мо до удо -
мље ња, јер не мо же да је за -
др жи на ду же вре ме.

Сто га Бе ла тра жи но вог
вла сни ка ко ји ће аде кват но бри ну ти о њој, а у слу ча ју по тре -
бе мо ћи ће да бу де бес плат но сте ри ли са на.

Ла бра дор ка
Још је дан у ни зу ра сних па са ко ји
се у по след ње вре ме по ја вљу ју на
ули ца ма гра да је и ова на о чи та ла -
бра дор ка. Иа ко је без ми кро чи па,
ве о ма је не го ва на, ми р на, по слу -
шна и до бра пре ма дру гим пси ма.

Уко ли ко је не ко пре по зна, мо же
по зва ти град ско при хва ти ли ште
на 352-148, а ако се вла сник не ја -
ви у при ме ре ном ро ку, пас мо же
би ти дат на удо мља ва ње.

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.

ОДР ЖАН ВЕЛИКИ МОД НИ ДО ГА ЂАЈ 

РЕ ВИ ЈА ФРИ ЗУ РА ЗА ДЕ СЕТ КУ
Че тр де се так ма не ке на-на тур -
шчи ка, а пре вас ход но од лич -
них сту де на та, те ве че ри хра -
бро је ис ту пи ло пред ма су зна -
ти жељ ни ка и, оба сја но „вре -
лим” све тли ма ре флек то ра,
по но сно из не ло сво је нео бич -
не фри зу ре, кре а ци је фри зер -
ског са ло на „Про стор Б”.

Ве ћи ни су то би ли пр ви ко -
ра ци у све ту мо де, за шта су за -
вре де ли гром ке апла у зе по др -
шке, али њи хо во глав но зна ме -
ње је то што су им фа кул тет ски
про фе со ри за по ка за но зна ње
до де љи ва ли нај ви ше оце не.

Е, та ко не што тре ба на сва -
ком ко ра ку ис ти ца ти и по др -
жа ва ти...

Ве ро ват но нај пре по зна тљи ви ја
мод на по ја ва на шег гра да је су
ре ви је фри зу ра ко је го ди на ма,
па и де це ни ја ма, при ре ђу је
фри зер ски са лон „Про стор Б”.
Не са мо да су ти до га ђа ји за
ов да шње при ли ке из у зет но
екс тра ва гант ни већ су мно го
вред ни ји по то ме што се тво -
рац и кре а тор Бран ко Пу тић
тру ди да им удах не пле ме ни ту
су шти ну.

Сту ден ти као ма не ке ни
По зна ти пан че вач ки мод ни пре -
га лац је овог пу та оти шао ко рак
да ље (кад већ дру ги, мно го по -
зва ни ји, го то во да ни шта слич но
не чи не): осми слио је ак ци ју у
окви ру ко је је бес плат но фри зи -
рао сту ден те чи је ин дек се кра си
ма кар јед на де сет ка.

Та ко су се у ње го вом ло ка лу
да ни ма ре ђа ла мла да и ве се ла
ли ца, а ви ше не дељ ну ак ци ју Пу -
тић је кру ни сао за вр шним чи -
ном у се би свој стве ном сти лу – у
не де љу, 10. апри ла, у дво ра ни
„Апо ло”, одр жа на је још јед на ре -
ви ја из се ри ја ла „Фри зу ра фест”.

Те ма овог хе пе нин га но си ла
је ло ги чан на зив – „Бес плат на

је Иси до ра Ата нац ко вић. Још
као ма ла би ла је ак тив на у
аген ци ји „Елит мо дел лук”, а
са да сту ди ра свет ску књи жев -
ност на фи ло ло шком фа кул те -
ту. Ма ри ја на Ра да нов по ха ђа
са о бра ћај ни фа кул тет и у ин -
дек су има ве ћи број де сет ки, а
у но га ма до вољ но пре ђе них
ме та ра на пи сти да јој ни је би -
ло те шко да ла га но про ше та
свој круг. Де ја на Си мо но вић
са фар ма ци је не зна на па мет
та чан број де сет ки, а до сад је
уче ство ва ла на мод ним так -
ми че њи ма за „нај ма ту рант ки -
њу”. Ње на пре зи ме ња ки ња Је -
ле на са сто ма то ло ги је та ко ђе
ни је у ста њу да пре бро ји мак -
си мал не оце не у ин дек су. Ка -
да је чу ла за ову ре ви ју, по же -
ле ла је да про ме ни фри зе ра и
на во ди да је ис прав но по сту -
пи ла. До сад ни је има ла при -
ли ку да ова ко не што ис пр о ба,
али јој се, без об зи ра на по чет -
нич ку тре му, све то ве о ма до -
па ло. Но ву фри зу ру на ста ви ће
по но сно да но си.

Ау тор ове при че Бран ко Пу -
тић на вео је да је иде ја под на -
зи вом „Бес плат на фри зу ра за
де сет ку” по те кла са свим спон -
та но од ње го вих си но ва, ко ји
су и са ми сту ден ти.

– Би ло је вр ло опу ште но, ле -
по смо се дру жи ли, за ба вља ли,
фо то гра фи са ли, ка чи ли на
„Феј сбук”... По сле де се тог сту -
ден та схва тио сам да је то
озбиљ на при ча, а бу ду ћи да су
ре ви је мо ја спе ци јал ност и у
окви ру њих сам ура дио не ко ли -
ко хи ља да фри зу ра, ни је ми би -
ло те шко да на пра вим ова кав
епи лог. Ре ви ја је при пре ма на
ме сец да на и успе шно је за о кру -
же на. Ме ђу тим, ни шта не би
мо гло без са рад ни ка – ко ле га,
сти ли ста, шмин ке ра, као и ме -
ди ја и при ја те ља ко ји су по мо -
гли да на ши сту ден ти ма не ке ни
до би ју вред не по кло не – ис та као
је Пу тић.

Ка мо сре ће да је ви ше оних
ко ји по др жа ва ју па мет и мла -
дост на ко ји ма већ ко ли ко су -
тра свет тре ба да по чи ва.

фри зу ра за де сет ку”, а глав на
атрак ци ја би ло је то што су се
као мо де ли по ја ви ли упра во
по ме ну ти ака дем ци. За ве ћи -
ну сту де на та то је би ло ва тре -
но ма не кен ско кр ште ње за ко -
је су се при пре ма ли „чак” је -
дан дан и, упр кос по не ком не -
си гур ном ко ра ку и искри ци
тре ме у очи ма, без ика кве ди -
ле ме оду ше ви ли су сва ког ко
се те но ћи за те као у „Апо лу”.

Од лич ну увер ти ру спек та -
клу на пра вио је блуз са став
„Soul Steamers”.

За слу ге за овај до га ђај при -
па да ју и До му омла ди не због
без ре зер вне по др шке пле ме -
ни тој иде ји, а еки па ко ју је Пу -
тић се лек то вао од ра ди ла је ла -
вов ски по сао – од са мих из ра да
фри зу ра до шмин ке ра ја. И све
то пот пу но во лон тер ски...

Њих тре ба по др жа ва ти
Но вра ти мо се глав ним ак те -
ри ма не сва ки да шње фе ште.
Ме ђу овим од ва жним ма не ке -
ни ма или од лич ним сту ден ти -
ма по ме ну те ве че ри не у по ре -

ра од лич но ле гла. Ње гов до ју че -
ра шњи ко ле га Вла ди мир Га ђан -
ски, ко ји је по стао ди пло ми ра ни
прав ник до слов це пре не ко ли ко
да на, по же лео је да се опро ба у
не че му но вом. Сто га не тре ба да
чу ди што је би ло ма ло нер во зе,
прем да је за ба ве би ло не у по ре ди -
во ви ше. Ве жба ло се де се так са -
ти, али он ипак при зна је да је
мом ци ма при пре ма би ла знат но
лак ша не го де вој ка ма.

Јед на од ис ку сни јих ка да је
реч о ба вље њу ма не кен ством

АК ТИВ НО СТИ „ЉУ БИ МА ЦА” ПО ВО ДОМ ДА НА НА ПУ ШТЕ НИХ ЖИ ВО ТИ ЊА

Удо мља ва ње и опре ма за „Зо о хи ги је ну”

ди во ви ше би ло је при пад ни ца
леп шег по ла, али на шло се и
не ко ли ко ју на ка ко ји ни су
устук ну ли пред иза зо вом.

Та ко је, на при мер, Ми лош
Мар ти но вић, сту дент прав ног
фа кул те та (има у ин дек су убе ле -
же не три де сет ке), до шао да по -
мог не при ја те љу Бран ку, као и
због то га што сма тра да би та квих
мо ти ва ци ја за мла де тре ба ло да
бу де мно го ви ше. Пр ви пут у жи -
во ту је хо дао пи стом, па су ко ле -
на ма ло за кле ца ла, али је фри зу -



У Ја бу ци је про шлог ви кен да од -
и гран при ја тељ ски ху ма ни тар ни
ру ко мет ни меч из ме ђу исто и ме -
ног до ма ћег клу ба и пан че вач ког
Ди на ма. Сав при ход с те утак ми -
це на ме њен је Јо ва ну Ми хај ло -
ви ћу, тре не ру мла ђих се лек ци ја
РК-а Ја бу ка, за адап ти ра ње ку ће
ко ја је из го ре ла у по жа ру.

Што је нај ва жни је, ха ла спор -
то ва у Ја бу ци би ла је ис пу ње на
до по след њег ме ста, а по ред ху -
ма ни тар ног ка рак те ра, утак ми -
ца је од лич но по слу жи ла тре не -
ри ма оба ју ти мо ва да про ве ре
фор му сво јих игра ча пред на -

ста вак так ми че ња у Пр вој ли ги
„Се вер” и Су пер Б ли ги.

Иа ко је ре зул тат био у дру гом
пла ну, не ка оста не за бе ле же но
да је Ди на мо по бе дио с 37:32, а
да је нај е фи ка сни ји играч на
утак ми ци био Ми љан Бу њев че -
вић, пр во ти мац „жу то-цр них”,
ко ји је по сти гао де сет го ло ва.

Чел ни љу ди РК-а Ја бу ка за -
хва љу ју вер ној пу бли ци што се
у ве ли ком бро ју ода зва ла овој
ак ци ји, као и РСВ-у и Град -
ском ру ко мет ном са ве зу, а по -
себ ну за хвал ност су упу ти ли
ЖРК-у Ди на мо.

љу ју ћи Та ми шу на Стре ли шту
ће го сто ва ти ФМП, Ме та лац,
Цр ве на зве зда...

– По себ ну за хвал ност ду гу је -
мо пр вом тре не ру и це лом
струч ном шта бу, јер су опет ус -
пе ли да од не а фир ми са них
игра ча на пра ве од ли чан тим.
Кон ти ну и тет у ра ду по чео је да
се ис пла ћу је. Ве за ли смо шест
по бе да на кра ју пр вен ства, што
је ве ли ка ствар. Хва ла и Гра ду
Пан че ву, ре со ру за спорт, ЈКП-у
„Мла дост”... Те шко је оства ри -
ти ова ко ве ли ки ре зул тат у сре -
ди ни као што је Пан че во, због
не а де кват ног од но са јав но сти.
Бли зи на Бе о гра да пре у сме ра ва
љу би те ље спор та на до га ђа ња у
глав ном гра ду, што је ме ни не -
ра зу мљи во. Без об зи ра на то
што су на ши спорт ски ко лек -
ти ви мо жда ис под европ ског
ни воа ко ји се мо же ви де ти у
Бе о гра ду, апе лу јем на Пан чев -
ке и Пан чев це да пру же ви ше
по др шке клу бо ви ма из свог
гра да. Има мо сјај не спорт ске
ко лек ти ве у фуд ба лу, ко шар ци,
ру ко ме ту... То су клу бо ви без
ду го ва, у ко ји ма се раз ви ја ју
на ша де ца. Они за слу жу ју и по -
др шку и по што ва ње. Очи глед -
но је да и ми мо ра мо ви ше да
по ра ди мо на мар ке тин гу, да се
ви ше на ме ће мо... Ла ко је клу -
бо ви ма у Чач ку, Ужи цу, или
Кра ље ву, њи ма је Бе о град да -
ле ко, па су утак ми це у тим гра -
до ви ма увек бо ље по се ће не не -
го оне у Пан че ву. За хва лио бих
сви ма ко ји ра де у КК-у Та миш
на ве ли ком за ла га њу – ор га ни -
за ци о ном де лу клу ба, упра ви,
игра чи ма и тре не ри ма свих се -
лек ци ја. Сви они тр пе ве ли ки
при ти сак. Ми има мо нај ве ћи
бу џет у гра ду, па са мим тим
мо ра мо да бу де мо и нај од го -
вор ни ји. То и ра ди мо. Иа ко
смо аут сај де ри у Су пер ли ги,
си гу ран сам да мо же мо да
игра мо до бро, да угро зи мо
ФМП и Ме та лац, али и да ужи -
ва мо у ду е лу са Зве здом. Ни -
смо оп те ре ће ни ре зул та ти ма,
циљ нам је да град и клуб пред -
ста ви мо у нај леп шем све тлу –
за кљу чио је Јо ви чић.

У КК-у Та миш уве ли ко раз -
ми шља ју и о је се ни... Же ља
упра ве клу ба је сте да за др жи
на оку пу ве ћи део овог ти ма.
Ипак, пи та ју се и игра чи...

глав ни циљ нам је да обез бе ди -
мо ста бил ност клу ба и оп ста -
нак у ли ги, па сход но то ме
апли ци ра мо за сред ства из
град ског бу џе та. Све сни смо да
Пан че во ни је са мо град ко шар -
ке, па иа ко је КК Та миш ор га -
ни за ци о но спре ман и за над -
ме та ње у Ја дран ској ли ги, не
же ли мо да оп те ре ћу је мо пре -
ви ше град ски бу џет. Уоп ште, с
ре со ром за спорт и Град ском

пре до ва ња и бор бе за што бо -
ље по зи ци је свог клу ба свр ста -
ва ју на шег са го вор ни ка у јед -
ног од нај бо љих спорт ских ме -
на џе ра ко је је Пан че во икад
има ло.

– Тру ди мо се да наш клуб
стал но ра сте. Ове го ди не смо
ак це нат ста ви ли на уса вр ша -
ва ње струч ног ка дра. У си сте -
му КК-а Та миш је око пет на -
ест тре не ра, па смо ви кен дом,

СПОРТ
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Ме ђу осам нај бо љих
клу бо ва у Ср би ји

Нај у спе шни ји 
у Вој во ди ни

Иа ко га мно ги ку де, че сто
оспо ра ва ју ње го ве озбиљ не ре -
зул та те и ума њу ју успе хе, јед -
но је си гур но – Пан че во не ма
та ко до бро ор га ни зо ван спорт -
ски ко лек тив као што је то Ко -
шар ка шки клуб Та миш. Из го -
ди не у го ди ну, по чев од 1992.
и Агро па на, пре ска чу ћи ранг
по ранг, ова дру жи на је са мо
ра сла... Све док се ни је свр ста -
ла ме ђу нај бо ље клу бо ве у на -
шој зе мљи, ме ђу осам ве ли -
чан стве них. Је дан од нај ве ћих
„кри ва ца” за то што је КК Та -
миш по стао озби љан и ста би -
лан спорт ски ко лек тив, си гур -
но је Дар ко Јо ви чић, пр ви чо -
век тог клу ба. Дру гу го ди ну за -
ре дом љу би те љи игре под
обру че ви ма у на шем гра ду
има ће при ли ку да у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту гле да -
ју су пер ли га шке утак ми це.

– Сјај на се зо на. Пла сма ном
у Су пер ли гу по сти гли смо ве -
ли ки успех. КК Та миш је пра ви
град ски клуб, у сва ком сми слу.
Ми слим да на нај бо љи на чин
про мо ви ше мо Пан че во у зе -
мљи свет ског ви це шам пи о на.
Ове го ди не смо и нај у спе шни ји
клуб у Вој во ди ни, а сва ка ко ни -
је ма ла ствар оста ви ти иза се бе
та кве ве ли чи не као што су но -
во сад ска Вој во ди на, Спар так
из Су бо ти це или Вр шац. Ка да
пла ни ра мо бу џет за се зо ну,

Тра ди ци о на лан, 27. те ни ски
тур нир „Пе цин ме мо ри јал” за
игра че до 16 го ди на, ко ји ор -
га ни зу је ТК Ди на мо, по чео је
про шлог ви кен да. Ове го ди не
на так ми че њу уче ству ју 144
те ни сер ке и те ни се ра из три -
на ест зе ма ља.

– Же лим да за хва лим свим
так ми ча ри ма, тре не ри ма и
њи хо вим ро ди те љи ма ко ји су
до шли да уче ству ју на тур ни ру
дру ге ка те го ри је из се ри је „Те -
нис Евро пе”. Ове го ди не су с
на ма те ни се ри и те ни сер ке из

свих зе ма ља из ре ги о на, али и
из Укра ји не, Ру си је, Швај цар -
ске, Не мач ке... На глав ни тур -
нир су се пла си ра ла 63 игра ча,
а по себ но сам по но сам што
овог пу та има мо чак је да на ест
чла но ва ТК-а Ди на мо – ре као
је Вла ди мир Здрав ко вић, ди -
рек тор тур ни ра.

Ово го ди шњи „Пе цин ме мо -
ри јал” се за вр ша ва иду ћег ви -
кен да. За ви сно од вре мен -
ских при ли ка, фи на ла ће би -
ти од и гра на или у су бо ту или
у не де љу.

ДАР КО ЈО ВИ ЧИЋ, ПР ВИ ЧО ВЕК КК-а ТА МИШ

ДО БРА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА –  У СЛОВ ЗА УСПЕХ

ПО ЧЕО „ПЕ ЦИН МЕ МО РИ ЈАЛ”

У ЗНА КУ БЕ ЛОГ СПОР ТА

ПО ЈА ЧА ЊА ЗА ЕЛИ ТУ

Одав но је по зна то да се у КК-у Та миш ни кад не се ди скр -

ште них ру ку. Сва ки по тез се уна пред па жљи во пла ни ра. Та -

ко се и са да ужур ба но вр ше при пре ме за над ме та ње у

Су пер ли ги.

За то је све љу би те ље спор та у Пан че ву об ра до ва ла вест

да су но ви чла но ви клу ба из на ше га гра да по ста ли Дра ган

Кру шчић и Мар ко Сто ја ди но вић.

Кру шчић је про шле го ди не оста вио ду бок траг у Та ми шу,

по том је оти шао у ре до ве АБА ли га ша Су тје ске из Ник ши ћа,

а са да се вра тио у Пан че во да по мог не у но вом би ти са њу

кроз Су пер ли гу. Сто ја ди но вић је играо у ФМП-у и Сме де ре -

ву, а про шлу се зо ну је про вео у сло вач ком клу бу Ле ви це.

МЕЧ СЕ ЗО НЕ

Ру ко ме та ши Ди на ма по сле крат ке па у зе на ред ног ви кен да

на ста вља ју тр ку ка Су пер А ли ги.

У су бо ту, 16. апри ла, у Ха лу спор то ва на Стре ли шту до ла зи

То пли ча нин из Про ку пља, вр ло не у го дан ри вал. Мом ци ко је

пред во ди тре нер Иван Пет ко вић не пла ше се про тив ни ка, већ

иду на по бе ду, ко јом би умно го ме олак ша ли пут ка ели ти. Уз

пу ну три би ну и ја ку по др шку лак ше ће до ћи до ци ља.

Утак ми ца по чи ње у 19.30.

ван ре дов них тре нин га, оку -
пља ли де цу и ра ди ли с њи ма.
С мла ђим ка те го ри ја ма, у ма -
сов ни јим гру па ма, ра де по
два тре не ра, што оп те ре ћу је
наш бу џет, али с об зи ром на
то да смо ко ри сни ци град ских
сред ста ва, мо ра мо оправ да ти
по ве ре ње. Пан че во ни је под -
не бље на ко ме ра сту де ца с
фи зич ким пре ди спо зи ци ја ма
за ко шар ку, али то не зна чи
да тре ба да окре не мо ле ђа
овом див ном спор ту. На про -
тив. Та миш има сјај не игра че,
а по себ но сам по но сан на Са -
шу Ра до ви ћа и Алек сан дра
Ил ки ћа. Див ни мом ци, при -
мер вас пи та не де це, из див -
них по ро ди ца, с ја сном пер -
спек ти вом... Они се шко лу ју,
игра ју ко шар ку... То је наш
мо дел, мо то, ка то ме стре ми -
мо – до дао је Дар ко.

Су пер ли га шка гро зни ца већ
по чи ње да тре се љу би те ље
спор та у на шем гра ду. За хва -

упра вом има мо сјај ну са рад њу,
па ка да успе мо да се пла си ра -
мо у Су пер ли гу, с ма ње сред -
ста ва, Град из дво ји на кнад на
сред ства за за вр шни цу так ми -
че ња – ре као је ал фа и оме га
КК-а Та миш Дар ко Јо ви чић.

Два де сет че ти ри го ди не ве -
ли ког ра да, кон стант ног на -

ЛЕП СПОРТ СКИ ДО ГА ЂАЈ У ЈА БУ ЦИ

ХУ МА НИ РУ КО МЕ ТА ШИ

У Кикинди је прошлог викен-
да одржан пливачки митинг
на којем је учествовало преко
400 такмичара из 19 клубова.
Екипу панчевачког Динама
предводили су тренери Биља-
на Шондић и Живко Паранос.

Андреа Нађ је освојила злат-
не медаље у тркама на 50 м
прсно, 50 м леђно и 100 м ме-
шовито. Дуња Стоев је била
најбржа на 50 м краул, док је
на 50 м леђно друга стигла на
циљ. Три најсјајнија одличја
заслужио је и Петар Ранковић.
Он је тријумфовао на 50 м пр-
сно, 50 м краул и 100 м мешо-
вито. Анђела Станимировић је

била прва на 100 м краул и
друга на дупло краћој деони-
ци, а сребро су заслужили и
Катарина Белић на 100 м ме-
шовито и Страхиња Шондић
на 50 м леђно и 100 м мешови-
то. Огњен Стојшић је био дру-
ги на 100 м мешовито и трећи
на 50 м леђно, Јелена Врховац
је освојила сребро на 50 м дел-
фин, а у истој дисциплини Да-
нијел Келемен је био трећи.

Мушка штафета Динама је
освојила сребро у трци на 4 x
50 м мешовито, а пливали су:
Петар Ранковић, Михајло Ла-
заревић, Огњен Стојанов и Ог-
њен Стојшић.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У КИКИНДИ

ПРОЛЕЋНИ КУП БАНАТА

У утакмици другог кола Супер-
лиге Србије у америчком фуд-
балу панчевачки Пантери су
угостили екипу Дивљих вепрова
из Крагујевца, с циљем да се до-
стојно надигравају с једном од
најбољих екипа у нашој земљи.

Пантери су у овај меч ушли
потресени смрћу друга Марка
Пековића. Излазак играча на
терен био је врло емотиван...
Носили су Пекину слику, а
минутом ћутања одали су по-
следњу почаст прерано пре-
минулом саиграчу.

Гости су повели већ после
првог напада, а такав старт Ди-
вљих вепрова као да је заледио

Пантере. Крагујевчани су игра-
ли сјајно, доминирали су ве-
ћим делом утакмице, а фурио-
зну прву четвртину решили су у
своју корист са чак 21:0. Наста-
вак сусрета донео је нешто бо-
љу игру одбране Пантера, али
су гости наставили да нижу по-
ене... Било је то полувреме за
заборав, јер је на семафору ста-
јао резултат Пантери – Дивљи
вепрови 0:28. Иако су Панчев-
ци у другом полувремену заи-
грали знатно боље и офанзив-
није, остали су без поена у
овом мечу. Треће коло биће на
програму 23. априла, када ће
Пантери гостовати у Инђији.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ДИВЉИ ВЕПРОВИ ПРОТУТЊАЛИ КРОЗ ГРАД

У Новом Саду је прошлог ви-
кенда одржано Првенство Ср-
бије у модерним плесовима,
на коме се надметало 167 гру-
па из наше земље. То такми-
чење је уједно било и квали-
фикационо за одлазак на Пр-
венство Европе, које ће 14. ма-
ја бити одржано у Бечу.

У веома јакој конкуренцији
чланови Плесне групе D & NG
из нашега града остварили су
успех освојивши бронзане ме-

даље. Уједно, успели су да се
пласирају на шампионат Ста-
рог континента, па им ускоро
следе и припреме за наступ у
главном граду Аустрије.

Плесна група D & NG у Пан-
чеву постоји већ петнаест годи-
на, а има своје школе и у Кача-
реву и Банатском Новом Селу.
Кореограф је Иван Баришић, а
велики успех у конкуренцији
јуниора у групним плесовима
остварили су: Милица Рајић,

Бранкица Кукуљ, Софија Илић,
Ана Малајмаре, Даница Си-
мић, Николета Филиповић,
Мартина Бањаш, Дејана и Маја
Петровић, Милица Милоса-
вљевић, Жељана Узелац, Ана-
стасија Николић, Гаврило и
Марта Јовић, Андријана и Ни-
колина Мик и Анђела Бихлер.

То је први пут да се једна
плесна група из нашег града
пласирала на Европски шам-
пионат.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У МОДЕРНИМ ПЛЕСОВИМА

ПАНЧЕВЦИ ИДУ У ЕВРОПУ



Ин ђи ја је про шлог ви кен да би -

ла до ма ћин Ку па Ср би је у ка ра -
теу за ју ни о ре и се ни о ре, на ко -
јем су пан че вач ки бор ци оства -
ри ли из ван ред не ре зул та те.

Ка ра ти сти Ди на ма су за ра ди -
ли чак осам од лич ја. Злат не ме -
да ље су осво ји ли Урош Пе тро -
вач ки и Ог њен Јер ков, сре бром

су се оки ти ли Са ња Вар са ко -
вић, Ни ко ла Јо ва но вић и Не бој -
ша Спа сков ски, а брон зе су за -
ра ди ли Ма ри на Гла вич, Сте -
фан Лу гић и Сло бо дан Би те -
вић. Пла сман за Куп Ср би је из -
бо ри ли су и: Ми ња Вар са ко вић,
Ана Жи вој но вић, Ана ста си ја
Ни ко лић, Иси до ра Деч, Сте фан

Стан ко вић, Дар ко Спа сков ски,
Ми лош Сте фа но вић, Мар ко
Пу ља ре вић, Ни ко ла Ива но вић
и Ми хај ло Пет ко вић.

Нај бо љи так ми ча ри на ше
зе мље Ни ко ла Јо ва но вић и
Сло бо дан Би те вић су то ком
про шле не де ље у Бе о гра ду
има ли при пре ме ре пре зен та -

ци је, па су на овом так ми че њу
са мо при ја вље ни и еви ден ти -
ра ни у жре бу. Већ на ред ног
ви кен да они ће на сту пи ти на
тур ни ру Свет ске пре ми јер ли -
ге у Салц бур гу, што ће им би -
ти ге не рал на про ба за Европ -
ско пр вен ство.

Због бо ле сти и дру гих оба ве -
за од ре ђе ног бро ја так ми ча ра
КК Мла дост је у Ин ђи ји на сту -
пио с по ла свог по тен ци ја ла.

Нај у спе шни ји је био Ми -
лош Ма ки тан, ко ји је у нај те -
жој ка те го ри ји за се ни о ре
осво јио злат ну ме да љу. Сре -
бром се оки тио Фи лип Се ку -
лић, а брон зом Ср ђан Јо кић.
Пла сман за да ље так ми че ње
из бо ри ли су и: Ти бор Ми чик,
Ми ња Не сто ро вић, Ја на Кој -
чић, Ђор ђе Сто јиљ ко вић и
Сло бо дан То мић.

СПОРТ
Петак, 15. април 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

БАРАЖ, СУПЕРЛИГА

Панчево: БОРАЦ–КЛЕК

петак, 19 сати

Клек: КЛЕК–БОРАЦ

уторак, 19. април

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЖАБАЉ

субота, 15 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МЛАДОСТ

субота, 17.30

мушкарци

Панчево: ДИНАМО–ТОПЛИЧАНИН

субота, 19.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Б. Паланка: ЛАВОВИ–ЈАБУКА

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН

недеља, 18.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ)

недеља, 16 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ

Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК

Омољица: МЛАДОСТ–ВЛАДИМИРОВАЦ

Панчево: ДИНАМО 1945 – ВУЛТУРУЛ

Војловица: МЛАДОСТ–СЛОГА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Сефкерин: ТЕМПО – С. ТАМИШ

Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Плочица: БОРАЦ–СТРЕЛА

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

ПРВА ЛИГА

Пожаревац: МЛАДИ РАДНИК – БОРАЦ 2:3

БАРАЖ, СУПЕРЛИГА

Клек: КЛЕК–БОРАЦ 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Врбас: ВРБАС – ОДБОЈКА 013 3:2

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС 70:68

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БАЧКА 1901 2:0

Вршац: ВРШАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА 1:2

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ (В) 4:1

Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ – ДИНАМО 1945 0:10

Б. Црква: БАК – МЛАДОСТ (О) 0:3

Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО 4:1

Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА 1:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ 0:5

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ОМЛАДИНАЦ 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ 2:2

Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ 5:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tx1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ве ли ка по бе да у 
По жа рев цу до не ла
ба раж

Про тив Кле ка – на
три до би је не

Од бој ка шки клуб Бо рац из
Стар че ва – спорт ски ко лек тив
ко ји мо жда и не мо ра да се во -
ли, али мо ра да се по шту је.
Ма ла али сло жна дру жи на из
ме ста на до мак на шег гра да
опет је у цен тру зби ва ња. Да -
вор Ми ло ше вић и ње го ви са и -
гра чи ус пе ли су да оства ре ве -
ли ки успех и да у не из ве сној и
уз бу дљи вој за вр шни ци Пр ве
ли ге осво је дру го ме сто, ко је им
је омо гу ћи ло ба раж-над ме та ње
с Кле ком (прет по след њим ти -
мом из Су пер ли ге). Ко пр ви
бу де сти гао до три по бе де, по -
ста ће но ви члан елит ног срп -
ског од бој ка шког ка ра ва на.

На ре гу лар ни део пр вен -
стве не тр ке за бо до ве у Пр вој
ли ги за ве са је спу ште на про -
шлог ви кен да. Одав но се ни је
до го ди ло да по след ње ко ло, у
ко ме су сна ге од ме ра ва ла че -
ти ри пр во пла си ра на ти ма, од -
лу чу је о ко нач ном рас пле ту.
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Дра го љуб Сто ја но вић го сто ва -
ли су у По жа рев цу. Био је то
пра ви дер би, али се исто вре -
ме но ослу шки вао и ре зул тат
из Ста ре Па зо ве, где су се са -
ста ли Је дин ство и су бо тич ки
Спар так. По жа ре вља ни су мо -
ра ли да по бе де, три јумф је био
нео п хо дан и Стар чев ци ма...

Био је то те жак, ис цр пљу ју ћи
и не из ве стан меч, ка кав мо же да
ре жи ра са мо од бој ка. Утак ми ца
за ин фаркт. Мла ди рад ник је
во дио са 2:0 у се то ви ма и био је
на пра гу ве ли ког успе ха, а он да
се до го дио чу де сан пре о крет.
Од бој ка ши Бор ца су из се бе из -
ву кли и по след ње ато ме сна ге и
за и гра ли на све или ни шта. За -
хва љу ју ћи ве ли кој же љи и ср цу
као Пан че во, до би ли су – све.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БО РАЦ У „РА ТУ” ЗА СУ ПЕР ЛИ ГУСТАРТ КА ЈА КА ША
Пр во ко ло Ми ни-ли ге Бе о гра да
у ка ја ку и ре га та ККК-а Бор ча
одр жа ни су про шлог ви кен да.
На том тра ди ци о нал ном так ми -
че њу оку пи ло се 350 уче сни ка
из 17 клу бо ва, а чла но ви ККК-а
Пан че во, пред во ђе ни тре не ром
Ђу ри цом Лев на ји ћем, по сти гли
су за па жен успех.

Сре бр ним ме да ља ма су се
оки ти ли Лу ка Ву јић и Лу ка
Стан чев ски у МК-2 на 500 м,
ка дет Алек са Лев на јић, ју ни ор
Иван Сто ја но вић и се ни ор ски
дво клек Ба ра ше вић –Ми ко вић.
У тр ци јед но кле ка Бра ни слав
Ба ра ше вић је за слу жио брон -
зу. Ју ни ор ка Би ља на Ре лић се
над ме та ла са се ни ор ка ма, а
три јум фо ва ла је и на 200 и на
500 м и по ка за ла од лич ну
фор му пред пред сто је ће Пр -
вен ство Ср би је у по је ди нач ној
кон ку рен ци ји.

„ОСВОЈЕН” И НИ Ш
Тра ди ци о на лан ме ђу на род ни
ми тинг „Куп Ни ша” одр жан је
про шлог ви кен да, а на ње му је
уче ство ва ло 230 пли ва ча и
пли ва чи ца из 15 клу бо ва из
Бу гар ске, Ма ке до ни је и Ср би -
је. Сја јан ре зул тат је оства ри ла

Јо ва на Бог да но вић, чла ни ца
ПК-а Спар та из на шег гра да,
ко ју је пред во дио тре нер Не -
над Јо вић.

Она је осво ји ла злат не ме -
да ље у тр ка ма на 200 м ме шо -
ви то и 50 и 100 м пр сно, па је
про гла ше на за нај у спе шни ју
так ми чар ку на ми тин гу.

ЗЛАТ НИ ОРАО
Не дав но је одр жа на све ча ност
на ко јој је нај пре сти жни ја при -
зна ња Ва зду хо плов ног са ве за
Ср би је успе шним так ми ча ри -
ма уру чио Жељ ко Ову ка, ге не -
рал ни се кре тар ВСС-а. Ина че,
до де ла ста туе „Злат ни орао”
има ве ли ку тра ди ци ју, јер је
пр ви пут уру че на дав не 1957.
го ди не ва зду хо плов ном је дри -
ли ча ру Бо жи да ру Ко ма цу.

По ред нај бо љих ва зду хо -
плов них спор ти ста, про гла ше -
ни су и нај у спе шни ји так ми -
ча ри по ка те го ри ја ма за про -
шлу го ди ну. У ул тра ла ком ле -
те њу при зна ње је за слу жио и
Мар ко Ма ра вић, члан АК-а
Утва, ко ји је до био и пла ке ту
„Злат ни орао”.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Пре о кре ну ли су ре зул тат, по -
бе ди ли с 3:2 и до шли у при ли -
ку да ис пу не сан мно гих ге не -
ра ци ја, да Бо рац по но во увр сте
ме ђу нај бо ље срп ске од бој ка -
шке клу бо ве.

Био је то меч у ко јем је ви ђе -
но мно го ле пих по те за и пра -
вих мај сто ри ја, али је оби ло вао
и гре шка ма на обе стра не, што
је би ло оче ки ва но. Улог је био
пре ве ли ки, при ти сак на игра че
оба ти ма огро ман... До ма ћи су
ре ла тив но ла ко до би ли пр ви
сет, Бо рац се у на став ку ма ло
пре нуо и по вео са 10:2, али ни -
је имао до вољ но кон цен тра ци -
је да из др жи до кра ја. По сле
вођ ства По жа ре вља на од 2:0
чи ни ло се да је све за вр ше но,
али та ко ни су ми сли ли и Не -
ма ња Ми ле тић, Ми лош Ми -
лић, Ра до Спа со је вић, Бо јан
По знић, Ми лан Зин до вић...
Ус пе ли су да сма ње на 2:1, а ка -
да су се раз и гра ли и Да вор Ми -
ло ше вић, Ра до ван Ме де ни ца,
Са ша Рај ко вић и Вла ди мир
Кне же вић, до ма ћи ни ма ни је

би ло спа са. Усле дио је ве ли ки
пре о крет, али и ве ли ко сла вље
на три би на ма дво ра не у По жа -
рев цу, у ко јој је би ло мно го на -
ви ја ча Бор ца.

Умор ни и вид но ис цр пље ни
од ве ли ке бор бе, Стар чев ци су
већ у уто рак, 12. апри ла, од и -
гра ли пр ви меч ба ра жа. Го сто -
ва ли су у Кле ку, где их је исто -
и ме ни до ма ћин по бе дио с 3:1,
по се то ви ма: 25:23, 18:25,
25:19 и 25:23.

И по ред по ра за, од бој ка ши
Бор ца су и у овом ду е лу по ка -
за ли да за слу жу ју ме сто у ели -
ти. У ве о ма ни ској и ма лој са -
ли, ко ја мно го ви ше од го ва ра
до ма ћем ти му, пр ву по бе ду у
се ри ји из во је ва ли су од мор ни -
ји од бој ка ши Кле ка. Мом ци
тре не ра Сто ја но ви ћа од лич но
су па ри ра ли ис ку сним до ма ћи -
ни ма и у пр вом се ту, по том су
их над и гра ли у свим еле мен ти -
ма од бој ке, а же сто ко и не из ве -
сно би ло је и у че твр том се ту.

Ба раж се игра на три до би је -
не утак ми це, Клек је по вео с

Странe припремио

Александар
Живковић

КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ У КА РА ТЕУ

СТИ ГЛИ ТРО ФЕ ЈИ ИЗ ИН ЂИ ЈЕ

1:0, а ре ванш је већ у пе так, 15.
апри ла, у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту, од 19 са ти. По др -
шка с три би на од бој ка ши ма
Бор ца је овог пу та по треб ни ја
не го икад. Они су већ по ка за ли
да су мај сто ри свог по сла, али
за ис пи си ва ње но вих стра ни ца
спорт ске исто ри је Пан че ва сви
тре ба да да ју ма кар де лић
енер ги је. Да ча, По зер, Кне ле,
Са ле, Ра де, Зин да, Ми лић и
оста ли има ли су ве ли ку по др -
шку и у Кле ку. Са да тре ба ста ти
уз њих, јер тре ћу утак ми цу 
ба раж-се ри је игра ју по том већ
у уто рак, 19. апри ла, та ко ђе у
го сти ма. Све је отво ре но, Бо -
рац мо же у ели ту!

У прет по след њем ко лу Дру -
ге ли ге „Се вер” Од бој ка 013 је
из гу би ли у Вр ба су од исто и ме -
ног до ма ћи на с 3:2.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Иван Ра ди во је вић ус пе ле
су та ко да осво је је дан бод, а
утак ми цу по след њег ко ла од и -
гра ће у су бо ту, 16. апри ла, пред
сво јим на ви ја чи ма.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ОД ЛИЧ ЈА СА СВИХ СТРА НА
У Бе о гра ду је про шлог ви кен -
да одр жан ме мо ри јал ни џу до-
-тур нир „Вла дан Пе тро вић”,
на ко јем је уч ство ва ло 438
так ми ча ра из 38 клу бо ва из
Хр ват ске, Ма ђар ске, Ср би је,
Ру му ни је и Ру си је. Од лич не
ре зул та те су оства ри ли и на -
ши су гра ђа ни.

Ди на мо се пред ста вио са 17
бо ра ца, ко ји су осво ји ли 12
тро фе ја. Нај сјај ни ја од лич ја
су за слу жи ли: Ми ли ца Се ку -
ло вић, Не ма ња Ју ри ца и Ма -
те ја Зу бо вић. Сре бром су се
оки ти ли Ти ја на Сто ја нов, Фи -
лип Фран цуз и Ан дри ја на Кр -

те нић, а брон за ма: Ма ри ја и
Је ле на Сто ја нов ски, Ни ко ла
Мир ко вић, Алек са Ђу ро вић,
Ђор ђе Ја ки мов ски и Ми лош
Сто ја но вић.

Од лич ни су би ли и чла но ви
ЏК-а Пан че во. Ла зар Ва нев -
ски је осво јио злат ну ме да љу,
а брон за на од лич ја су за ра ди -
ли: Фи лип Па ла нач ки, Ана
Лу пу лов, Ла зар Ал би ја нић и
Ми лан Чу ка.

На Пр вен ству Ср би је за сту -
ден те, одр жа ном у Ни шу, бо је
Ди на ма је бра ни ла Не да Осто -
јић, ко ја је осво ји ла брон за но
од лич је у ка те го ри ји до 57 кг.



Не та ко дав но би ли смо на иви ци. Иви ци по но ра и
про па сти... На пу ту без по врат ка, с ре ал ном опа сно шћу
да ге не ра ци је ко је до ла зе оста ви мо у пот пу ном мра ку.
Али – не ки су ужи ва ли, бо га ти ли се… Пљач ка ли од из -
му че ног на ро да, рад ни ка, пен зи о не ра... Уни шти ли су
и оно што су на ши оче ви и де де гра ди ли. Фа бри ке,
пру ге, пу те ве, се ла, чи та ве гра до ве, по љо при вре ду…

Сме ја ли су се кад смо на то ука зи ва ли, упо зо ра ва -
ли, раз ми шља ју ћи са мо о сво јим џе по ви ма и ка ко
укра сти пре о ста ло. Тра чак на де за Ср би ју по ја вио се
2012. го ди не – пред сед нич ки из бо ри. Са да „са мо лу -
стри ра ни” Бо рис Та дић, ли дер јед ног кра ка опо зи ци -
је, та да пред сед ник Ср би је и ДС-а, из гу био је на
пред сед нич ким из бо ри ма од То ми сла ва Ни ко ли ћа.
На род је ре као: до ста!

Фор ми рав ши Вла ду, чи ји смо сто жер од 2012. го -
ди не, уо чи ли смо ствар но ста ње. Би ло је го ре не го
што смо ми сли ли. За су ка ли смо ру ка ве и по че ли да
ре ша ва мо про бле ме. Бан крот је спре чен у по след њем
тре нут ку. Те сти ра ли смо на шу дво го ди шњу по ли ти -
ку на мар тов ским из бо ри ма 2014. го ди не. Гра ђа ни су
ре кли сво је. По ло ви на – по др шка не за пам ће на у но -
ви јој срп ској по ли тич кој исто ри ји.

За по че ли смо још жу стри је ре фор ме. Наш пред -
сед ник Алек сан дар Ву чић ухва тио се уко штац с нај -

ве ћим про бле ми ма у Ср би ји. А сви су од про бле ма
бе жа ли… Чак и не ки ко ји су с на ма се де ли у Вла ди.
Бо р ба про тив ко руп ци је, фи скал на кон со ли да ци ја,
Ко со во, те шке ме ре штед ње... За Срп ску на пред ну
стран ку и Алек сан дра Ву чи ћа ни је би ло иза зо ва ни -
ти про бле ма од ко јег се бе жа ло. Да ли смо ус пе ли?
Струч ња ци из раз ли чи тих обла сти из на ше зе мље и
ино стран ства ка жу да је смо. По хва ле за еко ном ске
ре фор ме сти жу са свих адре са.

Сва ко днев но до ла зе ино стра ни ин ве сти то ри, отва -
ра ју се но ва рад на ме ста, об на вља мо пу те ве, пру ге,
гра ди мо… До ве ли смо зе мљу у пре двор је Евро пе.

За у ста ви ли смо ср ља ње у про паст др жа ве ко ју су
во ди ли чел ни ци ДС-а са да пре о бу че ни у ле ви ча ре,
со ци јал де мо кра те, па три о те, де сни ча ре… Кри ти ча -
ра увек има, а на жа лост нај ви ше ли це мер них. То су
упра во они ко ји су нам зе мљу оста ви ли пред бан -
крот ством. И опет, све сни то га, да ли смо им шан су
да од ме ри мо сна ге. Али за нас ни су бит ни они, ва -
жан је на род, од но сно по др шка гра ђа на. Сма тра мо и
си гур ни смо да је по ли ти ка СНС-а и Алек сан дра Ву -
чи ћа пре по зна та као је ди на од го вор на по ли ти ка ко -
ја Ср би ју вра ћа на пут ли де ра у ре ги о ну. Мно ги ма то
не од го ва ра и спрем ни су да све ура де и да се удру же
са мо да би се вра ти ли у фо те ље, или оста ли у њи ма:
као Пај тић, ко ји гу ра По кра ји ну 15 го ди на у про паст.

По сто ји ре ал на опа сност за Ср би ју уко ли ко се они
по но во вра те на власт. Ми не же ли мо ни ти смо ика -
да ла га ли на род, го во ри ли по пу ли стич ки, ком би но -
ва ли „од да нас до су тра”. Го во ри ли смо исти ну ко ја
по не кад бо ли и ко ја ни је по пу лар на. Ипак, ве ру је мо
да УЈЕ ДИ ЊЕ НИ МО ЖЕ МО СВЕ. Власт је за СНС од -
го вор ност. Че сто наш пред сед ник ка же: „Ово је пр ва
вла да ко ја је на стра ни на ро да по сле мно го вре ме на
у Ср би ји”. То је не сум њи во тач но.

За то ва ша по др шка 24. апри ла Ср би ју оста вља на
пра вом ко ло се ку, Ср би ју ко ја по бе ђу је!

Српска напредна странка

Штампање и објављивање ове стране финансирао је Градски одбор Српске напредне странке у оквиру предизборног маркетинга 2016.

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

По бе да здрав ства 

Пан че во је до спе ло у жи жу европ ске јав но сти ка да је реч о

здрав стве ној услу зи. По вод је „све же” за вр ше на згра да За во да

за јав но здра вље. По кра ји на, од но сно Бо јан Пај тић и ДС, ко ји

већ ду го „бри ну” о гра ђа ни ма Вој во ди не, ви ше од 15 го ди на, по -

ста ра ли су се да Пан чев ци до би ју ком фор ну и мо дер ну згра ду

где ће се ле чи ти. Пај тић по себ но, по што има „ис ку ства” с „Ка ме -

ни цом 2”.

    Пан че во је пу но стра них струч ња ка из обла сти ар хи тек ту ре и

фи нан си ја ко ји же ле да ис про ба ју „ре цепт” бр зе, ква ли тет не и,

пре све га, јеф ти не из град ње згра де За во да за јав но здра вље.

Хва ла вам… Не мој те ви ше да гра ди те, по што ће овим тем пом из -

град ње згра да би ти го то ва 2154. го ди не.

По бе да спо р та

На зви ждук си ре не ха ла у Ба гре ма ру и зва нич но је у функ ци ји.

На пр вом ко шар ка шком ме чу част да, сим бо лич но, пр ви „до да

лоп ту”, имао је пре ми јер Вој во ди не Бо јан Пај тић. Он и ДС има -

ју нај ве ће за слу ге за то што је ха ла у Ба гре ма ру у ре корд ном ро -

ку за вр ше на. На отва ра њу и пр вој утак ми ци за „Уни вер зи ја ду”

(2009) би ла је пре пу на по се ти ла ца, ра до сних Пан че ва ца, љу би -

те ља спо р та... Пе ва ло се, на ви ја ло... Хва ла вам... Глас на ро да се

ни кад не пре и спи ту је. Хва ла вам...

    Хва ла вам што ха ла сто ји пра зна, са бла сна, пла ше ћи и оно

ма ло пти ца у бли зи ни.

По бе да при вре де

Ло кал на са мо у пра ва се му чи да про на ђе рад но спо соб но ста нов -

ни штво због при вред ног „бу ма” и ра ста про из вод ње у пан че вач -

кој пи ва ри. Фи ли ја ла На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње мо -

же да се за тво ри по што не ма ви ше ни јед ног рад ни ка на би роу.

Вај фер то ва пи ва ра, сим бол, бренд Пан че ва, при мер је нај у спе -

шни је при ва ти за ци је у ре ги о ну. Власт ДС-а је за да ла до ма ћи за -

да так свим зе мља ма у тран зи ци ји на те му спро во ђе ња при ва ти -

за ци је. Не, ни је про из вод ња пре се ље на у дру ги град. Не, ни су

рад ни ци оста ли без по сла. Не, ни је Пан че во оста ло без свог пи -

ва. То су са мо „зли је зи ци”.

    Ми, Пан чев ци, ужи ва мо у бла го де ти ма ове при ва ти за ци је.

Не до ста ју нам са мо сме штај ни ка па ци те ти по што је хо тел „Та миш

Хил тон” при вре ме но пун рад ни ка пи ва ре ко ји због по тре ба по сла

у овој фа бри ци и да ље при сти жу.

Мар ко Мо дић,
рад ник:
     
– До шли су ми 
при ја те љи из 
Но вог Са да да ви де
нај леп ши парк – 
На род ну ба шту и 
но ве цвет не по став ке
на шег „Зе ле ни ла”.
По ве шћу их на јед ну
еко ло шку тур не ју по
Пан че ву.

Ива на Ро сић, 
ди пл. еко но ми ста:

– Же лим да се про во зам
но вим „Шта дле ро вим”
во зо ви ма, па пу ту јем 
у Вр шац. Има до бра
жур ка у су бо ту. На дам
се да ће се у Вр шцу 
ре ши ти про блем 
с пи ја ћом во дом 
и би ти ка жње ни 
од го вор ни.

Алек сан дар 
Лу ко вић, по сло во ђа:

– Овог ви кен да 
ћу се од ма ра ти 
и при пре ма ти за сле де ћи,
за из бо ре. Би ћу ак ти ван 
и ан га жо ван, јер же лим 
да пре ми јер Алек сан дар
Ву чић на ста ви 
спро во ђе ње ре фор ми.
Нај бо љи пре ми јер ко јег
Ср би ја мо же има ти!

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

СЛЕ ДЕ ЋЕ НЕ ДЕ ЉЕ ГРА ЂА НИ БИ РА ЈУ – ДУ ХО ВИ ПРО ШЛО СТИ ИЛИ СВЕ ТЛА БУ ДУЋ НОСТ

СР БИ ЈА ПО БЕ ЂУ ЈЕ

ВУ ЧИЋ: СР БИ ЈА 24. АПРИ ЛА БИ РА

ПРО ШЛОСТ ИЛИ БУ ДУЋ НОСТ

– Гра ђа ни ће се сле де ће не де ље опре де ли ти и из ме ђу

про шло сти пу не пљач ка шких при ва ти за ци ја, по кла ња -

ња на род них па ра не по сто је ћим фир ма ма, оти ма ња од

де це са смет ња ма у раз во ју и свих дру гих ма хи на ци ја

Бо ја на Пај ти ћа и ње го вих са рад ни ка из Де мо крат ске

стран ке, и из ме ђу мо дер не, здра ве и уре ђе не Ср би је,

у ко јој гра ђа ни жи ве од свог по ште ног ра да и има ју

европ ски жи вот ни стан дард – по ру чио је пред сед ник

СНС-а Алек сан дар Ву чић.
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