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Ви ше од 2.000 љу ди би ће
у ша ре ној по вор ци

Бо гат за бав ни про грам за
све уз ра сте и уку се 

Ово го ди шњи Ин тер на ци о нал ни кар -
не вал Пан че во 2016. по чео је још у
уто рак, 14. ју на, ра ди о ни ца ма на ко -
ји ма је пан че вач ка фир ма „Art &
Creative” бес плат но об у ча ва ла де цу
и њи хо ве ро ди те ље ка ко да на пра ве
ма ске и ко сти ме и та ко се при пре ме
за оно глав но – све ча ну кар не вал ску
по вор ку.

Тај део кар не ва ла од ви ја ће се као
и обич но у пе так и су бо ту, овог пу та
су то 17. и 18. јун, за ка да је пла ни -
ран нај за ни мљи ви ји и нај ра зно вр -
сни ји про грам. Нај пре ва ља ре ћи да
ће се он овог пу та у нај ве ћој ме ри,
уме сто ис пред Град ске упра ве, од ви -
ја ти у Ули ци Ни ко ле Те сле и на Тр гу
Ђор ђа Вај фер та, где ће би ти по ста -
вље на глав на би на. 

Све по чи ње „Ули цом тра ди ци је”,
од но сно сај мом хра не, ви на и ру ко -
тво ри на, ко ји ће би ти отво рен у пе -
так од 17 сати. На те зга ма у Те сли ној
ули ци сво је про из во де из ла га ће чла -
но ви раз ли чи тих удру же ња ко ја се
ба ве очу ва њем тра ди ци је, углав ном
из пан че вач ких се ла.

У исто вре ме по че ће и про грам на
цен трал ној би ни, нај пре фи на лом
деч јег му зич ког фе сти ва ла „Рас пе -
ва но про ле ће Ср би је 2016”, а по том
се на ста вља ба лет ском пред ста вом
за де цу. Од 20 сати би ће одр жан
про ме над ни кон церт пан че вач ких
ду вач ких ор ке ста ра. Око 21 сат нај -
ве ћа ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја у
Пан че ву би ће све ча но отво ре на ти -
ме што ће гра до на чел ник Са ша Па -
влов пре да ти кљу че ве гра да ма е стру
кар не ва ла, што ће сим бо лич но зна -
чи ти да ће на ред на два да на Пан че -

ких рит мо ва и пле са. Нај пре ће на -
сту пи ти на ша сам ба тру па ко ја је
уче ство ва ла на кар не ва лу над кар не -
ва ли ма у Рио де Жа не и ру, а по том
сле де ва тре ни Ку бан ци. Ор ке стар и
пле са чи ан сам бла „Cubalcanica” са
овог ка рип ског остр ва има ће сво је
ве че сал се.

Оба да на Кар не ва ла на шест пунк -
то ва у гра ду од ви ја ће се ра зно вр стан
му зич ки про грам за нај ра зли чи ти је
уку се. Ди-џе је ви ће „вр те ти” ис пред
ка фи ћа „Хе до нист”, „Штаб По гон” и
„Cofee Shop”. На пар кин гу код ка феа
„Ба бис” кон церт ће одр жа ти „Soul
steamers band” и „Maraqya band”, а
на Гим на зиј ском тр гу на сту пи ће аку -
стич ки трио „Unusual band”. Љу би те -
љи там бу ра шке му зи ке мо ћи ће да
ужи ва ју у дво ри шту „Тру ба ча”, а све
до 19. ју на на зе ле ној по вр ши ни на
Та ми шком ке ју, у про ду жет ку Ули це
Ни ко ле Те сле, ра ди ће кaрневалски
за бав ни парк.

Због одр жа ва ња Ин тер на ци о нал -
ног кар не ва ла Пан че во 2016, у пе так
и су бо ту, 17. и 18. ју на, до ћи ће до
из ме не ре жи ма са о бра ћа ја у не ким
цен трал ним град ским ули ца ма. Кеј
Ра до ја Да ки ћа би ће де ли мич но за -
тво ре на пр вог да на кар не ва ла од 15,
а у су бо ту од 17 сати. Због одр жа ва -
ња кар не вал ске по вор ке, дру гог да на
кар не ва ла од 15 сати би ће за тво рен
за са о бра ћај део Ули це вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка од Ка ра ђор ђе ве до
Вој во де Пе тра Бо јо ви ћа, а од 18 сати
са о бра ћај ће би ти об у ста вљен це лом
ду жи ном ове ули це, као и у још две -
ма ко је се на ста вља ју на њу, Ми ло ша
Тре бињ ца до Ми ло ша Обре но ви ћа и
Ули ца осло бо ђе ња до кру жног то ка.

За вре ме одр жа ва ња пан че вач ког
кар не ва ла рад но вре ме уго сти тељ -
ских обје ка та би ће про ду же но до три
са та ују тру на ред ног да на.

Д. Ву ка ши но вић
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КАР НЕ ВА ЛИ СТИ ПРЕ У ЗИ МА ЈУ ВЛАСТ У ГРА ДУ

ЦАР СТВО ВЕ СЕ ЉА И ДРУ ЖЕ ЊА 
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вом „упра вља ти ” кар не ва ли сти, чи ја
„по ли ти ка” је раз дра га ност, ве се ље и
дру же ње.

На кон то га Пан чев ци ма ће се по -
кло ни ти пред став ни ци 36 кар не вал -
ских тру па из свих срп ских гра до ва
ко ји има ју ова кве ма ни фе ста ци је,
али и из ино стран ства. Уз Ита ли ја не,
на пан че вач ком кар не ва лу уче ство -
ва ће по две тру пе из Хр ват ске и Сло -
ве ни је, али и из још не ких бив ших ју -
го сло вен ских ре пу бли ка, укуп но пре -
ко 2.000 љу ди.

Зо ра на Вла ду, пред сед ни ца удру -
же ња „При ја те љи Пан че ва”, ко је ор -
га ни зу је кар не вал, на ја ви ла је до ла -
зак чла но ва бор да Фе де ра ци је европ -
ских кар не вал ских гра до ва ко ји су
ина че ре дов ни го сти пан че вач ког
кар не ва ла. Она је под се ти ла да је
Пан че во пр ви град у Ср би ји ко ји је
до био свој кар не вал и ушао у ову асо -
ци ја ци ју и да су ње гов при мер сле ди -
ли дру ги срп ски гра до ви.

Го то во па ра док сал но де лу је чи ње -
ни ца да је Ин тер на ци о нал ни кар не -
вал Пан че во и да ље по бро ју уче сни -
ка у укуп ном про гра му нај ве ћи у на -
шој зе мљи иа ко има је дан од нај ма -
њих бу џе та. При ме ра ра ди, оп шти на
Со ко ба ња из сво је ка се за кар не вал
да је мно го ви ше нов ца не го Пан че во,
ко је је не у по ре ди во раз ви је ни је.

По кро ви тељ ово го ди шњег Кар не -
ва ла је Ми ни стар ство тр го ви не и ту -
ри зма, а од ре ђе на сред ства ор га ни -
за то ри су до би ли и из град ског бу -
џе та.

Глав ни про грам као и обич но по -
чи ње у су бо ту од 20 сати де фи ле ом
кар не вал ских тру па цен трал ном ули -
цом – Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка све
до Тр га Ђор ђа Вај фер та, где би тре ба -
ло да се за вр ши ва тро ме том.

На глав ној би ни ће се од 17.30 од -
ви ја ти деч ји кар не вал ски про грам, а
на кон про ла ска по вор ке кар не ва ли -
ста на ста ће екс пло зи ја ју жно а ме рич -

ИСКРИВЉЕНА 

СТВАРНОСТ

Завршене мала матура
и борба за бодове
» страна 7

Становници Мисе 
немају канализацију
» страна 9



же ње да је пе ва ње хим не не ке зе мље
ствар лич ног опре де ље ња и сло бо де.

Шта би би ло да је не ки од ре пре -
зен та ти ва ца Ен гле ске, Фран цу ске,
Не мач ке или не ке дру ге др жа ве у
чи јим се лек ци ја ма игра ју на ту ра ли -
зо ва ни игра чи по сту пио као Ља јић?
Не ма сум ње да би та квом фуд ба ле ру
зви жда ли на ви ја чи, и да би га рас тр -
гли ме ди ји те зе мље.

Ко ли ко је Ља ји ћев по сту пак пре
не ко ли ко го ди на про бле ма ти чан и
спо ран по ка зу је је дан при мер. Ка да
је пре две го ди не се лек тор ка на ше
ко шар ка шке ре пре зен та ци је Ма ри -
на Маљ ко вић по зва ла у еки пу та лен -
то ва ну аме рич ку ко шар ка ши цу Де -
ни јел Пејџ, она је са мо и ни ци ја тив но
на у чи ла да пе ва хим ну Ср би је.

На пи та ње за што је то од лу чи ла
ка да ни ко ни је тра жио та ко не што
од ње, из ја ви ла је да ни је хте ла да се
би ло чим из два ја од дру гих, иа ко је
стран ки ња, већ је же ле ла да у све му
бу де са став ни део на ше ко шар ка шке
се лек ци је. Због то га ни је ни ма ло за
чу ђе ње што је њен по тез иза звао
сим па ти је. М.Г. 

Пра во суд на бр ља
Пан че во је опет у фо ку су пре сто нич ких ме ди ја. Не, не у ве зи са за га -
ђе њем, те ма ни су ни раз бој ни штва, а ни пре ле та чи, већ се го во ри,
сни ма и пи ше о јед ном суд ском спо ру ко ји до би ја хо ли вуд ске ди мен -
зи је. Ни је фри зер До ме глу мац, јок, чо век је фри зер, од у век. Али,
пре ма сце на ри ју ко ји је на пи сао пра во суд ни си стем Ср би је, Дра ган
До ма зе тов ски је уву чен у са пу ни цу без, по ње га и за са да, хе пи ен да.
Па мо ра да се бо ри.

Пи са ли смо о том хар мсов ском слу ча ју не ко ли ко пу та, а још увек
је ак ту е лан. Јер, До ме ви ше, по са ве ту ле ка ра, не штрај ку је гла ђу, не -
го са да про те сту је. Сва ко днев но, ис пред згра де су да у цен тру гра да.
На кон на ше спи са ни је, у пра ће ње фа бу ле укљу чи ли су се и РТС, у
окви ру гле да ног ју тар њег про гра ма и крат ке фор ме „Шта ра ди те,
бре”, те ли сто ви „По ли ти ка” и „Ве чер ње но во сти”, „Днев ник” РТВ
Вој во ди на, ле ген дар ци „Мар ка Жва ка”, „Блиц” и „Те ле граф” на сво -
јим сај то ви ма плус ра зни дру ги пор та ли...

Да под се ти мо о че му се ов де ра ди. Пре су ђе но је да До ма зе тов ски
мо ра да се исе ли из ку ће ко ју је, а он па пи ро ло шки ар гу мен ту је ту
тврд њу, ле гал но ку пио и ре но ви рао, у шта је уло жио мно го нов ца.
До био је по том опо ме ну да мо ра да не ста не у ро ку од не ко ли ко да -
на и за пре ће но му је суд ским из вр ши те љи ма. Ре шио је да гла ду је и
да са ку пља пот пи се по др шке за ње гов зах тев да се ис пи та за ко ни -
тост од лу ке о исе ље њу: до сад је пе ти ци ју пот пи са ло пре ко 2.500 љу -
ди, а До ме по себ но на гла ша ва да су га по др жа ли ско ро сви пан че -
вач ки адво ка ти, те да га сва ко днев но бо дре и су ди је. Су гра ђа ни му
до но се во ду и со ко ве, а по се ћи ва ли су га и ак ти ви сти не вла ди них
ор га ни за ци ја.

С дру ге стра не, Со фи ја Ни ко ла и дис ка же да је ку ћу ко ја је њој при -
па да ла, њен брат нео вла шће но про дао 2006. го ди не без ње не са гла -
сно сти, те да се До ма зе тов ски укњи жио као вла сник не крет ни не за -
хва љу ју ћи по зна ни ци ма у су ду, иа ко је ку ћа би ла пред мет суд ског
спо ра.

Ква ка овог де це ни ју ду гог су ђе ња на ла зи се на вра ти ма пра во суд -
ног си сте ма Ср би је. Апе ла ци ја у Но вом Са ду пре су ди ла је у ко рист
До ма зе тов ског, док је Основ ни суд у Пан че ву на ре дио исе ље ње, што
је, за тим, по твр дио Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду. Због про ме на над ле -
жно сти су до ва До ме је спор из гу био, па се мо же ре ћи да се ра ди о
сво је вр сном прав ном пре се да ну.

Не ко ме је то ка ква је те жи на но во сад ских од лу ка пи та ње про це ду -
ра, а по ро ди ци До ма зе тов ски кро ва над гла вом. Пре о стао је, као нај -
ви ша ин стан ца, Вр хов ни ка са ци о ни суд. До ме, др жи се.

* * *
Иде нам у су срет кар не вал. Ту је, са да ће ви кенд.

Ша ре ни стрејн џе ри и до ма ћи кар не ва ли сти офар ба ће Пан че во.
Би ће пу ни ка фи ћи и ноћ ни клу бо ви. Ма са ће се сли ти у цен тар гра -
да. Ли мен ке, ко ки це, фо то а па ра ти, осме си, клин ци на ра ме ни ма
оче ва... Екс тра. Ипак, ако ви ди те не ког бо ле сни ка са зми јом око вра -
та ко ја на шој де ци ну ди да је по ми лу ју и да се са њом сли ка ју – зо -
ви те по ли ци ју.

Из гред ни ка (не)за ви сно од кар не ва ла већ има: ко му нал на по ли ци -
јо, не мо же мо да из др жи мо не сно сну бу ку ко ја да ни ма до ла зи са ке -
ја, где је сме ште но не ко ли ко тзв. лу на-пар ко ва. Ли ко ви што ко нач но
ис пу ни ше жи вот ну же љу да се до хва те ми кро фо на и да исто вре ме но
има ју и јак раз глас, уби ше чи тав ток Та ми ша кроз Пан че во брун да -
њем о бес плат ним же то ни ма док пре ко њих „во зи” нај гр ђа на род -
њач ка се љо бер шти на. Ма, ма ло гра ђан шти на, пар екс е ланс.

Ра ду је мо се ју жно а ме рич кој ат мос фе ри кар не ва ла и би ће нам кри -
во што ће бр зо про ћи. Осим због јед не ства ри: свр ше так те ма ни фе -
ста ци је би ће сиг нал да брун да ла са сво јим цир ку си ма тре ба са ке ја
да се по ку пе и исе ле. Збо гом.

игра ју ши ром Фран цу ске, пре по чет -
ка увек мо гу да ви де исту сли ку – на -
ви ја чи и за гр ље ни фуд ба ле ри сва ке
зе мље сло жно пе ва ју њи хо ве хим не.
Не ма ни ког ко ме то сме та или ви ди
не што спор но и не у о би ча је но у то ме. 

На жа лост, код нас ни је та ко, јер је
би ло не ких ко ји су од пе ва ња на ци о -
нал не хим не пра ви ли по ли тич ки
про блем. Си ни ша Ми хај ло вић, не -
ка да шњи се лек тор фуд бал ске ре пре -
зен та ци је Ср би је, вра тио је пре че ти -
ри го ди не са при пре ма на ци о нал не
се лек ци је Аде ма Ља ји ћа, игра ча
„Фи о рен ти не”. За ме рио му је због
то га што на утак ми ци са Шпа ни јом
ни је хтео да пе ва хим ну Ср би је. 

На пи та ње но ви на ра због че га је та ко
по сту пио, Ља јић је из ја вио да је Ср би ја
зе мља у ко јој жи ве и Му сли ма ни а не
са мо ста нов ни штво пра во слав не ве ро -
и спо ве сти. До дао је да га пе ва ње хим не
„Бо же прав де” ири ти ра јер се ње ним
ре чи ма гло ри фи ку ју бог ко га не осе ћа
сво јим и за ње га ту ђа ве ра, пра во сла -
вље, ко ју та ко ђе не сма тра сво јом. Да
све бу де ту жни је, би ло је мно го оних
ко ји су га по др жа ли у то ме, уз обра зло -

Ко ме сме та 
хим на? 

Гле да о ци те ле ви зиј ских пре но са

фуд бал ских утак ми ца, ко је се ових

да на у окви ру Европ ског пр вен ства

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Покретни скандинавски мурал.

У центру града, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• „Сунце ти пољубим жарко”, рекао је Икар пре него што је пао!

• Ми радимо за мале паре јер нећемо да будемо робови новца. 

• Ја само уз добар блуз падам у севдах. 

• Ја сам буџетски корисник. Издржава ме отац од своје пензије. 

• Алкохоличар иде из кафане кући. А боем из куће у кафану. 

• Ми смо најјачи кад је најтеже и сваким даном смо све 
јачи и јачи.  

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ВИДИ СЕ СВЕТЛОСТ НА КРАЈУ ТУНЕЛА. 

НЕКО НАМ ЈЕ УПАЛИО СВЕЋУ! 

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 17. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ТЕ ЖАК УДЕС КОД ВОД НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ 

ЈЕ ДАН ПО ГИ НУ ЛИ, 
ЈЕ ДАН ТЕ ШКО ПО ВРЕ ЂЕ НИ 

Три во зи ла 
уче ство ва ла у су да ру 

Ау то у ко ме су се де ли
стра да ли био је 
то ли ко смр скан да 
су мо ра ли да их ва де
ва тро га сци

Лоренцо Видевски ро ђен 1958.
го ди не из Ја бу ке је по ги нуо, а
Ж. Д. ро ђен 1967. је те шко по -
вре ђен у са о бра ћај ној не сре ћи
ко ја се до го ди ла ју трос око
6.40 код Вод не за јед ни це, на
рас кр сни ци ули ца Ди ми три ја
Ту цо ви ћа и Мо ше Пи ја де. 

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је
смо до би ли у Основ ном јав ном
ту жи ла штву, у овом уде су су
уче ство ва ли ау то бус ко ји је до -
ла зио из прав ца Бе о гра да и
ишао ка Глав ној ау то бу ској ста -
ни ци, „шко да фа би ја” чи ји во -
зач је во зио из прав ца Ја бу ке и
ула зио у рас кр сни цу и тре ћи ау -

зад њем се ди шту, а те шко је
ра њен во зач тог ау та. Број жр -
та ва у ње му био би још ве ћи да
из ау та ма ло пре су да ра ни је
иза шла су пру га во за ча.

Шта је био узрок овог те -
шког уде са утвр ди ће ис тра га
ко ју је покренулo Основ но јав -
но ту жи ла штво. Ка ко је за
„Пан че вац” из ја ви ла ње го ва
порт па рол ка Је ле на Са ми лов,
ау то бус ко ји је уче ство вао у
овој са о бра ћај ној не сре ћи је
упу ћен на ван ред ни тех нич ки
пре глед. 

Ина че, Ж. Д. је на кон ука за -
не ле кар ске по мо ћи у пан че -
вач кој бол ни ци пре ба чен за
Бе о град, у Ур гент ни цен тар. У
су да ру је за до био фрак ту ру ло -
ба ње на кон че га је пао у ко му.

На жа лост, ово ни је је ди ни
тра ги чан са о бра ћај ни удес ко ји

то мо бил ко ји је до ла зио из цен -
тра гра да и ишао ка Ја бу ци. 

Нај те же је про шла „шко да
фа би ја” ко ја се ди рект но су да -
ри ла са ау то бу сом, због че га су
на стра да ле из тог ау та мо ра ли
да из вла че ва тро га сци. По ги -
ну ли у том во зи лу је се део на

Гру па на ших су гра ђа на ко ји
су за вр ши ли Гим на зи ју да ле ке
1954. го ди не све ча но je про -
шле су бо те, 4. ју на, обе ле жи ла
ше зде се то го ди шњи цу ма ту ре!

У же љи да на је дан дан за у -
ста ве вре ме и да се при се те
мно го леп ших и без бри жни -
јих го ди на, ни је их оме ло ни
то што мно ги из њи хо ве ге не -
ра ци је, као и њи хо ви про фе -
со ри, ви ше ни су ме ђу жи ви ма.
Ме ђу они ма ко ји су тог да на
при су ство ва ли про сла ви би ло
је бив ших ма ту ра на та ко ји су

са мо за ту при ли ку до пу то ва -
ли са Зла ти бо ра и из Хр ват ске. 

Пре ма ре чи ма на шег су гра -
ђа ни на Ми лу ти на Би ка ра,
оку пља ње не ка да шњих гим на -
зи ја ла ца би ло је по де ље но у
не ко ли ко ета па.

– Нај пре смо се оку пи ли ис -
пред згра де Гим на зи је. Ту смо
се сли ка ли, а он да смо ушли у
збор ни цу где је Ми хај ло Јо ва -
но вић про звао све при сут не.
По сле то га смо при ча ли о то -
ме ко где жи ви, шта ра ди и ка -
ко је про шао у жи во ту. Иа ко се
ни смо од мах сви пре по зна ли,
ка сни је је и тај про блем ре -
шен. Он да смо оти шли у Све -
то у спен ски храм, где смо одр -
жа ли по мен свим пре ми ну -

лим про фе со ри ма и уче ни ци -
ма. По след њи део на шег су -
сре та био је ру чак у ре сто ра ну
„Зан зи бар”, где су нам сви ра -
ли Ни ки ца Ра шај ски и там бу -
ра ши – опи сао је про шло не -
дељ ни су срет Би кар. 

Он је до дао и то да су до са -
да шњи су сре ти ма ту ра на та
Гим на зи је ге не ра ци је 1954.
го ди не за ка зи ва ни на сва ких
пет го ди на, али да је пред ло -
же но да се убу ду ће че шће одр -
жа ва ју, док још има жи вих.
Би кар је ис ко ри стио све ча ни
ру чак и да у име свих че сти та
злат ну свад бу Ђу ри Ки шу, јед -
ном од при сут них, и ње го вој
су пру зи Мир ја ни. 

Иа ко се од 136 не ка да шњих
гим на зи ја ла ца оку пи ло са мо
њих 30, за вре ме све ча ног руч -
ка ме ђу њи ма ни је би ло оног
ко и по ред по од ма клих го ди на
ни је био раз дра ган и рас по ло -
жен за пе сму и ве се ље. Сво јом
по зи тив ном енер ги јом оду ше -
ви ли су осо бље „Зан зи ба ра”.
„Пан че вац” им же ли дуг жи -
вот, до бро здра вље и што ско -
ри ји по нов ни су срет. М.Г. 

СВЕ ЧА НОСТ У ГИМ НА ЗИ ЈИ 

Обе ле жи ли ше зде се то го ди шњи цу ма ту ре

Про шлог ви кен да пла ни на ри
ПД „Је ле нак” ор га ни зо ва ли
су тро днев ну дру же ње пла ни -
на ра на Про кле ти ја ма. Ова
пре див на пла ни на, ко ја се
на ла зи те ри то ри ја ма три др -
жа ве, Ср би је, Цр не Го ре и
Ал ба ни је, оку пи ла је 42 пла -

ни на ра, углав ном Пан че ва ца,
ко ји су за три да на осво ји ли
че ти ри вр ха над мор ске ви си -
не пре ко 2000 ме та ра (Ће мен
2096 м, Бор 2149 м, Пла ни -
ни ца 2077 м, као и врх ко ји
се на ла зи у Ал ба ни ји, Ма ја
Хо тит 2270 м). З. Ст.

АК ТИВ НОСТ ПД „ЈЕ ЛЕ НАК”

Осво је не Про кле ти је

Деч ји хор Пан че вач ког срп -
ског цр кве ног пе вач ког дру -
штва, под ди ри гент ским ру -
ко вод ством Бор ја не Стра -
жме ште ров, уче ство ва ће у
так ми чар ском де лу 22. фе -
сти ва ла ду хов не му зи ке „Хо -
ро ви ме ђу фре ска ма” у Бе о -
гра ду. Пан че вач ки мла ди

пе ва чи ће сво јим на сту пом
отво ри ти кон церт но ве че у
уто рак, 21. ју на, у 20 са ти, у
крип ти Хра ма Све тог Са ве.
За на ступ на про шло го ди -
шњем фе сти ва лу „Хо ро ви
ме ђу фре ска ма” деч ји хор
ПСЦПД-а на гра ђен је по хва -
лом. Д. М.

По ве ћан број нај те жих уде са, упо зо ра ва са о бра ћај на по ли ци ја 

се до го дио ових да на. Про шле су -
бо те, 11. ју на, око 14.30, на пу ту
Пан че во–Ц ре па ја код Скро ба ре,
по ги нуо је во зач „фол ксва ге на”
на кон што је у јед ном тре нут ку
из гу био кон тро лу над ау то мо би -
лом и пре вр нуо се на кров. По -
вре де ко је је во зач за до био би ле
су та ко те шке да је на ли цу ме -
ста пре ми нуо.

Ина че, са о бра ћај на по ли ци -
ја је упо зо ри ла да је по след -
њих да на знат но по ве ћан број
са о бра ћај них не сре ћа са нај те -
жим по сле ди ца ма. 

Нај че шћи узро ци тих не зго -
да би ли су пре бр за во жња, не -
про пи сно пре ти ца ње, не у сту -
па ње пр вен ства про ла за, упра -
вља ње во зи лом под деј ством
ал ко хо ла и дру ге не до зво ље не
рад ње.

Због че стих са о бра ћај них не -
сре ћа са о бра ћај на по ли ци ја је
на ја ви ла да ће у на ред ном пе -
ри о ду по ја ча ти ак тив ност у не -
по сред ној кон тро ли са о бра ћа ја
на от кри ва њу и санк ци о ни са њу
са о бра ћај них пре кр ша ја. На ја -
вље но је и да ће са о бра ћај ни
по ли цај ци мак си мал но ко ри -
сти ти тех ни ку и уре ђа је за от -
кри ва ње и до ку мен то ва ње са о -
бра ћај них пре кр ша ја.

Упра ва са о бра ћај не по ли ци -
је апе ло ва ла је на уче сни ке у
са о бра ћа ју да ра ди сво је без -
бед но сти и си гур но сти дру гих,
во де ра чу на о то ме да ка да во -
зе, увек при ла го де бр зи ну
усло ви ма пу та и по ста вље ној
са о бра ћај ној сиг на ли за ци ји.

М.Глигорић

Ве ли ки тур нир у ма лом
фуд ба лу за мла ђе ка те го -
ри је (од 2004. до 2009. го -
ди шта) у ор га ни за ци ји ФК
„Во ја Га чић” из Пан че ва
би ће одр жан на те ре ну са
ве штач ком тра вом код Ха -
ле спор то ва од су бо те 18.
до че тврт ка 23. ју на. Уче -
ство ва ће 90 еки па из Ужи -
ца, Ло зни це, Чач ка, Но вог
Са да, Бе о гра да и Пан че ва,
као и из дру гих ме ста. Про -
мо тер тур ни ра је ФК „Пар -
ти зан” из глав ног гра да.

Фуд бал ће би ти у пр вом
пла ну, али ће уче сни ци
тур ни ра и гле да о ци ужи ва -
ти и у број ним из не на ђе -

њи ма. Пред сед ник клу ба-
ор га ни за то ра Ми о драг Га -
чић је ре као:

- Дра го ми је што ће Пр -
ви лет њи куп „Во ја Га чић”
уго сти ти пре ко хи ља ду ма -
ли ша на и њи хо вих ро ди те -
ља из ра зних кра је ва на ше
зе мље. Тру ди ће мо се да бу -
де мо до бри до ма ћи ни, а
су де ћи по еки па ма ко је ће
до ћи, си гу ран сам да ће
наш тур нир би ти ме ђу нај -
ја чим и нај по се ће ни јим у
Ср би ји. По зи вам све љу би -
те ље спор та из на ше га гра -
да да до ђу и ви де ка ко бу -
ду ћи шам пи о ни игра ју
фуд бал. Р. Т.

КОД ХА ЛЕ СПОР ТО ВА

Бу ду ћи мај сто ри
фуд ба ла

И ДАЉЕ У КОМИ 

Према информацијама које смо добили 15. јуна око подне у

Ургентном центру у Београду, здравствено стање Ж. Д., те-

шко повређеног у овом удесу, је и даље тешко и нема ника-

квих промена. Речено нам је и да ће по свему судећи бити

подвргнут још једном снимању скенером да би лекари ви-

дели шта ће предузимати даље. 

Иначе, према причама које круже градом, до ове несре-

ће је дошло зато што су аутобусу отказале кочнице. У при-

лог томе иде одлука судија да га пошаљу на ванредни

технички преглед.

ВРЕ МЕ МА ТУР СКИХ ЈУ БИ ЛЕ ЈА

То ком ју на би ло је мно го оку пља ња не ка да шњих ма ту ра на -

та по во дом то га што су про шле ју би лар не го ди не од мо мен -

та ка да су та да шњи уче ни ци иза шли из школ ских клу па.

Про шлог ви кен да сла вље но је и 20 го ди на од од ла ска из

Гим на зи је и ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”, а оку пља ли су се

и не ка да шњи школ ски дру га ри из још не ких пан че вач ких

сред њих и основ них шко ла.

Сле де ћа ве ли ка жур ка за ка за на је за 25. јун уве че, ка да

ће се у „Ку пеу” са ста ти сре до веч ни љу ди ко ји су за вр ши ли

„Зма је ву” шко лу 1986, да кле пре 30 го ди на.

Наш суграђанин и један од
најпознатијих афористичара у
Србији, Зоран Т. Поповић до-
био је награду „Типар” која се
додељује у оквиру пљеваљске
манифестације „Дани хумора
и сатире Вуко Безаревић”. То
признање му је припало за ње-
гову нову књигу афоризама
„Даће Бог, ако Бог да”.

Поповић је добио ову награду
у конкуренцији аутора дванаест
књига, а од пет чланова жирија
четворо је гласало за њега. 

Иначе, награда „Типар” доде-
љује се ауторима хумористич-
ко-сатиричних књижевних дела

која су настала током ове и
претходне године, а објављена
су на простору бивше СФРЈ. 

Поповићу ће награда бити
додељена у Пљевљима, у јулу,
током трајања манифестације
„Дани хумора и сатире”, а осим
повеље добиће и 800 евра. 

Поповићева награђена књига
објављена је почетком децем-
бра прошле године, а након то-
га је награђена признањем „Ра-
доје Домановић” за најбољу
књигу сатире у 2015. години. 

О снази и вредности Попо-
вићевих афоризама говори и
то да он не осваја само награ-

де на нашим просторима, већ
и у иностранству. 

Јуна прошле године добио је
признање које додељује либан-
ска фондација коју је основао
Наџи Наман, борац за пошто-
вање људских права и писац.
Оно му је додељено за креатив-
ност, а добио га је у конкурен-
цији 2041 писца из 60 земаља. 

Подсећамо, Зоран Т. Попо-
вић пише афоризме од 1986.
године. До сада су му их обја-
вљивали „Нин”, „Јеж”, „Дан-
га”, и „Књижевна реч”, а по-
следњих неколико година он
пише и за „Панчевац”. М. Г. 

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ЗОРАНА Т. ПОПОВИЋА 

Најбољи афоризми у бившој Југославији

НА ФЕ СТИ ВА ЛУ„ХО РО ВИ МЕ ЂУ ФРЕ СКА МА”

На сту па Деч ји Хор
ПСЦПД-а

Захваљујући нашем суграђа-
нину Миладину Митровићу,
истакнутом шаховском рад-
нику, организатору ФИДЕ и
великом пријатељу најбољег
шахисте свих времена, ле-
гендарног Светозара Глиго-
рића Глиге, Панчево има ту
привилегију да се у њему на-
лази богата заоставштина чу-
веног велемајстора. 

Како би се прикупила
средства за оснивање фонда
и музеја „Светозар Глигорић
Глига” у Панчеву, челни љу-
ди истоименог клуба у уто-
рак, 21. јуна, организују ху-

манитарни сценско-музички
програм на коме ће учество-
вати глумац Мирослав Жу-
жић, пијанисти Иван Динић
и Иван Алексијевић, вокал-
ни солиста Александра Бије-
лић, кларинетисти Огњен
Поповић и Вељко Кленков-
ски, квинтет Сорина Бољан-
ца и хор Панчевачког срп-
ског црквеног певачког дру-
штва с диригентом Вером
Царином.

Програм почиње у 19 сати,
а уместо куповине улазница,
потребно је оставити добро-
вољни прилог. А. Ж.

У УТОРАК, 21. ЈУНА

Омаж шаховском
велемајстору



Из ме ње но не ко ли ко 
ур ба ни стич ких пла но ва 

Град ско ве ће Пан че ва усво ји ло
је у пе так, 10. ју на, не ко ли ко
пред ло га из ме на ур ба ни стич -
ких пла но ва. Нај за ни мљи ви ји
од њих од но се се на ју жну ин -
ду стриј ску зо ну, под руч је Хи -
по дро ма и на Ка ча ре во.

Де таљ не ре гу ла ци је ком -
плек са ХИП „Пе тро хе ми је”
омо гу ћи ће овој ком па ни ји да
на свом зе мљи шту из гра ди
фа бри ку по ли про пи ле на, ко ја
јој је нео п ход на да би тех но ло -
шки за о кру жи ла про из вод ни
про цес и ефи ка сни је по сло ва -
ла. Дру ги план ски до ку мент у
том де лу Пан че ва од но си се на
део зе мљи шта у бли зи ни Ра -
фи не ри је наф те ко је ко ри сти
Јав но пред у зе ће „Тран снаф -
та”. Из ме не тог ак та омо гу ћи -
ће тој фир ми да из гра ди скла -
ди шта го ри ва. Из ве сти о ци ни -
су же ле ли да пре ци зи ра ју о
ка квим се скла ди шти ма ра ди,
али је ра ни је на ја вљи ва но да
би „Тран снаф та” ре зер во а ре за
го ри во гра ди ла са не мач ком
ком па ни јом „Оил тен кинг”.

Град ски од бор По кре та „До -
ста је би ло” ис ти че да јав на
пред у зе ћа у Пан че ву не по шту -
ју за кон ко јим је про пи са но да
су ду жна да на сво јим ин тер нет
стра ни ца ма об ја ве рад не би -
о гра фи је чла но ва над зор ног
од бо ра, ди рек то ра и из вр -
шних ди рек то ра.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре, одр жа ној у уто рак, 15.
ју на, Ни ко ла Ће бић, пред -
сед ник ГО овог по кре та,
пре ци зи рао је да се ра ди о
чла ну 71 За ко на о јав ним
пред у зе ћи ма.

– С об зи ром на то да је
тран спа рент ност јед но од
на ших основ них про грам -
ских на че ла, сма тра мо да би
„Хи ги је на”, „Зе ле ни ло”,
АТП и сва оста ла јав на пред -
у зе ћа на те ри то ри ји Пан че -
ва, тре ба ло да ис по шту ју по -
ме ну ти за кон. Гра ђа ни то
мо гу про ве ри ти та ко што ће
по се ти ти њи хо ве ин тер нет
стра ни це. Не твр ди мо да не
об ја вљу ју ни шта, али же ли -
мо да скре не мо па жњу на
не до ступ ност рад них би о -
гра фи ја за по сле них на ру ко -
во де ћим по зи ци ја ма.

Он је под се тио да су чла -
но ви По кре та и ра ни је ис ти -
ца ли да се не зна ко су љу ди
ко ји упра вља ју пред у зе ћи -
ма, као и да су не по зна ти
кри те ри ју ми по ко ји ма су
они би ра ни, а да ће ак ци ју
„би о гра фи је на сун це” спро -
во ђе ну на ре пу блич ком ни -
воу, са да про ши ри ти и на
ло кал.

– На ше кри ти ке се че сто
од но се на тврд ње да су не -
ком пе тент ни љу ди на бит -
ним функ ци ја ма, да не ма ју
рад на ис ку ства или аде -
кват но обра зо ва ње. Због то -
га, зах те ва мо да се об ја ве
би о гра фи је ко је ће са др жа -
ти сте че но обра зо ва ње, рад -
но ис ку ство, зва ња, и ли -
цен це. Та да ће мо ви де ти да
ли смо би ли у пра ву или
смо по гре ши ли – ре као је
Ће бић.

Он је ка зао да је не мо гу ће
да од бор нич ка гру па „До ста
је би ло” по кре не ини ци ја ти -
ву у Скуп шти ни Пан че ва да
се по шту је за кон ко ји већ
по сто ји, али да мо же јав но
да по ста ви пи та ње због че га
се у прак си он не спро во ди.
На гла сио је ка ко је тран спа -
рент ност дру штве ни циљ и
лек ко ји сва ка ко по ма же
бор би про тив ко руп ци је. 

– Об ја вљи ва ње би о гра фи -
ја до ве шће до пи та ња да ли
је од ре ђе на осо ба уоп ште
тре ба ло да бу де пред ло же на
за оба вља ње та квих по сло ва.
Они ко ји при хва та ју функ -
ци је ди рек то ра и чла но ва
над зор них од бо ра, мо ра ју да
зна ју да ће би ти под кон тро -
лом јав но сти – ис та као је
Ће бић.

Овом при ли ком чла но ви
По кре та су по но ви ли да су
на прет ход ном за се да њу ло -
кал ног пар ла мен та тра жи ли
да се пред ста ве но ви већ ни -
ци и ди рек то ри, али да им
зах тев ни је ис пу њен.

ПОЛИТИКА
Петак, 17. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Би о гра фи је на сун це

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Ле га ли за ци ја ка ча ре вач ког је зе ра

РАЗ ГО ВОР С ПО СЛА НИ ЦИ МА СКУП ШТИ НЕ АПВ-а

ПРИ О РИ ТЕ ТИ СУ БОЛ НИ ЦА 
И ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

ДС је ко чио са рад њу
По кра ји не и ло кал не
са мо у пра ве

Ре ша ва ње те ку ћих
пан че вач ких про бле ма

У Скуп шти ни Ау то ном не По -
кра ји не Вој во ди не с ли сте
„Алек сан дар Ву чић – Ср би ја
по бе ђу је” сто ли це је оси гу ра ло
че тво ро Панчевацa – Јо ван
Ла за ров, Са ша Лев на јић и На -
да Ми ла но вић из ре до ва Срп -
ске на пред не стран ке, као и
Рај ко Ми јо вић, њи хов ко а ли -
ци о ни парт нер из Со ци јал де -
мо крат ске пар ти је Ср би је. У
раз го во ру за наш лист сви су
по твр ди ли да ће сво јим по сла -
нич ким де ла њем и за ла га њем
по ку ша ти да до при не су раз во -
ју гра да, а овом при ли ком ис -

ко ји ма је го во рио док је Де мо -
крат ска стран ка би ла на вла -
сти у Вој во ди ни и ис та као да
ће при о ри тет би ти сре ђи ва ње
Оп ште бол ни це Пан че во, јер
сма тра да су гра ђа ни ма нео п -
ход ни бо љи усло ви за ле че ње.
Под се тио је и ка ко се у про те -
кле че ти ри го ди не за ла гао за
рав но мер ну рас по де лу сред -
ста ва Фон да за ка пи тал на ула -
га ња.

функ ци ју се кре та ра Град ског
од бо ра СНС-а.

– По сто ји мно го спор них
пи та ња, наш град је за и ста био
од стра њен за вре ме вла да ви не
Бо ја на Пај ти ћа, а ми ће мо на -
шим ра дом до при не ти по бољ -
ша њу усло ва за жи вот и рад у
Пан че ву. На на ма је ве ли ка
од го вор ност и по тру ди ће мо се
да ни ка ко не раз о ча ра мо гра -
ђа не – ре кла је На да Ми ла но -
вић.

Нај ве ћи про бле ми 
не за по сле ност
и не ли квид ност при вре де
Рај ко Ми јо вић је ис та као да су
фи нан сиј ска кри за и при вред -
ни ко лапс до ве ли до па да при -
хо да од По кра ји не до ло ка ла и
на по ме нуо ка ко по сто је сла бе
ам би ци је да се ви ше ура ди у
од ре ђе ним обла сти ма.

– Про бле ми с ко ји ма се По -
кра ји на да нас су о ча ва је су не -
за по сле ност и не ли квид ност
при вре де. Све је ви ше на пу -
ште них ку ћа и све ма ње ста -
нов ни ка. Сма трам да до стиг -

ја су за пра во и би ла спор на из
по ли тич ких раз ло га, а не из
фор мал но-прав них или не ких
дру гих – из ја вио је Лев на јић.

Ре као је да је ло кал на са мо -
у пра ва ра ни је тр пе ла при ти -
сак по кра јин ске ад ми ни стра -
ци је и да ни је по сто јао ни је -
дан вид са рад ње, што се ве о ма
не га тив но од ра зи ло на Пан че -
во. Као при мер је на вео ас -
фал ти ра ње ули ца у цен тру
гра да, ко је је и по ред то га што
је пот пи сан уго вор и што је по -
кра јин ска ад ми ни стра ци ја
пре у зе ла оба ве зе, на кра ју
ипак фи нан си ра но из бу џе та
Гра да.

– У на ред ном пе ри о ду не ће
би ти та квих про бле ма јер ће
по сто ја ти те сна са рад ња ло ка -
ла с По кра ји ном, а на на ма
по сла ни ци ма ће би ти да до -
при не се мо то ме да се што ви -
ше сред ста ва сли је у Пан че во.
Уло жи ће мо свој мак си мум и
од ло кал не са мо у пра ве оче ку -
је мо да са сво је стра не ура ди
све што је нео п ход но ка ко не
би би ло за сто ја – ка зао је Лев -
на јић и до дао да ће са да пр ви
пут по сто ја ти пра ва са рад ња
ло кал не, по кра јин ске и ре пу -
блич ке вла сти и да је нео п ход -
но да се та ква при ли ка ис ко -
ри сти. Он се сло жио с Ла за ро -
вим и ис та као да ће пр ви тест
ко ји ће мо ра ти да по ло же би -
ти уре ђе ње бол ни це и за вр ше -
так згра де За во да за јав но
здра вље.

– По ред то га, бит но је што је
град ски бу џет у прет ход ним
го ди на ма сно сио те рет фи нан -
си ра ња из град ње ка на ли за ци -
о не и во до вод не мре же на се -
ље них ме ста. Са да ви ди мо
при ли ку и по ку ша ће мо да из
по кра јин ских фон до ва, уко ли -
ко бу де нов ча них мо гућ но сти,
не ки од про је ка та усме ри мо
ка Вој во ди ни ка ко би га она
фи нан си ра ла.

та кли су и нај ве ће про бле ме и
мо гу ћа ре ше ња. 

С об зи ром на то да је Јо ван
Ла за ров и у прет ход ном ман -
да ту био по сла ник Скуп шти не
АПВ-а, ка зао је ка ко ће у на -
ред ном пе ри о ду ак це нат ста -
ви ти на ре ша ва ње про бле ма о

– Бо рио сам се и за то да се
сма ње из да ци кроз бу џет за
оно за шта сам сма трао да ни -
је при о ри тет но, јер је ути ца ло
на то да се не по ма жу бол ни ца
и За вод за јав но здра вље, а
има мо и овај „спо ме ник Бо ја -
ну Пај ти ћу”, то јест Ха лу „Ба -
гре мар”. Ми слим да је све по -
ме ну то за и ста нео п ход но до -
ве сти у ред – из ја вио је Ла за -
ров.

По тре бан за кон
о фи нан си ра њу АПВ-а
Он је ка зао да ће у на ред ном
пе ри о ду нов ча на сред ства
пред ста вља ти нај ве ћи про -
блем, а да ће СНС ра ди ти на
до но ше њу за ко на о фи нан си -
ра њу АПВ-а.

– Тим за ко ном и оним о
пре но су над ле жно сти де фи -
ни са ће се све што ће по кра -
јин ска ад ми ни стра ци ја фи -
нан си ра ти. Устав ни суд је ина че
нај ве ћи део Ста ту та про гла сио
не у став ним. По ме ну ти за кон
ни кад ни је до нет иа ко је крај -
њи рок био 31. де цем бар 2008.
го ди не, ка да је ДС имао власт
на свим ни во и ма – на гла сио је
Ла за ров и ис та као да ће са -
рад ња по кра јин ске ад ми ни -
стра ци је, ло кал них са мо у пра -
ва на те ри то ри ји Вој во ди не,
Вла де Ср би је и ње них фон до -
ва уз удру жи ва ње са европ -
ским фон до ви ма по мо ћи у
спро во ђе њу про је ка та ко ји су
бит ни за Пан че во, а и за це лу
По кра ји ну.

Ла за ров је овом при ли ком
на вео да пред сед ни ци ме сних
за јед ни ца тре ба да бу ду све сни
ка ко ни је мо гу ће све од јед ном
ура ди ти и ка ко је нео п ход но
да раз го ва ра ју и о ду го роч ни -
јим пла но ви ма, а сма тра да би
за јед но с гра до на чел ни ком
Са шом Па вло вим и ње го вим
ти мом тре ба ло да се до го во ре
у ве зи с при о ри те ти ма.

Но вац је де љен 
по по ли тич кој ли ни ји
Са ша Лев на јић је ка зао да је, с
об зи ром на то да је јед но вре -
ме оба вљао функ ци ју за ме ни -
ка гра до на чел ни ка, ве о ма до -
бро упо знат с про бле ма ти ком
ло ка ла.

– То ком по сла нич ког ра да у
Скуп шти ни АПВ-а за ла га ћу се
да ре шим што ви ше те ку ћих
про бле ма. Тру ди ћу се да „от -
ко чим” сва спор на пи та ња ко -

На вео је ка ко ће то би ти те -
же оствар љи во, али не и не мо -
гу ће, јер је, пре ма ње го вим ре -
чи ма, ра ни је но вац де љен са -
мо по по ли тич кој ли ни ји.

– По сто ја ли су по жељ ни и
не по жељ ни гра до ви и са да ће
сва ка ко сви они ко ји ма то ра -
ни је ни је би ло омо гу ће но по -
хр ли ти на бу џет и тра жи ти
оно што им за и ста при па да –
на гла сио је Лев на јић.

Го во ре ћи о свом пр вом ман -
да ту, На да Ми ла но вић је на ве -
ла да ће као но ва сна га и део
ти ма СНС-а пре све га по др жа -
ти сво је ко ле ге у ра ду и спро -
во ђе њу пла но ва. Ис та кла је да
се Ге рон то ло шки цен тар и
Дом сле пих та ко ђе на ла зе у
ло шем ста њу и да је нео п ход -
но до при не ти бо љем функ ци -
о ни са њу тих уста но ва. Ка за ла
је да је до бро упо зна та с мно -
го број ним про бле ми ма Пан -
че ва, с об зи ром на то да је у
прет ход ном пе ри о ду оба вља ла

ну ти сте пен ау то но ми је не
тре ба ума њи ва ти, већ при ла -
го ди ти по тре ба ма ста нов ни -
штва и сва ка ко се не сме ко ри -
сти ти за из град њу не за ви сног
по ли тич ког, при вред ног и
дру штве ног си сте ма. Вој во ди -
ни не тре ба ус кра ћи ва ти оно
што је до сад има ла, али не
тре ба ни да се до зво ли на ру -
ша ва ње те ри то ри јал ног ин те -
гри те та Ср би је – из ја вио је
Ми јо вић и до дао да је по ен та
де цен тра ли за ци је по бољ ша ње
стан дар да и ква ли те та жи во та
гра ђа на, а не за ме на јед них
вла сто др жа ца дру ги ма. 

Он је на вео ка ко су пред у -
сло ви за на пре дак у на шем
гра ду ин фра струк ту ра и по ли -
ти ка ко ја ин те гри ше при вре -
ду, а овом при ли ком и он је
ис та као про блем ле че ња у
бол ни ци.

– Пан че вач ка бол ни ца је
увек би ла на кра ју ли сте за
опре ма ње и мо дер ни за ци ју јер
је у бли зи ни Бе о гра да. Ста нов -
ни ци ма ве ли ких гра до ва за
ле че ње у кли нич ким цен три -
ма по тре бан је са мо упут њи -
хо вог ле ка ра, а на ма пот пи си
још три док то ра спе ци ја ли ста
и одо бре ње ко ми си је – ис та -
као је Ми јо вић и за кљу чио ка -
ко тре ба да се по на ша мо ра -
зум ни је и да узме мо ме ру из -
но ва, а не да при ме њу је мо оно
од ра ни је ми сле ћи да и да нас
од го ва ра .

Ка ко је „Пан че вац” не зва -
нич но са знао, по сто ји мо гућ -
ност да Ла за ров по ста не пред -
сед ник Од бо ра за фи нан си је, а
Лев на јић пред сед ник Од бо ра
за про пи се. 

Уко ли ко бу ду иза бра ни, од
укуп но шест од бо ра ко је је СНС
до био за пред се да вање, два ће
би ти у ру ка ма Пан че ва ца.

Гра ђа ни ко ји же ле да из гра -
де не ки обје кат на те ри то ри ји
Хи по дро ма, Стре ли шта, Вој -
ло ви це и То по ле убу ду ће не ће
има ти про бле ма са из да ва њем
гра ђе вин ских до зво ла. До са да
је у тим де ло ви ма гра да би ло
не ле гал не град ње због про бле -
ма са вла сни штвом над зе -
мљи штем, али ће, на кон усва -
ја ња од ре ђе них из ме на план -
ске до ку мен та ци је, те те шко -
ће би ти от кло ње не.

Про ме на ма у пла ну ге не -
рал не ре гу ла ци је за Ка ча ре во
прак тич но ће би ти оза ко ње но
ве штач ко је зе ро ко је та мо по -
сто ји већ не ко ли ко го ди на, али
ће би ти мо гу ће и уре ђе ње про -
сто ра око ње га и опре ма ње од -
го ва ра ју ћим са др жа ји ма. Је зе -

ро би у не ку ру ку мо гло да се
во ди као „ди вља” град ња, јер
ва же ћа план ска до ку мен та ци -
ја не про пи су је да се оно на ла -
зи на том ме сту, па ће то са да
би ти про ме ње но.

Одо брен је пред лог Ди рек -
ци је за из град њу и уре ђе ње
Пан че ва о из ме ни од лу ке о да -
ва њу у за куп зе мљи шта за из -
град њу мон та жних га ра жа, па
ће то убу ду ће би ти мо гу ће и
не по сред ном по год бом. Осим
то га, куп ци ста но ва у Пан че ву
не ће ви ше мо ра ти да од истог
ин ве сти то ра ку пе и га ра жу,
већ ће мо ћи да за те по тре бе
на пра ве мон та жни обје кат на
град ском гра ђе вин ском зе -
мљи шту. 

Д. В. 

Ј. Лазаров

С. Левнајић

Р. Мијовић

Н. Милановић



Канцеларија за младе Градске упра-
ве и панчевачка Школа за стране је-
зике и комуникације „Aca de mia” ор-
ганизују једномесечну акцију која
треба младим Панчевцима да омогу-
ћи да што лакше нађу посао у ино-
странству и оду из Панчева, или пак
да нађу посао овде у некој иностраној
компанији. 

Реч је о бесплатним курсевима ен-
глеског и почетног немачког језика,
који ће у овој школи бити одржани у
периоду од 20 јуна до 20 јула. Дина-
мика течајева је по два двочаса не-
дељно. Полазници ће током курсева
посебно бити обучавани за наступ на

разговорима за посао и састављање
одговарајућег си-вија и пропратног
писма на енглеском и немачком је-
зику, након чега ће им бити издат и
оверен међународни језички пасош.

Услови конкурса су да полазници
нису млађи од 16 ни старији од 26 го-
дина, да имају пребивалиште на те-
риторији Панчева и да могу похађа-
ти курс без изостајања са часова.
Пријаве се могу слати преко форму-
лара који се налазе на сајту Градске
управе: www.pan ce vo.rs. 

Групе за учење енглеског и немач-
ког језика биће формиране према ре-
доследу слања пријава, али конкурс

има и један дискриминаторни крите-
ријум, а то је да ће „посебну предност
имати млади који су активни у орга-
низацијама цивилног друштва или
учествују као волонтери у акцијама
Канцеларије за младе”. 

Више информација може се доби-
ти од Марије Команов Јаћимовић на
телефоне 013/308-907 и 064/866-24-
15. Крајњи рок за слање пријава је
петак, 17. јун, у подне. 

Д. В. 

Сле де ћег пет ка, 24. ју на, у 19 са ти,
уз пред ста ву „По сле квар те та”, у на -
шем гра ду ће по че ти 45. „Екс те а тар
фест”, по зо ри шни фе сти вал по све -
ћен екс пе ри мен тал ним и но вим
фор ма ма. То ком тог ви кен да (до 26.
ју на) на ви ше ме ста ће би ти из ве де -
но пет пр во кла сних екс пе ри мен -
тал них ко ма да, а по из бо ру ово го -
ди шњег се лек тор ског двој ца – Ми -
ла на Ма ђа ре ва и Јо ва на По по ви ћа.
По ред то га, пла ни ран је и пра те ћи
про грам, ко ји по ред ра ди о ни ца и
пред ста ва за де цу, под ра зу ме ва и
ра ди о ни цу „На ли цу ме ста”, на ме ње -
ну сви ма ко ји су ста ри ји од 10 го ди -
на и же ле да од вр хун ских струч ња ка
– Ми ла на Ма ђа ре ва и Алек сан дре
Бје ла јац – на у че мно го о те а тру по -
кре та, бу то пле су, сло бод ном пле су,
глу ми итд. Ра ди о ни це су бес плат не

и одр жа ва ће се у „Апо лу”, у сре ду,
22. ју на, и че твр так, 23. ју на, од 12
до 15 са ти и од 17 до 20 са ти, а ре -
зул та ти ра да би ће пре зен то ва ни на
истом ме сту у пе так, 24. ју на, у
под не.

Ка ко је об ја снио Јо ван По по вић,
по чев од 21. ве ка, мно ге пред ста ве
ко ке ти ра ју са екс пе ри мен том, што
је до ве ло до на стан ка број них при -
вид но хра брих ко ма да – без ри зи ка,

из не на ђе ња, опа сно сти, за во ђе ња и
тра га ла штва.

– Не ка да је бу дућ ност екс пе ри -
мен та из гле да ла све тло, а да нас  ви -
ди мо јед ну вр сту спли на и за мо ра
ма те ри ја ла. Мно ги по ку ша ва ју да
ис ко че из згло ба и ко ке ти ра ју с екс -
пе ри мен том, а не до га ђа се ни шта
бит но на том по љу. Шта је то што би
да на шњи да да и стич ки умет ник
увео као вр сту пре и спи ти ва ња и ко -
је су то вред но сти ко је су об ма на, а
сма тра мо их тра ди ци јом – за пи тао
се Јо ван По по вић. 

На кон пре ми је ре пред ста ве „По -
сле квар те та”, ра ђе не по мо ти ви ма
„Квар те та” Хај не ра Ми ле ра (24. ју -
на, у 19 са ти, у „Апо лу”), пу бли ка ће
у са ли „Ате љеа мла дих” у 21 сат би -
ти у при ли ци да по гле да мо но дра му
„Ко је то?” мла дог ба ња луч ког умет -

ни ка Мар ка Ву ко са ва. У су бо ту је на
ре пер то а ру пред ста ва „Жа ба”, по
тек сту ма ђар ског пи сца Ге зе Ча та, и
у из во ђе њу Сен ћан ског ма ђар ског
ка мер ног по зо ри шта, док ће у не де -
љу би ти при ка за ни нај пре пле сно-
цир ку сно-по зо ри шни ко мад „Упа ко -
ва не” („Апо ло” у 19 са ти), те „Чуд на
пе тља” Си мо на Гра бов ца и Шан до ра
Шу ра њи ја (у дво ра ни Кул тур ног
цен тра, од 21 сат). Д. М.

ХРОНИКА
Петак, 17. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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До на ци јом ор га на на кон смр ти мо -
же се спа си ти или по бољ ша ти ква ли -
тет чак 50 жи во та, а сам тај гест је
нај ве ћи од раз чо ве ко љу бља и пле ме -
ни то сти. На жа лост, у Ср би ји не ма
до вољ но гра ђа на ко ји су се опре де -
ли ли на овај по сту пак.

Пи та ли смо Пан чев це да ли по др -
жа ва ју за ве шта ње ор га на и због че га
та кви по ступ ци ни су уче ста ли ји.

АЛЕК САН ДАР АДА МО ВИЋ, рад ник
обез бе ђе ња:

– Иа ко до ни ра ње ор га на сма трам
јед ним од нај ве ћих ге сто ва ху ма но -
сти, не по др жа вам ту иде ју јер ми -
слим да ни во све сти мно гих љу ди ко -
ји су на бит ним функ ци ја ма у дру -
штву ни је до вољ но ве лик, то јест, да
зло у по тре бља ва ју тај чин. Иде ја је
за и ста до бра, али у прак си не функ -
ци о ни ше, јер дру ги за ра ђу ју на ту ђој
му ци. Ве ру јем да љу ди с же љом да
по мог ну бо ле сни ма за пра во бо га те
оне ко ји то не за слу жу ју.

ИВА НА МО РАР, ап сол вент:
– За ме не до ни ра ње ор га на пред -

ста вља нај ве ћи чин ху ма но сти, али
не знам ко ли ко је код нас за кон ски

ре гу ли са но. Љу ди тре ба да има ју
ве ћу свест о то ме, по го то во они ко -
ји су здра ви, и уко ли ко је мо гу ће да
се не ко ме по мог не, то тре ба ура ди -
ти. Сма трам да на ши гра ђа ни има -
ју мно го не до у ми ца, пи та ју се да ли
у овом слу ча ју ор га ни од ла зе на
пра ва ме ста, па мо жда због то га то
ни је то ли ко за сту пље но у Ср би ји, а
сва ка ко су и нео ба ве ште ни и не е ду -
ко ва ни.

ДЕ ЈА НА ДЕ ЧОВ, 
стру ков ни еко но ми ста:

– Ни ка да ни сам озбиљ но раз ми -
шља ла о до ни ра њу ор га на, али то
сма трам јед ним ху ма ним ге стом јер
мно ги ма жи вот за ви си од та квог ви -
да ту ђе по мо ћи. Ве ру јем да су љу ди
до ста не ин фор ми са ни и да би мно го
ви ше тре ба ло да се ба ве том те мом
ка ко би се упо зна ли са свим по је ди -
но сти ма у ве зи са тим, а сма трам и
да би број до но ра због то га зна чај но
по рас тао.

МИ РО СЛАВ ГЛИ ШИЋ, тр го вац:
– Ја сам без про бле ма пот пи сао

до нор ску кар ти цу јер ни ко не зна
шта нам до но си су тра. Ми слим да је

ве ћи на љу ди не за ин те ре со ва на и
гле да са мо сво је про бле ме, па због
то га сам тај гест и ни је за сту пљен у
то ли кој ме ри у Ср би ји. Та кву при ли -
ку не би тре ба ло да про пу сти мо јер је
тај чин фе но ме на лан и пру жа нам
при ли ку да не ко ме спа си мо жи вот.

ДАН КА НЕ НА ДИЋ, пен зи о нер ка:
– То је за и ста до бар по тез, сви би
тре ба ло да пот пи шу кар ти це за до -
ни ра ње ор га на. Ја сам бо ле сна и ми -
слим да, на жа лост, не бих мо гла ни -
ко ме да по мог нем. Про блем је што је
наш на род за и ста пот пу но не ин фор -
ми сан о тој те ми, а тре ба ло би да се
ба ви мо њо ме ка ко би смо пре све га
обез бе ди ли жи во те де ци и мла ди ма
ко ји има ју про бле ме. 

ДРА ГО СЛАВ БО ГА ВАЦ, пен зи о нер:
– Сма трам да је то ве о ма ху ман чин,
али, на жа лост, код нас ни је за сту -
пљен у до вољ ној ме ри. Узрок то га је
ве ро ват но ве ро ва ње у тра ди ци ју да
чо век тре ба да се са хра ни у це ло куп -
ном са ста ву. Број до бро во ља ца би
мо рао да се по ве ћа ка ко би ви ше жи -
во та би ло спа се но.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

М. ГЛИШИЋД. ДЕЧОВ Д. НЕНАДИЋ Д. БОГАВАЦ

НАША АНКЕТА

ТРЕ БА ЛИ ДА ЗА ВЕ ШТА МО ОР ГА НЕ?

До ни ра ње је нај ху ма ни ји чин

И. МОРАРА. АДАМОВИЋ

Пијаце успешно одолевају
хипермаркетима

Осамдесет излагача
из читаве Србије

Од 10. до 12. ју на, у Пан че ву су одр -
жа не ма ни фе ста ци је „Да ни пи ја ца
Ср би је” и Са јам до ма ће хра не, ви на,
и ра ки је „Уку си тра ди ци је” ко је су
оку пи ле 10 из ла га ча из Пан че ва и 70
из це ле зе мље. 

Они су из ло жи ли сво је про из во де у
цен тру гра да, а по се ти о ци су мо гли
да их ку пе или са мо да их про ба ју и
да се уве ре у њи хов ква ли тет.

Обе ма ни фе ста ци је је 10. ју на
отво рио гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов, на кон че га је об и шао
штан до ве са Дра га ном Ка ту цом, ди -
рек то ром „Зе ле ни ла” и са Са вом Дув -
ња ком, из вр шним ди рек то ром Удру -
же ња „Пи ја це Ср би је”. 

Па влов је том при ли ком из ја вио да
је ова ма ни фе ста ци ја бит на не са мо
за област ту ри зма, већ и за про мо ци -
ју пи јач не де лат но сти и раз вој ло кал -
не еко но ми је.

На гла сио је да је то ва жно јер пи ја це
и да ље успе шно одо ле ва ју при ти ску
хи пер мар ке та и омо гу ћа ва ју куп ци ма
да по јеф ти ним це на ма ку пу ју основ не
жи вот не на мир ни це. 

Па влов је из ја вио и да је до бро што
је на не дав но одр жа ној аук ци ји ку -
пљен хо тел „Та миш”. Об ја снио је да

НА РЕД НОГ ВИ КЕН ДА У НА ШЕМ ГРА ДУ

„Екс те а тар фест” 45. пут!
ОДР ЖА НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ДА НИ ПИ ЈА ЦА” 

НИ ШТА БЕЗ ДО МА ЋЕ ХРА НЕ

ће се на кон ње го вог ре но ви ра ња до -
би ти но ви и ква ли тет ни сме штај ни
хо тел ски ка па ци те ти и сте ћи усло ви
да Пан че во че шће ор га ни зу је за ни -
мљи ве кул тур но-за бав не ма ни фе ста -
ци је. По ре чи ма Па вло ва, оне су ва -
жне јер не са мо да су при ма мљи ве за
гра ђа не, већ ко рист од њих има и
град ски бу џет.

У окви ру „Да на пи ја ца Ср би је”
одр жа на је кон фе рен ци ја за но ви на -
ре на ко јој су пред ста вље ни ре зул та -
ти ис тра жи ва ња спро ве де ног у осам
нај ве ћих гра до ва у Ср би ји о то ме ко -
ли ко се ку пу је на пи ја ца ма и ка кви су

Квар тал ни из ве штај под но се
бу џет и град ске фир ме

Дру га сед ни ца но вог са зи ва Скуп -
шти не Пан че ва за ка за на је за пе так,
17. јун, а у по зи ву за за се да ње ко ји је
од бор ни ци ма упу тио Ти гран Киш,
пред сед ник ло кал ног пар ла мен та,
на ве де ни су пред ло зи 53 од лу ке, за -
кљу чак или ин фор ма ци је.

Ме ђу њи ма су за вр шни ра чун бу џе -
та за про шлу го ди ну, из ве штај о ре а -
ли за ци ји јав них при хо да и рас хо да за
пр во тро ме сеч је 2016, као и из ве шта -
ји о по сло ва њу јав них ко му нал них
пред у зе ћа у Пан че ву и се ли ма. Упра -
во ове тач ке днев ног ре да мо гле би
иза зва ти рас пра ву, јер је не ко ли ко
град ских ко му нал них фир ми из раз -
ли чи тих раз ло га ис ка за ло ло ши је по -
слов не ре зул та те од пла ни ра них.

Од бор ни ци ће се из ја шња ва ти и о
пред ло зи ма из ме на ур ба ни стич ких
пла но ва ко је је Град ско ве ће усво ји ло
на по след њој сед ни ци, кра јем про -
шле не де ље на пред лог „Пе тро хе ми -
је”, „Тран снаф те” и гра ђа на.

Скуп шти ни ће би ти пред ло же не
про ме не чла но ва школ ских од бо ра у
го то во свим основ ним и сред њим
шко ла ма на те ри то ри ји Гра да. Ло -
кал на за ко но дав на власт ће се из ја -
сни ти и о пред ло же ним ускла ђи ва -
њи ма ста ту та се о ских до мо ва кул ту -
ре са За ко ном о кул ту ри по ко ме ће
ди рек то ри ових уста но ва мо ра ти да
има ју ви со ко школ ско обра зо ва ње.
Би ће за ни мљи во ви де ти да ли ће ова
из ме на до ве сти до не ких ка дров ских
про ме на, или ће се при бе ћи „кре а -
тив ном” ту ма че њу про пи са ка кво
смо већ има ли при ли ке да ви ди мо. 

Д. В. 

ЗА КА ЗА НА СЕД НИ ЦА ЛО КАЛ НОГ ПАР ЛА МЕН ТА 

Тро ме сеч ни би ланс успе ха 

ста во ви оних ко ји се снаб де ва ју на тај
на чин. 

Но ви на ри ма је са оп ште но да је
укуп на вред ност про ме та по љо при -
вред них про из во да на пи ја ца ма у Ср -
би ји то ком про шле го ди не из но си ла
32 ми ли јар де и 704 ми ли о на ди на ра,
или за 7,5 од сто ви ше у од но су на
2014. го ди ну. 

На пи ја ца ма се нај ви ше про да је
по вр ће (30,7 од сто) а по том сле де во -
ће (21,5 од сто), мле ко и млеч ни про -
из во ди (16,4 од сто) и жи ви на и ја ја
(13,4 од сто).

М.Глигорић

Сцена из монодраме „Ко је то?”, Марка Вукосава

БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ЈЕЗИКА ЗА МЛАДЕ

Научи и „пали”!

Домаћи гурманлуци у центру града



Слаб од зив сто ча ра
на ак ци ју од оп ште
ко ри сти

Ко ми си ја за по љо при вре ду
Скуп шти не ме сне за јед ни це
До ло во и ло кал но удру же ње
ов ча ра спро ве ли су кра јем
про шле не де ље ак ци ју ђу -
бре ња па шња ка у том ме сту.

До ло во и да ље ва жи за сто -
чар ско ме сто, иа ко је број гр ла
сто ке по след њих го ди на дра -
стич но сма њен. Ра ни је је се ло
рас по ла га ло ве ли ким бро јем
зе ле них по вр ши на на ко ји ма
је сто ка мо гла да се на па са,
али су вре ме ном, са опа да њем
сто чар ства, по вр ши не под па -
шња ци ма дра стич но сма ње не,
а нај ве ћи број ли ва да пре тво -
рен је у ора ни це. Ипак, за ла га -
њем, пре све га, од га ји ва ча
ова ца ко ји па шња ке нај ви ше и
ко ри сте, они се ко ли ко-то ли -
ко одр жа ва ју.

Бар јед ном го ди шње па -
шња ци се обо га те ми не рал -
ним ђу бри вом, па је та ко и у
пе так, 10. ју на, спро ве де на

слич на ак ци ја. По кра јин ски
се кре та ри јат за по љо при вре -
ду дао је ов ча ри ма из До ло ва

7.700 ки ло гра ма ми не рал ног
ђу бри ва ко је је ба че но на
три де се так хек та ра па шња ка
под над зо ром струч ња ка из
Ин сти ту та „Та миш”. 

Од га ји ва чи ова ца и над ле -
жне слу жбе за до вољ ни су
спро ве де ном ме ли о ра ци јом.
Они су из ра зи ли за бри ну тост
због сла бог од зи ва ко ри сни ка
се о ских па шња ка, јер су са мо
че тво ри ца ов ча ра уче ство ва -
ла у ђу бре њу, али су ис та кли
да је нај ва жни је то што је
тра ва на па шња ци ма до би ла
нео п ход не хран љи ве ма те ри -
је, па ће би ти по год ни ја за
ис па шу сто ке. Н. Р.

Фа бри ка ми не рал них
ђу бри ва ме ђу де сет
нај бо љих компaнија
ју го и сточ не Евро пе

Пан че вач ка „Азо та ра” јед на је
од до бит ни ка ово го ди шњег
при зна ња „Би знис парт нер
2016.”. Она је про гла ше на нај -
пер спек тив ни јом ком па ни јом
у ју го и сточ ној Евро пи у обла -
сти про из вод ње ми не рал них
ђу бри ва, азот них је ди ње ња,
амо ни ја ка и кар ба ми да. Ову
на гра ду до де љу је „Мас ме ди ја
ин тер не ше нел”, ор га ни за ци ја
ко ја се ба ви ус по ста вља њем
бо ље по слов не са рад ње и под -
сти ца њем но вих парт нер ста ва
ме ђу пред у зе ћи ма из овог де -
ла Евро пе. По себ ност ове на -
гра де је у то ме што њу до де љу ју
по слов ни парт не ри на осно ву
ис пу ње но сти де сет за да тих
кри те ри ју ма.

При зна ње је на све ча но сти у
бе о град ском хо те лу „Ме тро -
пол па лас” у сре ду, 8. ју на,
при мио Ми љан Ђу ро вић, вр -
ши лац ду жно сти ге не рал ног
ди рек то ра „Азо та ре”.

– За „Азо та ру” је ово но ви
под стрек да ис тра је мо у оно ме

што ра ди мо, да се не пре да је -
мо и да оп ста не мо на овом су -
ро вом тр жи шту. А то мо же мо
ура ди ти ис кљу чи во ква ли те -
том на ших про из во да по зна -
тих у овом ре ги о ну, мо дер ни -
за ци јом и ин ве сти ци ја ма ко је
ће по бољ ша ти на шу кон ку -
рент ност – из ја вио је Ђу ро вић
при ма ју ћи на гра ду.

Под се тио је да пред у зе ће
пла ни ра по ве ћа ње про из вод -
ње од 50 про це на та кроз ула -
га ња у бо љу тех но ло ги ју ко ја
ће до при не ти по ве ћа њу ква -

ли те та про из во да, ве ћем сте -
пе ну за шти те жи вот не сре ди -
не и по ве ћа њу енер гет ске
ефи ка сно сти. Ђу ро вић је на -
вео да ће ве ћи део ових ин ве -
сти ци ја, вред них де сет ми ли о на
евра, би ти за вр шен до кра ја
го ди не. 

По ред оста лих ла у ре а та, те
број них по слов них љу ди, чла -
но ва ди пло мат ског ко ра и
Вла де Ср би је, све ча но сти је
при су ство вао и гра до на чел -
ник Пан че ва Са ша Па влов.

– Ова на гра да зна чај на је и

за град, јер ка да се ка же да је
то „нај пер спек тив ни ја фир ма”
зна чи да сле де ин ве сти ци је, а
пре ма ин фор ма ци ја ма ко ји ма
рас по ла же мо у „Азо та ри” ће
на ред них го ди на би ти зна чај -
них ула га ња. По то ме се ви ди
да је др жа ва опре де ље на за
одр жа ње про из вод ње. Што
зна чи да ће би ти очу ва на рад -
на ме ста и на тај на чин ста -
бил ни при хо ди град ског бу џе -
та. Дру га ва жна ствар је да је у
окви ру „Азо та ре” на ста ло јед -
но но во прав но ли це, а то је
„Спе ци јал на лу ка” са ве ћин -
ским др жав ним ка пи та лом,
што пред ста вља огро ман по -
тен ци јал при вред ног раз во ја
Пан че ва – оце нио је Па влов.

Ме ђу 10 ком па ни ја до бит -
ни ца при зна ња „Би знис парт -
нер 2016.” На ла зе се „Тур киш
ер лајнз”, хр ват ски „Ба дел”,
Руд ник со ли „Ту зла”, ау стриј -
ски „Ге бру дер Вајс” и „Мтел”
из Ре пу бли ке Срп ске.

ЕКОНОМИЈА
Петак, 17. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Радмила Хераковић, саветодавац за за шти ту би ља

„АЗО ТА РА” ДО БИ ЛА РЕ ГИ О НАЛ НУ НА ГРА ДУ 

При зна ње од по слов них парт не ра 

МЕ ЛИ О РА ЦИ ЈА ПА ШЊА КА У ДО ЛО ВУ

Уз по моћ По кра ји не

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

На ја вље не вру ћи не
мо гле би да ума ње
оче ки ва не ви со ке
при но се

Па о ри ма би це на од
два де сет ди на ра за
ки ло грам обез бе ди ла
за ра ду

При но си пше ни це ове го ди не
би мо гли да бу ду ре корд ни
уко ли ко се не об и сти не прог -
но зе ме те о ро ло га да на ред них
да на сле де из у зет но ви со ке
тем пе ра ту ре, оце ње но је на
тра ди ци о нал ном ску пу „Дан
по ља ози мих стр них жи та и
огле да за шти те би ља” ко је је
Ин сти тут „Та миш” у сре ду, 15.
ју на, одр жао на свом оглед ном
по љу.

Бог дан Га ра ле јић, ру ко во ди -
лац Са ве то дав не слу жбе Ин -
сти ту та, ре као је да се по че так
же тве јеч ма оче ку је сле де ће
не де ље, те да би би ло иде ал но
ако би ком бај ни по че ли да
ски да ју пше ни цу око 1. ју ла.

– Са да из гле да као да ће би -
ти ре корд на го ди на са оче ки -
ва ним про се ком ро да у ју -
жном Ба на ту од око се дам то на
по хек та ру. На то су ути ца ли
из у зет но бла га зи ма и до ста
па да ви на то ком чи та вог про -
ле ћа. Ме ђу тим, ако на ред них
да на до ђе до то плот ног уда ра
са тем пе ра ту ра ма до че тр де -
сет сте пе ни, ка ко су ме те о ро -
ло зи на ја ви ли, до го ди ће се да
зр на пше ни це убр за но из гу бе
вла гу, сме жу ра ју се и са зру,
што ће зна чи ти сма ње ње при -
но са. Та да ће мо ви де ти ка ко
се по је ди не сор те пше ни це по -
на ша ју у не по вољ ним усло ви -
ма, од но сно да ли ће зр на ис -
па да ти из кла са, или ће ус пе ти
да се за др же у ње му – ре као је
Га ра ле јић.

До дао је ка ко су ове го ди не
на на шем под руч ју па о ри нај -
ви ше се ја ли сор те пше ни це из
се лек ци ја „НС се ме на”, КWС-а
и „Ли ма гре на” ко је су ло ши јег
ква ли те та, али да ју до бар при -
нос, јер се у Ср би ји при ли ком
от ку па још увек пла ћа пре ма
ко ли чи ни ис по ру че не ро бе, а
не пре ма ње ном ква ли те ту.

Га ра ле јић је ис та као да су
број ни по љо при вред ни ци и
овог пу та на оглед ним по љи -
ма мо гли да се уве ре у при -
но се и ста ње број них сор ти

ОДР ЖА НИ „ДА НИ ПО ЉА СТР НИХ ЖИ ТА”

ЗА САД РЕ КОР ДАН РОД ПШЕ НИ ЦЕ 

Почео поступак
примопредаје имовине

Компанија „Алмекс” испла-
тила је држави 211 милиона
динара, колико је износила
купопродајна цена за хотел
„Тамиш”, и у среду, 15. јуна,
ушла у посед овог објекта.
Истог дана почео је поступак
примопредаје покретне и не-
покретне имовине између
Мирослава Глигорића, стечај-
ног повереника за бивше уго-
ститељско предузеће „Слобо-

да”, и новог власника највећег
панчевачког хотела. 

„Алмекс” је одмах затворио
улазе на хотелски паркинг ка-
ко би заштитио своје власни-
штво. Тиме је учињена услуга
Паркинг сервису, јер ће вла-
сници бројних аутомобила ко-
ји су навикли да се ту бесплат-
но паркирају сада морати да
потраже другу локацију, или
да убудуће плаћају ту услугу
Граду. Исто важи и за неле-
галне превознике на линији
Панчево–Београд који су ра-
није ту чекали путнике.

„АЛМЕКС” ПРЕУЗЕО ХОТЕЛ „ТАМИШ”

Ново стање ствари

Пегавост лишћа шећерне ре-
пе је болест распрострањена
у читавом свету, а нарочито у
земљама централне Европе и
Медитерана. Код нас се ре-
довно јавља у свим рејонима
гајења ове биљке и причиња-
ва знатне губитке у приносу и
квалитету репе уколико се
мере заштите не спроведу на
време.

У региону јужног Баната
су створени услови за појаву
примарних инфекција, и ре-
гистроване су прве поједи-
начне пеге које проузрокује
гљива Cel co spo ra be ti co la.
Проценат оболелих биљака
се у зависности од сортимен-
та и локалитета креће од је-

дан до дванаест одсто. С об-
зиром на велику количину
падавина претходних дана,
можемо рећи да владају изу-
зетно повољни услови за ин-
фекцију шећерне репе овим
патогеном.

Произвођачима препоручу-
јемо да у наредном периоду
интензивније обилазе своје
парцеле и прате појаву и број-
ност пега ради утврђивања
епидемиолошког прага и нај-
повољнијег момента за хемиј-
ски третман. Заштиту би тре-
бало обавити када се на нај-
мање педесет одсто биљака
појави бар по једна пега, и то
комбинацијом системичних
и контактних фунгицида.

Пегавост шећерне репе

Родило за медаљу, само да издржи врућину

пше ни це, јеч ма и три ти ка ла
за сту пље них на на шем тр жи -
шту, укљу чу ју ћи и оне ко је
ће се тек по ја ви ти у про да ји.
Про из во ђа чи су та ко ђе би ли
упо зна ти и са хер би цид ним
огле ди ма на пар це ла ма под
ку ку ру зом, сун цо кре том, со -
јом и ше ћер ном ре пом, што
је из у зет но ва жно у ова ко ки -
шним го ди на ма ка да уз ове
ра тар ске кул ту ре бу ја ју и ко -
ро ви.

Овај струч њак је ре као ка ко
се ни су сви про из во ђа чи обра -
ћа ли за струч не са ве те Ин сти -
ту ту, већ су не ки скло ни ји да
се ин фор ми шу пре ко ме ди ја.
До дао је ка ко то ни је до бро,
јер се на тај на чин не по шту ју
спе ци фич ни про из вод ни усло -
ви у по је ди ним ре јо ни ма, па
се не при ме њу ју од го ва ра ју ће
ме ре. Об ја снио је да се за то ја -

вља пре ко мер на упо тре ба
азот них ђу бри ва у жи ту због
че га оно по ле же, те же се ком -
бај ни ра па је и при нос ма њи.

Оче ки ва ња про из во ђа ча од
ово го ди шњег ро да кре ћу се од
се дам до чак је да на ест то на по
хек та ру, ве ро ват но у за ви сно -
сти од то га ка ко су и ко ли ко
ђу бри ли и шти ти ли хе миј -
ским сред стви ма сво је усе ве.
Ови тро шко ви ути ца ли су и на
ра чу ни цу сва ког од њих у ве зи
са оче ки ва ном це ном ово го ди -
шњег ро да.

Ни ко ла Ра да нов из Пан че ва
има осам де сет хек та ра под
пше ни цом и сма тра да би це -
на од два де сет ди на ра за ки ло -
грам би ла при хва тљи ва под
усло вом да се не до го ди на ја -
вље ни то плот ни удар ко ји би
по ква рио при нос. Со рин Ар -
де љан, пред сед ник удру же ња
„Но во се љан ски па о ри”, за се -
јао је де сет хек та ра хлеб ним
зр ном и та ко ђе сма тра да би с
об зи ром на уло же на сред ства
це на од два де сет ди на ра без
ПДВ-а би ла при хва тљи ва, јер
ра та ри ту за ра ду ко ри сте за
но ви про из вод ни ци клус. Очи -
глед но је да они и да ље из бе га -
ва ју за ду жи ва ње код ба на ка,
па те ку ће по сло ва ње ви ше во -
ле да фи нан си ра ју са ми.

Ар де љан оче ку је при нос од
де вет до је да на ест то на по хек -
та ру, а осно ву за овај оп ти ми -

зам ви ди у чи ње ни ци да је све
агро тех нич ке ме ре при ме нио
ка ко тре ба и на вре ме. Твр ди
да он и ње го ве ко ле ге из Но вог
Се ла по след њих пет го ди на
из ван ред но са ра ђу ју са Ин сти -
ту том. При зна је да се тек у по -
след ње три го ди не при др жа -
ва ју са ве та струч ња ка за за -
шти ту би ља и да су од та да
при но си пше ни це на њи хо вим
њи ва ма осет но по ве ћа ни. На -
гла сио је да се то на ро чи то од -
но си на про из вод не го ди не
по пут ове ка да су зи ме бла ге,

па мно ге ште то чи не и иза зи -
ва чи бо ле сти пре жи ве на по -
љи ма.

Не над Ма нић, порт па рол
асо ци ја ци је „Ба нат ски па о ри”,
ре као је да њи хо ва ра чу ни ца
го во ри о то ме да би от ку пљи -
ва чи пше ни цу тре ба ло да пла -
ћа ју нај ма ње 19,8 ди на ра за
ки ло грам, док је тре нут на це -
на „на зе ле но” 17,5 ди на ра. Он
је ре као ка ко је асо ци ја ци ја у
уто рак 14. ју на у Стар че ву
има ла са ста нак са Зо ри цом
Ан ђел ко вић, ди рек тор ком Ре -
пу блич ке ди рек ци је за роб не
ре зер ве. Та да је пред ло же но
да ова ин сти ту ци ја от ку пи део
ово го ди шње ро да, што би ути -
ца ло на раст це на, али је од го -
вор био не га ти ван.

Ма нић је пре ци зи рао ка ко
је пред ло же но да тр гов ци ко ји
су пре из ве сног вре ме на не за -

ко ни то про да ли пше ни цу из
роб них ре зер ви ко ја је ста ја ла
у њи хо вим си ло си ма, на док -
на де ште ту та ко што би да ли
но вац за от куп де ла ово го ди -
шњег ро да од па о ра. Дру га по -
ну ђе на оп ци ја је да они усту пе
про из во ђа чи ма сво је си ло се за
чу ва ње пше ни це док она не
по стиг не по вољ ну це ну. Ма -
нић је ре као ка ко оче ку је да ће
„Ба нат ски па о ри” о овим
пред ло зи ма раз го ва ра ти с не -
ким од чла но ва ка би не та пре -
ми је ра Алек сан дра Ву чи ћа. 



По сло ва ње у скла ду
са прин ци пи ма 
одр жи вог раз во ја

Ком па ни ја НИС је на све ча ној
до де ли на гра да „Corporate Su-
perbrands Srbija 2015/2016”до -
би ла при зна ње по бед ник „Број
1” у ка те го ри ји „Енер ги ја”. Ово
је дру ги пут да је ру ско-срп ски
нафт ни ги гант но си лац ти ту ле
кор по ра тив ни су пер бренд у овој
ка те го ри ји, чи ме је ком па ни ја
још јед ном по твр ди ла сво ју сна -
гу и пре по зна тљи вост. При зна -
ње је у име ком па ни је при ми ла
Са ња Лу бар дић, ди рек тор Функ-
ци је за од но се са јав но шћу и ко -
му ни ка ци је у НИС-у.

На гра да у ка те го ри ји „Енер -
ги ја” од но си се на област по -
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Уз не ми ре ни гра ђа ни Пан че -
ва оба ве сти ли су про шле не -
де ље ре дак ци ју ли ста „Пан -
че вац” да је у су бо ту, 5. ју на,
у бли зи ни ста ни це „Ва рош”
до шло до ис па да ња те рет не
ком по зи ци је са ши на. Пре -
ма на шим са зна њи ма, у по -
моћ „Же ле зни ци Ср би је”
при те кла је Ра фи не ри ја
наф те Пан че во ко ја је овом
јав ном пред у зе ћу усту пи ла
сво ју ло ко мо ти ву ка ко би се
те рет на ком по зи ци ја вра ти -
ла на ко ло сек. На из -
глед, реч је о бе ниг ном
ак ци ден ту у ко јем ни је
до шло до угро жа ва ња
жи вот не сре ди не и
здра вља, али оно што је
усле ди ло на кон то га
пред ста вља крај ње опа -
сну по ја ву чи је по сле -
ди це мо гу би ти да ле ко
ве ће.

На и ме, у скла ду с за -
ко ном и за рад објек -
тив ног ин фор ми са ња гра ђа -
на Пан че ва, ре дак ци ја на шег
ли ста обра ти ла се над ле жни -
ма у ЈП „Же ле зни це Ср би је”
у на ме ри да за бри ну те гра ђа -
не ин фор ми ше мо о при ро ди
ин ци ден та, раз ло зи ма и
евен ту ал ним по сле ди ца ма.
До за кљу че ња бро ја 4665 ни -
смо до би ли по врат ну ин фор -
ма ци ју од над ле жних слу -
жби „Же ле зни це”, иа ко нам
је по твр ђе но да су на ша пи -
та ња про сле ђе на од го вор ним
ли ци ма и да мо же мо оче ки -
ва ти од го вор пре за кљу чи ва -
ња про шлог бро ја „Пан чев -
ца”. Још увек ни смо до би ли
зва нич не ин фор ма ци је, али
смо са зна ли да о овом слу ча -
ју ни су би ли оба ве ште ни ни
у ПУ Пан че во, ни ти над ле -

жни ин спек циј ски ор га ни.
Сва је при ли ка да је не ко у
овом јав ном пред у зе ћу про -
це нио да је бо ље да се чи та ва
при ча за та шка из не ког на ма
не по зна тог раз ло га.

Гра ђа ни Пан че ва до бро
зна ју да на овој де о ни ци сва -
ко днев но про ла зе ве о ма
опа сни те ре ти и да у слу ча ју
ак ци ден та мо же до ћи до
угро жа ва ња жи во та гра ђа на.
Си ро ви бен зин за „Пе тро хе -
ми ју”, нафт ни де ри ва ти из

Ра фи не ри је, као и сва ко ја ке
опа сне, отров не и за па љи ве
хе миј ске ма те ри је услед
пре вр та ња во зних ци стер ни
пред ста вља ју по тен ци јал ну
опа сност и са свим је ра зу -
мљи во што су гра ђа ни ко ји
су ви де ли овај ин ци дент би -
ли уз не ми ре ни. Ба ха тост и
нео д го вор ност по је ди на ца у
над ле жним и др жав ним ин -
сти ту ци ја ма ова квим сво јим
по на ша њем, са мо још ви ше
по спе шу ју страх и не по ве ре -
ње ши ре јав но сти.

За та шка ва ње са мо ра ђа
сум њу и за то не ко мо же с
пра вом да по ста ви пи та ње
да ли се у су бо ту, 5. ју на, до -
го ди ло не што мно го опа сни -
је од „обич ног” ис па да ња те -
рет них ва го на из ши на.

ТРА ГОМ ЈЕД НЕ ВЕ СТИ

„Же ле зни ца Ср би је” 
ван ко ло се ка

Жал бе на рад 
ко ми си је мо гу се 
под не ти 19. и 20. ју на

Ко нач ни ре зул та ти
би ће об ја вље ни 24.
ју на

Ма ту ран ти пан че вач ких основ -
них шко ла по ла га ли су ове не -
де ље за вр шни ис пит, од но сно,
ре ша ва ли су три те ста: из срп -
ског, од но сно ма тер њег је зи ка,
ма те ма ти ке и ком би но ва ни тест
из при род них и дру штве них на -
у ка (би о ло ги ја, ге о гра фи ја,
исто ри ја, фи зи ка и хе ми ја).

Бив ши осма ци тру ди ли су
се да то ком шесто ча сов ног те -
сти ра ња осво је што ви ше бо -
до ва ка ко би им бо дов на за ли -
ха би ла до вољ на да упи шу же -
ље не сред ње шко ле. Основ не
шко ле, на осно ву Кон кур са за
упис уче ни ка у пр ви раз ред
сред ње шко ле за 2016/2017.
го ди ну, за уста но ве чи ји је
осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, ау -
то ном на по кра ји на или је ди -
ни ца ло кал не са мо у пра ве, у
оба ве зи су да 19. ју на, до 20 са -
ти, об ја ве при вре ме не ре зул -
та те за вр шног ис пи та. На кон
то га, већ на ред ног да на, 20. ју -
на, кан ди да ти ко ји сма тра ју да
су оште ће ни на ма тур ском ис -
пи ту има ју пра во да под не су
жал бу ко ми си ји основ не шко -
ле од 8 до 16 са ти или окру -
жној упи сној ко ми си ји 21. ју на
у истом вре мен ском ин тер ва лу.
Ко нач ни ре зул та ти за вр шног
ис пи та би ће об ја вље ни 24. ју на
до 20 са ти.

Упи сна ра чу ни ца
На осно ву успе ха на ма лој ма -
ту ри кан ди дат мо же да осво ји
нај ви ше 30 бо до ва, од но сно
нај ви ше 10 бо до ва по те сту. По -

УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ 2016. ГО ДИ НЕ

ЗА ВР ШЕ НЕ МА ЛА МА ТУ РА 
И БОР БА ЗА БО ДО ВЕ

СУМ ЊИ ВЕ ШКО ЛЕ

Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја је то ком ово го ди шњег ис пит ног ци клу -

са по ја ча ло ме ре обез бе ђи ва ња и ан га жо ва ња до дат ног људ ства због то га што се из го ди не

у го ди ну по ве ћа ва број шко ла у ко ји ма се сум ња у ре гу лар ност ма тур ског ис пи та. Пре ма ре -

чи ма др жав ног се кре та ра Ми ни стар ства про све те Сне жа не Мар ко вић, пре ви ше је пре пи си -

ва ња на ма ту ри и то ме се тре ба ста ти на пут.

Ана ли зе по ка зу ју да је осно ва на сум ња да се у мно гим шко ла ма за вр шни ис пит не спро -

во ди ре гу лар но, јер ре зул та ти ни су баш ло гич ни. На при мер, у по је ди ним шко ла ма ђа ци су

на те сту из ма те ма ти ке успе шни ји не го уче ни ци Ма те ма тич ке гим на зи је. Због све га то га, еки -

пе из Ми ни стар ства про све те не дав но су об и шле шко ле ко је су на спи ску „сум њи вих” и оне

се по себ но кон тро ли шу то ком по ла га ња за вр шног ис пи та.

За ни мљи во је да Ми ни стар ство чу ва у тај но сти име на нео д го вор них обра зов них уста но ва, и ка ко

твр де, раз лог је то што над ле жни не ма ју кон крет них до ка за да у њи ма до ла зи до мал вер за ци ја.

сло ва ња НИС-а у сек то ру
енер ге ти ке и сим бо ли зу је
тран сфор ма ци ју из нафт но-
га сне ком па ни је у ре ги о нал ни
eнергет ски хол динг ко ји на -
ста вља да ши ри обла сти свог
по сло ва ња. Пре ма ре чи ма ме -
наџ мен та НИС-а ово при зна -
ње ис ка зу је и стра те шку опре -
де ље ност нафт ног ги ган та да

по слу је у скла ду са прин ци пи -
ма одр жи вог раз во ја по др жа -
ва ју ћи мла де та лен те, на у ку,
обра зо ва ње, кул ту ру, раз вој
ло кал не за јед ни це, као и ху -
ма ни тар не про јек те.

У ком па ни ји ис ти чу да је по -
себ но ва жно то што су НИС као
во де ћи бренд у ка те го ри ји
„Енер ги ја” пре по зна ли и чла -

но ви Струч ног са ве та и 1.000
гра ђа на Ср би је ко ји су се о то ме
из ја сни ли кроз ис тра жи ва ње
јав ног мње ња. Ка ко ка жу, ова
на гра да је ве ли ки под стрек
ком па ни ји у оства ре њу стра те -
шких ци ље ва да по ста не во де -
ћи ре ги о нал ни енер гет ски хол -
динг и на ста ви са ула га њи ма у
за јед ни цу, по себ но у мла де, о
че му све до чи и сам сло ган
НИС-а „Бу дућ ност на де лу”.

У ово го ди шњој кон ку рен ци ји
за на гра де би ло је око 2.000
ком па ни ја, ор га ни за ци ја и ин -
сти ту ци ја ко је по слу ју у Ср би ји,
рас по ре ђе них у 34 ка те го ри је
пре ма обла сти ма по сло ва ња.
Су пер бренд је ли цен цни про -
грам по кре нут 1994. го ди не у
Ве ли кој Бри та ни ји и во де ћа је
свет ска плат фор ма за про мо ци -
ју брен до ва, при сут на у ви ше од
80 зе ма ља, а у Ср би ји се ор га ни -
зу је по тре ћи пут. Циљ про гра -
ма је про мо ци ја нај у спе шни јих
ком па ни ја, ор га ни за ци ја и ин -
сти ту ци ја у на шој зе мљи.

ти ло ту мо гућ ност уз обра зло -
же ње да уче ство ва ње на др -
жав ним так ми че њи ма не тре -
ба да бу де мо ти ви са но до би ја -
њем на град них бо до ва.

Др жа ва је омо гу ћи ла при -
пад ни ци ма ром ске на ци о нал -
не за јед ни це да се у сред ње
шко ле упи су ју под по вољ ни -
јим усло ви ма. Иде ја је да се на
овај на чин по стиг не пу на рав -
но прав ност. На и ме, кан ди да -
ти ма ко ји су при ја вље ни за
упис под овим усло ви ма број
бо до ва ко ји оства ре на осно ву
успе ха из шко ле и на осно ву
за вр шног ис пи та би ће уве ћан
за 30 про це на та од бро ја бо до -
ва ко ји им не до ста је до 100 бо -
до ва. Уко ли ко ови уче ни ци
жи ве у по ро ди ци ко ја је ко ри -
сник нов ча не со ци јал не по мо -
ћи, број бо до ва ко ји оства ре на
осно ву успе ха из шко ле и на
осно ву за вр шног ис пи та уве -
ћа ва се за 35 по сто.

Ро ди те љи и ста ра те љи ђа ка
са смет ња ма у раз во ју има ли
су мо гућ ност да при ја ве сво је
шти ће ни ке од 30. ма ја до 10.
ју на обра зов ној уста но ви. У
том пе ри о ду шко ле су би ле у
оба ве зи да спро ве ду по сту пак
про ве ре под не тих зах те ва и
њи хо ву ускла ђе ност са оп -
штим ак ти ма шко ле и по себ -
ним зах те ви ма ко ји про ис ти чу
из на став ног пла на и про гра -
ма, и на кон то га, да упи шу
уче ни ка.

ред сал да са за вр шног ис пи та, у
укуп ни број бо до ва за ко нач но
ран ги ра ње кан ди да та ула зе и
они ко је је он до био на осно ву
оп штег успе ха од VI до VIII
раз ре да основ не шко ле. На и ме,
овај број се ис ка зу је та ко што се
оп шти успех, оства рен на кра ју
VI раз ре да, за о кру жен на две
де ци ма ле, по мно жи бро јем че -
ти ри, а оп шти успех оства рен
на кра ју VII и VIII раз ре да
основ не шко ле, за о кру жен на
две де ци ма ле, по мно жи бро јем
пет. Том ра чу ни цом бив ши
осма ци на осно ву оп штег успе -
ха мо гу да оства ре нај ви ше 70
бо до ва. С дру ге стра не, кан ди -
да ти ко ји су за вр ши ли VI раз -
ред основ не шко ле у ино стран -
ству или ко ји су у Ре пу бли ци
Ср би ји за вр ши ли VI раз ред у

стра ној шко ли, оства ру ју 20 бо -
до ва на осно ву оп штег успе ха у
VI раз ре ду основ не шко ле.

На осно ву Пра вил ни ка о ме -
ри ли ма и по ступ ку за упис
уче ни ка бу ду ћи сред њо школ -
ци мо гу да оства ре нај ви ше
100 бо до ва, а пра во на ран ги -
ра ње ра ди упи са у гим на зи ју и
струч ну шко лу у че тво ро го ди -
шњем тра ја њу сти чу они ко ји
су осво ји ли нај ма ње 50 бо до ва
на осно ву успе ха на ма ту ри и
успе ха у основ ној шко ли.

На град ни бо до ви
По бед ни ци ре пу блич ких смо -
три од ове го ди не не мо гу да
ра чу на ју на до дат не бо до ве
при ли ком упи са у оп ште гим -
на зи је и струч не шко ле, јер је
Ми ни стар ство про све те, на у ке
и тех но ло шког раз во ја ус кра -

Град Пан че во jе у сре ду, 15.
ју на, де се ти пут за ре дом, ор -
га ни зо ва ло обе ле жа ва ње Да -
на Ду на ва (29. јун). Ово го ди -
шња ма ни фе ста ци ја одр жа -
на је под сло га ном „Ак тив ни
за ре ке” и пред ста вља део
кам па ње ко ју по др жа ва 14
европ ских зе ма ља у сли ву
Ду на ва. У Ср би ји је по кро ви -
тељ про сла ве Ди рек ци ја за
во де при Ми ни стар ству по -
љо при вре де, шу мар ства и
во до при вре де, а у Евро пи
Ме ђу на род на ко ми си ја за за -
шти ту ре ке Ду нав (ICPDR). 

Дан Ду на ва, као и ра ни јих
го ди на, у Пан че ву је обе ле -
жен на Та ми шком ке ју. За ту
при ли ку, на про сто ру тзв.
град ске пла же, на од брам бе -
ном бе де му на си па, ура ђен је
цвет ни аран жман с ло го ти -
пом све ча но сти. На по чет ку
ма ни фе ста ци је, у име ло кал -
не са мо у пра ве, во лон те ре и
ор га ни за то ре по здра ви ли су
за ме ник гра до на чел ни ка
Пан че ва Пре драг Жив ко вић
и чла ни ца ве ћа Ка та ри на Ба -
њаи. У свом обра ћа њу они су
ис та кли да је пи та ње за шти -

те жи вот не сре ди не јед но од
нај ва жни јих и да ће Пан че во
пру жи ти сви ма по др шку у
на по ри ма да се жи вот ни
про стор у на шем гра ду очу ва
и уна пре ди. Ка ко су ре кли,
ло кал на са мо у пра ва пре по -
зна ла је у кам па њи ве ли ки
по тен ци јал и сто га је про сла -
ва Да на Ду на ва до би ла ста -
тус град ске ма ни фе ста ци је.

За тим је усле ди ла ак ци ја
чи шће ња Та ми ша од ушћа у
Ду нав до град ске пла же. По -
ред то га, ор га ни зо ва на је и
еко ло шко-ли ков на ра ди о ни -
ца на ко јој су чла но ви Удру -
же ња обо ле лих од мул ти пле
скле ро зе, ате љеа „Ма ли ге -
ни је”, ли ков ни умет ни ци из
До ма омла ди не, чла но ви
УЛУ „Све ти о ник” и по ла зни -
ци пред школ ске уста но ве
„Деч ја ра дост” ства ра ли ли -
ков не кре а ци је о при ро ди и
жи вот ној сре ди ни.

На кра ју ово го ди шњег обе -
ле жа ва ња Да на Ду на ва усле -
дио је ру чак на те ра си Удру -
же ња спорт ских ри бо ло ва ца
и на у ти ча ра „Мар ко Ку лић”
за све ак те ре ове ак ци је.

ДАН ДУ НА ВА 2016. ГО ДИ НЕ

Очи шће на оба ла 
Та ми ша

После теста следи рангирање

ПРИ ЗНА ЊЕ НАФТ НОЈ ИН ДУ СТРИ ЈИ СР БИ ЈЕ

Кор по ра тив ни су пер бренд 

Страну припремиo 

Зоран
Станижан



Пред став ни ци Ро та ри-клу бо ва
„Бе о град – Ме тро по ли тен” и
„Пан че во – Ми хај ло Пу пин”,
по се ти ли су у че твр так, 9. ју -
на, Оп шту бол ни цу ка ко би
овој уста но ви уру чи ли вред ну
до на ци ју – два де сет кре ве та са
ду ше ци ма за ин тер но и хи -
рур шко оде ље ње.

Ова ле па ак ци ја део је ве ће
кам па ње у окви ру ко је ће
слич ну по моћ у на ред них ме -
сец да на до би ти још де се так
бол ни ца ши ром Ср би је.

– Ро та ри-клуб „Бе о град –
Ме тро по ли тен” обез бе дио је
укуп но 140 кре ве та, ко ји су
уве зе ни из Нор ве шке и чи ја је
вред ност око 30.000 евра. Ми
се удру жу је мо с ло кал ним ро -
та ри-клу бо ви ма, ко ји до ни ра ју
ду ше ке, а не ки чак и по сте љи -
ну, та ко да у бол ни це сти же
чи тав „па кет”. Реч је о та ко зва -
ним при јем ним кре ве ти ма,
чи ји је ка па ци тет та кав да су
на ме ње ни за днев ни тип бол -
ни це, од но сно за па ци јен те ко ји
се не за др жа ва ју ду го на ле че њу
– об ја сни ла је Ло ла Ста нић,
пред сед ни ца Ро та ри-клу ба
„Бе о град – Ме тро по ли тен”.

До на ци ју при сти глу из да -
ле ке Нор ве шке при мио је др
Ми ња Сто ја но вић, на чел них
хи рур шког оде ље ња у Оп штој
бол ни ци, ко ји је и сам ро та ри -
ја нац. Он се за хва лио да ро -
дав ци ма, на гла сив ши да је
ова кав вид по мо ћи био пре ко
по тре бан оде ље њи ма ко ји ма
је на ме њен и из ра зив ши на ду
да ће слич них ак ци ја би ти и

убу ду ће. Сто ја но вић је ис та -
као да се, ме ђу про бле ми ма с
ко ји ма се Оп шта бол ни ца бо -
ри већ ду го вре ме на, тре нут но
по себ но ис ти че онај с не до -
стат ком ка дра, би ло да је реч о
ле ка ри ма или, пак ме ди цин -

ским тех ни ча ри ма. Ипак, од -
лу ка Вла де о за бра ни за по -
шља ва ња у јав ном сек то ру
оне мо гу ћа ва ме наџ мент уста -
но ве да успе шно пре ва зи ђе тај
иза зов, због че га тр пе и за по -
сле ни и па ци јен ти.

При мо пре да ји но вих кре ве -
та, при су ство ва ли су и пред -
став ни ци Ро та ри-клу ба „Пан -
че во – Ми хај ло Пу пин”. Пред -
сед ник тог клу ба, Ми о драг Ри -
стић ис та као је да је ова ак ци -
ја до бра при ли ка да се још јед -
ном скре не па жња јав но сти на
те шке усло ве у здрав ству у на -
шем гра ду и да се апе лу је на
ве ће ан га жо ва ње ло кал не за -
јед ни це.

Ина че, ор га ни за ци ја „Ро -
та ри” је удру же ње по слов них
љу ди, про фе си о нал них ли -
де ра, чи ја је основ на де лат -
ност ху ма ни тар ни рад, те
под сти ца ње ви со ких етич -
ких стан дар да у свим про фе -
си ја ма и уна пре ђе ње до бре
во ље и ми ра у све ту. Да нас
„Ро та ри” ор га ни за ци ја има
пре ко 32 хи ља де клу бо ва и
око 1,2 ми ли о на чла но ва и
при сут на је у ви ше од 200 зе -
ма ља све та.

ХРОНИКА
Петак, 17. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Хра на грч ких бо го ва
Ма ли на је изузетно це -
ње но бо би ча сто во ће, нео -
до љи вог из гле да, уку са и
ми ри са. С дру ге стра не,
100 гра ма ма ли не бро ји са -
мо 36 ка ло ри ја и 9 гра ма
угље них хи дра та, што је
већ до во љан раз лог да мак -
си мал но ужи ва мо у њој, а
ту су и број на лековитa
свој ства. Ма ли на са др жи
раз не ви та ми не, пре све га:
Це, Бе3, Е и А, као и ми не -
ра ле: ка ли јум, кал ци јум,
маг не зи јум и на три јум.

Ка да је реч о влак ни ма,
спа да ме ђу нај бо га ти је
воћ ке, а влак на су та ко ја
нам по ма жу да има мо
уред ну про ба ву, али су ко -
ри сна и за мно ге дру ге
ства ри. Сма тра се да ре -
дов на кон зу ма ци ја ма ли -
не улеп ша ва тен, ја ча ко -
су, по бољ ша ва здра вље
кар ди о ва ску лар ног си сте -
ма, осна жу је иму ни тет,
шти ти од упа ла и те лу
обез бе ђу је енер ги ју. У на -
род ној ме ди ци ни ко ри сте
се ли сто ви и пло до ви, а
при пре ма ју се ча је ви, екс т-
рак ти и со ко ви. Чај од ли -
сто ва ко ри сти се код мен -
стру ал них гр че ва, то ком
труд но ће, за ја ча ње де сни,
дез ин фек ци ју крај ни ка,
спре ча ва ње ди ја ре је, као и
код оч них обо ље ња.

Сок од ма ли не пре по -
ру чу је се за ле че ње бо ле -
сти же лу ца и цре ва, јер
ефи ка сно про чи шћа ва
си стем за ва ре ње, а мо же
се упо тре бља ва ти и про -
тив гро зни це. Екс тракт
из пло да ко ри сти се про -
тив ви ру са и за сни жа ва -
ње ше ће ра у кр ви. Не ке
вр сте ма ли не ко ри сте се
у ко зме тич ке свр хе. По -
себ но је по зна то уље од
се мен ки чи ле ан ске ма -
ли не јер са др жи ви сок
ни во оме га 3 и оме га 6
есен ци јал них ма сних ки -
се ли на, као и ви та мин Е.
За хва љу ју ћи то ме од лич -
но шти ти ко жу од ја ког
сун ца. Уље мо же да се
на но си са мо стал но или
да се до да је у ко зме тич -
ке пре па ра те. У ку ли нар -
ству, ма ли на се ко ри сти
за при пре му пек ме за,
со ко ва, сла до ле да, ко ла -
ча, слат ких ума ка, ви на,
си ру па, ли ке ра, ком по та
итд.

Ма ли на се мо же је сти
све жа, су ше на или за мр -
зну та. Ка ко би се што бо -
ље ис ко ри сти ла сва ње на
ле ко ви та свој ства, тре ба
је је сти у све жем об ли ку.
Пре по ру чу је мо да ис про -
ба те ову бр зу и ла ку по -
сла сти цу.

Пуњене малине
По треб но: 350 гра ма све жих ма ли на, 25 гра ма там не цр не чо -

ко ла де, 25 гра ма бе ле чо ко ла де, 1 ка фе на ка ши ка пу те ра.

При пре ма: ото пи ти у јед ној по су ди по ла ка фе не ка ши ке пу те ра

и 25 гра ма бе ле чо ко ла де, а у дру гој ото пи ти по ла ка фе не ка -

ши ке пу те ра и 25 гра ма там не чо ко ла де. До бро из ме ша ти да се

до би је глат ка и теч на ма са. Пу ни ти уну тра шњост ма ли на ис то -

пље ном чо ко ла дом. До бро охла ди ти.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на сај ту www.br zo i la ko.co m

Теч ност цр ве не бо је
мно ги ма је вред ни ја
од су вог зла та

„Хва ла” је по не кад
пре слаба реч

Цен трал на све ча ност ко јом је
обе ле жен 14. јун – Ме ђу на род -
ни дан до бро вољ них да ва ла ца
кр ви, одр жа на је у Ам стер да му,
уз по др шку Свет ске здрав стве -
не ор га ни за ци је и Ме ђу на род -
не ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста
и Цр ве ног по лу ме се ца. На рав -
но, и гра ђа ни ши ром пла не те,
сва ко на свој на чин, ис ка за ли
су за хвал ност сви ма они ма ко ји
су спрем ни да да ју „део се бе" за
жи вот не ког дру гог.

У Пан че ву је, у уто рак, 14. ју -
на, слу жба Тран сфу зи је у са рад -
њи с Цр ве ним кр стом по ста ви -
ла про мо тив ни штанд у „Авив
пар ку", те су на ши су гра ђа ни
има ли при ли ку да се ин фор ми -
шу о зна ча ју да ва ла штва, али и
да се упо зна ју с они ма ко ји ма је
не чи ја крв спа сла жи вот. Дир -
љи ве при че тих љу ди и њи хо вих
бли жњих мо ти ви шу ви ше не го
би ло ко ји апел.

Три пут спа сен
Је дан од њих је Са ва Срећ ков
(63), ма шин бра вар у пен зи ји,
ко ји већ че ти ри го ди не бо лу је
од тром бо ци то пе ни је. Ње гов
жи вот за ви си од тром бо ци та

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ДА ВА ЛА ЦА КР ВИ 

ИМАШ МОЋ ДА ДРУ ГОМ ПО КЛО НИШ 
ЖИ ВОТ. ИС КО РИ СТИ ЈЕ. 

до бро вољ них да ва ла ца, ко је
по не кад мо ра да при ма чак и
два пу та не дељ но. Са ва де ли
сво је осе ћа је пре ма не по зна -
тим љу ди ма ко ји му по ма жу:

– Шта да вам ка жем, да ни -
је њих, не би би ло... не би би ло
ни чег. Ви ше пу та ми је пре ти -
ло да ис кр ва рим и крв тих љу -
ди ме је вра ћа ла у жи вот. И
баш им хва ла! Ма да је хва ла
пре ма ла реч. И сам сам био
до бро вољ ни да ва лац, дао сам
крв 18 пу та, али са да је бо лест
све пре о кре ну ла — ка же Са ва.

До штан да у „Авив пар ку"
до шао је са су пру гом Љи ља -
ном и че тво ро го ди шњом уну -
чи цом Ду њом.

– Ду ња и дру га уну ка, осмо -
ме сеч на Ле на, Са ви су са да
нај ве ћа ра дост и с њи ма про -
во ди да не. А то не би би ло мо -
гу ће без до бро вољ них да ва ла -
ца. Са мо за хва љу ју ћи њи ма он
је жив. Апе лу је мо на све љу де
ко ји то мо гу да што че шће да -
ју крв. На ма је она дра го це на
по пут зла та – ка же кроз су зе
Са ви на су пру га Љи ља на.

Тр ка с вре ме ном
По ред по ро ди це Срећ ков, у
„Авив парк" је до шао и Ран ко
Мар че тић, ро ђе ни брат на ше
су гра ђан ке Дра га не Ми ла но -
вић (35), мај ке тро је де це, ко ја
је не дав но обо ле ла од акут не
ле у ке ми је. Њој су кра јем ма ја
хит но би ли по треб ни тром бо -
ци ти и то они ква ли тет ни ји, ко -
ји се узи ма ју на се па ра то ру у
бе о град ском Ин сти ту ту за
тран сфу зи ју. По ро ди ца је та да
има ла рок од 3-4 да на да про -
на ђе до во љан број ком па ти бил -
них до но ра за Дра га ну, што се
чи ни ло као не мо гућ по ду хват.

– Не мо же сва ко ко то же ли
да бу де до нор, већ по сто ји не -
ко ли ко усло ва за то. То не мо -
же би ти члан по ро ди це до сед -
мог ко ле на, ни ти не ко ко је у

Они жи ве за да ва о це и од да ва ла ца

БОЛ НИ ЦА ДО БИ ЛА ДО НА ЦИ ЈУ РО ТА РИ-КЛУ БО ВА

Сти гло 20 кре ве та за два оде ље ња
У на шем гра ду не дав но је
осно ва но удру же ње „Мај ке са
тро је де це” чи ји је циљ пру -
жа ње по мо ћи и по др шке ка -
ко мај ка ма с тро је или ви ше

де це, та ко и по ро ди ца ма ко је
жи ве у те шким усло ви ма или
са мо хра ним ро ди те љи ма.

Пре ма ре чи ма Ка та ри не
Де рин гер, пред став ни це удру -
же ња, иа ко је се ди ште ор га -
ни за ци је у Пан че ву, она де -
лу је на те ри то ри ји це ле Ср -
би је и тре нут но оку пља око

1.600 мај ки и оче ва, а у њој
ак тив но ра ди око сто ти ну
чла но ва. Нај ви ше их је из
Ни ша, Кра гу јев ца, Но вог Са -
да и Бе о гра да.

– Удру же ње
при ку пља гар де -
ро бу, обу ћу, оде ћу
и оста ле ма те ри -
јал не и не ма те ри -
јал не ства ри за
угро же не ро ди те -
ље и де цу. По ку -
ша ва мо да се на
тај на чин бо ри мо
за на та ли тет, бу -
ду ћи да сва ке го -
ди не у Ср би ји из у -
мре по је дан град
ве ли чи не Вр шца.
Бо ри мо се и про -
тив би ло ко је вр -
сте на си ља у по ро -
ди ци. Ор га ни зу је мо
ху ма ни тар не ак -
ци је, а јед на од
њих би ће и кон -

церт ко ји је пла ни ран за
сеп тем бар – на ве ла је Ка та -
ри на Де рин гер.

Она је по зва ла ро ди те ље
из Пан че ва да се при кљу че
удру же њу, би ло да им је по -
треб на по моћ, би ло да же ле
да по мог ну дру ги ма. Кон -
такт те ле фон је 062/1622-
262, а имејл: majketrojede-
ce@gmail.com. Ви ше ин фор -
ма ци ја мо же се про на ћи и
на Феј сбук стра ни ци „Мај ке
са тро је де це – Mother with
tree children”.

НО ВО УДРУ ЖЕ ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ

По моћ за по ро ди це 
сa тро је и ви ше де це

Страну припремила 
Драгана
Кожан

РЕ ЗЕР ВЕ КР ВИ НИ СКЕ

У Слу жби тран сфу зи је ка жу да су тре нут но ре зер ве свих крв них

гру па из у зет но ни ске и да је си ту а ци ја иста у це лој др жа ви.

Тран сфу зи ја и Цр ве ни крст апе лу ју да се што ве ћи број

су гра ана ода зо ве и да крв. Сви они ко ји то же ле, мо гу оти -

ћи до Слу жбе тран сфу зи је рад ним да ни ма од 7 до 15 са ти

и су бо том од 8 до 13 са ти. Крв мо гу да ти здра ве осо бе ста -

ре од 18 до 65 го ди на, те же од 50 ки ло гра ма. Прет ход но

тре ба узе ти ла га ни оброк и до ста теч но сти.

прет ход них се дам да на узео
би ло ка кав ме ди ка мент, за тим,
то мо ра би ти осо ба са вр ше ног
здра вља и, на рав но, исте крв не
гру пе као па ци јент. Слу жба
тран сфу зи је у Пан че ву нам је
ста ви ла на рас по ла га ње кон -
так те да ва ла ца, а по зи вао сам
ре дом и све љу де из свог те ле -
фон ског име ни ка. Они су по -
том офор ми ли гру пе на дру -
штве ним мре жа ма. По че ли су
да ми се ја вља ју и не по зна ти
љу ди ко ји су про шли исто што
и ми. По ну ди ли су нам кон так -
те оних ко ји су њи ма по мо гли
кад је тре ба ло. Та ко смо за два
да на ус пе ли да 70 осо ба о свом
тро шку пре ве зе мо до Ин сти ту -
та и ме ђу њи ма је би ло ма ње од
15 од сто оних са од го ва ра ју -
ћим тром бо ци ти ма. То је би ло
до вољ но. Дра га на је са да до -
бро, ле ка ри су оп ти ми стич ни и
не ма раз ло га да не бу де мо и ми
– об ја шња ва Ран ко.

Он на во ди да ће Дра га ни
тром бо ци ти би ти по треб ни и
убу ду ће, али да ће но ви да ва о -
ци би ти по зва ни тек ка да ле -
ка ри уста но ве да је број ње них
тром бо ци та пао ис под до зво -
ље не гра ни це.

— На кон овог ис ку ства мо гу
са мо да апе лу јем на све љу де
да, ка да чу ју да је не ком по -
треб на крв, без од ла га ња оду до
Тран сфу зи је, јер тих по ла са та,
ко је би мо жда ина че про ве ли
код ку ће гле да ју ћи ТВ, не ко ме
мо же за и ста да спа се жи вот –
за кљу чу је Дра га нин брат.

Пре ма ре чи ма др Рад ми ле
Ра и лић Ри стов ске, ше фа од се -
ка ба зич не тран сфу зи је, струч -
ни тим ове слу жбе ра ди 24 са -
та 365 да на у го ди ни и обез -
беђује до вољ но кр ви за све ко -
ји ма је то нео п ход но. Осим да -
ва ла ца, ве ли ки до при нос ор га -
ни зо ва њу ак ци ја до бро вољ ног
да ва ла штва да је и ар ми ја во -
лон те ра Цр ве ног кр ста, ме у
ко ји ма су и они из Пан че ва.

Манифестација „Дани Вај-
ферта” била је повод да један
од најславнијих Панчеваца,
Ђорђе Вајферт, прошлог че-
твртка, 9. јуна, „посети” своје
суграђане у Геронтолошком
центру. Вајферта је за ову при-
лику „оживео” Марјан Дакић,
историчар из панчевачког
Историјског архива.

Он је, током дружења у Дому
старих, баке и деке подсетио на
Вајфертов живот и велико на-
слеђе које је овај успешни инду-
стријалац оставио не само Пан-
чеву, већ и читавој држави. При-
чао им је и о Вајфертовим савре-
меницима, али и о битним зда-
њима панчевачким која су оста-
ла иза Ђорђа и његове славне по-

родице. Шетња по прошлим
временима пријала је свима, па
је разговор потрајао више од јед-
ног сата, уз бројна питања заин-
тересованих слушалаца.

На растанку, Ђорђе је за свој
рођендан, који је 15. јуна, до-
био и пригодан поклон који су
за њега с љубављу припреми-
ли домаћини.

ДРУЖЕЊЕ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Ћаскање са Ђорђем Вајфертом



Обраћам вам се након непри-
јатности које смо доживели у
Општој болници Панчево, на
Одељењу за физикалну меди-
цину и рехабилитацију.

Наиме, 14. јуна, у поподнев-
ним часовима, петогодишње
дете у пратњи своје баке је, с
упутом и налазом лекара спе-
цијалисте ортопеда, дошло на
Одељење за физикалну меди-
цину и рехабилитацију да би
било прегледано и да би му
евентуално била заказана фи-
зикална терапија, с обзиром
на то да му је након прелома

руке скинут гипс. На самом
шалтеру, где је радило меди-
цинско особље, доживели су
прву непријатност од стране
медицинске сестре која је ви-
ше пута тражила да јој се обја-
сни због чега је дете дошло на
њихово одељење. Након неко-
лико појашњења која је дала
бака, дете је упућено код фи-
зијатра на преглед, уз напоме-
ну: „Ако вас прими!”.

У ординацији код физијатра
већ је било једно дете, па су са-
чекали свој ред и покуцали. Ту
настаје драма, јер је физијатар
ни не погледавши дете, почео
је да виче на њих, зашто улазе
без позива и без броја, зашто
су се појавили баш поподне,
зашто нису дошли преподне,
ко их је послао... Бака је била
затечена и правдала се физија-

тру покушавајући да објасни
због чега су дошли и ко их је
послао. Физијатар је нервозно
говорио да су могли доћи и
преподне, рекавши баки: „Пр-
во сте се наспавали, па сте тек
онда дошли! Шта сви долазите
код мене поподне?!” итд.

Након тог вређања и ома-
ловажавња, физијатар, чије
име је „др” Милош Светоза-
ревић, рекао је баки да иде
на шалтер и узме број и да ће
их примити, иако је већ да-
нас прегледао троје мале де-
це. Бака је онда слуђена иза-
шла с дететом из ординације,
док је дете било видно узне-
мирено, тресло се и плакало
говорећи: „Ја не желим да ме
овај чика прегледа, он ће ме
сигурно јако стискати и бо-
леће ме!”.

Пошто бака није хтела сама
да се суочава с поменутим „док-
тором”, позвала је оца детета и
након што је он дошао, сачекао
је ред, ушао с дететом у ордина-
цију и запитао у чему је про-
блем, затраживши од физијатра
да му објасни чему толика гала-
ма и зашто је истраумирао дете,
које је све време плакало. Физи-
јатар није умео да објасни своје
ружно понашање према шезде-
сетпетогодишњој баки и петого-
дишњем детету. Отац није до-
зволио да га овај „доктор” пре-
гледа, већ је напустио одељење.

Пишем вам ово у нади да ће
то имало утицати да ниједно
дете не доживи тако нешто, а
да ће доктори обратити пажњу
на кодекс и етику понашања.

Име и адреса 

познати редакцији

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас шта је ре -
ал но, а шта је све мо гу ће, а
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 ово пи та -
ње „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 „Со ул фуд за
365 да на” Жа не По ли а ков.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:
„Ре ал но је да по тро шач ка
кор па из но си 64.819, а мо гу -
ће је да по ро ди ца жи ви са
20.000.“ 064/2047...
„Ре ал но је да ћу по сла ти ову
по ру ку, а мо гу ће је да ћу до -
би ти књи гу.” 064/5296...

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 је оба ве зе и ужи ва ња је
нај те же ускла ди ти. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Он лајн де вој ка на
тур не ји” Зои Саг.

Ово из да ње мо ћи ће у
књи жа ри „Дел фи” у „Авив
пар ку”, од на ред ног утор ка
да пре у зму ау то ри сле де ћих
од го во ра:
„Спа ва ње и од ла зак на по -
сао.“ 064/1792...
„Из ви ни те на искре но сти,
али те шко је ускла ди ти ле пу
ко ле ги ни цу и вен ча ну же ну.
Ето.“ 064/8662...

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.

ХРОНИКА
Петак, 17. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Тра же од над ле жних
од го вор на пи та ње
до кле ће мо ра ти да
че ка ју

Стра ху ју од сва ке ки ше

Пред став ни ци Удру же ња за
за шти ту На де ла за тра жи ли су
са ста нак са чла но ви ма Град -
ског ве ћа за ду же ним за стам -
бе но-ко му нал не по сло ве и
еко ло ги ју, да би до би ли од го -
вор на пи та ње ка кви су да љи
пла но ви над ле жних у на шем
гра ду ка да је реч о из град њи
ка на ли за ци је на Ми си и Ку де -
љар ском на си пу. 

Пре ма ре чи ма Сто ја на То -
ми ћа, пред сед ни ка Удру же ња
за за шти ту На де ла, уко ли ко се
тај по сао на ста ви до са да -
шњим тем пом, мно ги на ши
су гра ђа ни ко ји жи ве у Вла син -
ској, Шар пла нин ској и дру гим
ули ца ма у том де лу гра да, не -
ће до би ти ка на ли за ци ју у
овом ве ку. 

– Ка да смо об и шли ка на ле у
Ска дар ској ули ци и у зо ни Но -
во се љан ског пу та и Кај мак ча -
лан ске ули це, ви де ли смо да
су у ја ко ло шем ста њу. За пу -
ше ни су и нео п ход но им је чи -
шће ње. На ма ко ји жи ви мо ов -
де то ства ра ве ли ке про бле ме
због то га што већ три го ди не
ни јед на сеп тич ка ја ма ни је
при кљу че на на ка на ли за ци ју.

КО МУ НАЛ НИ ПРО БЛЕМ КО ЈИ ЈОШ НИ ЈЕ РЕ ШЕН 

СТА НОВ НИ ЦИ МИ СЕ НЕ МА ЈУ 
КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ 

При зор са Ку де љар ца, ни је са не ког се ла

Страну припремио
Михајло

Глигорић

Ако од над ле жних не до би је -
мо не ки за до во ља ва ју ћи од го -
вор, не зна мо шта ће мо да ље и
раз ми шља мо да на ше удру же -
ње пре ста не са ра дом – ре као
је То мић. 

Ко ли ко су ва жни ка на ли за
ста нов ни ке Ми се и Ку де љар -
ца об ја снио је је дан од ње го -
вих са рад ни ка Жи во рад То па -
ло вић. 

– За то што ов де не ма мо ка -
на ли за ци ју, љу ди ко ји жи ве
по ред тих ка на ла су на пра ви -
ли сеп тич ке ја ме. Сва ки пут
кад пад не ма ло ве ћа ки ша њи -
ма су сеп тич ке ја ме рав не са
во дом у ка на лу. Не ма шан се
да во да из њих оде на дру гу
стра ну. Ка на ли за ци ја је де ли -
мич но ура ђе на у не ким ули ца -
ма, али нам то ни шта не зна -

чи. Још увек нам ни је до зво -
ље но при кљу чи ва ње на њу за -
то што ни је ура ђе на во до вод на
мре жа. Са да по но во тре ба да
се ко па да би се она по ста ви ла
и при кљу чи ла на ка на ли за ци -
ју. На ше Удру же ње је по ку ша -
ва ло да об ја сни над ле жни ма
да је то ап сурд но, али ни је по -
мо гло, не ће да нас слу ша ју –
ре као је То па ло вић. 

У на шем гра ду има де це ко -
ја иду у шко лу и про во де
вре ме на на ста ви глад ни, за -
то што њи хо ви ро ди те љи не -
ма ју до вољ но па ра да им
обез бе де ужи ну. 

Тај по ра жа ва ју ћи по да так
био је по вод чла но ви ма
Скуп шти не Ме сне за јед ни це
Гор њи град да у Кул тур ном
цен тру ор га ни зу ју ху ма ни -
тар ну при ред бу на ко јој је
при ку пље но 70.000 ди на ра

за ужи не си ро ма шној де ци
ко ја иду у Основ ну шко лу
„Ва са Жив ко вић”.

На при ред би су уче ство ва -
ли ђа ци из те шко ле, КУД
„С.М.Чи гра”, као и де ца из
вр ти ћа „Цр вен ка па”, „Бу ба -
ма ра”, и „Ла ста” ко ји при па -
да ју Пред школ ској уста но ви
„Де чи ја ра дост”.

Пре ма ре чи ма Бра ни сла -
ва Гли го ри ћа, пред сед ни ка

Скуп шти не Ме сне за јед ни -
це Гор њи град, од лу ка о ор -
га ни зо ва њу ху ма ни тар не
при ред бе до не та je на кон
са стан ка са ди рек тор ком
Основ не шко ле „Ва са Жив -
ко вић”. 

– На пи та ње шта је нај ве -
ћи про блем ре кла је да у тој
шко ли има си ро ма шне де це
ко ја има ју пра во на бес плат -
не уџ бе ни ке, али не и на
ужи ну. Ка да смо то чу ли,

од лу чи ли смо да им по мог -
не мо. За хва љу је мо се сви ма
ко ји су ку по ви ном ка ра та
по мо гли на шу ак ци ју, Кул -
тур ном цен тру ко ји нам је
без на кна де усту пио њи хо ву
дво ра ну као и гра до на чел -
ни ку Са ши Па вло ву ко ји је
по здра вио све при сут не на
при ред би и по кра јин ском
по сла ни ку Јо ва ну Ла за ро ву
– изјaвио је Гли го рић.

СКУП ШТИ НА МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ ГОР ЊИ ГРАД

По мо гли си ро ма шну 
де цу 

Она је то и учи ни ла. Ме ђу -
тим, он је иг но ри сао упо зо ре -
ње ин спек ци је и на ста вио је
са ра до ви ма. 

Он је од по чет ка знао да је
ку ћа про да та на пре ва ру и
мо ра да се исе ли. Тра жио ми
је два де сет хи ља да евра за ку -
ћу ко ја је мо ја, али ја се не
сла жем са тим. Пре три го ди -
не сам хте ла да се до го во ри -
мо, што је он зло у по тре био.
При чао је да сам му пре ти ла
и сла ла куп це, а по сле је тра -
жио да му на док на дим све
што је уло жио у ку ћу. Љу ди
ко ји му пот пи су ју по др шку
ис пред су да не зна ју о че му је
реч. По на вљам, ку ћа ко ју је
ку пио је мо ја, про да та му је
на пре ва ру, без мог зна ња.
Све је то он знао па ју је опет
ку пио и пре ко ње го вих ве за у
су ду бес прав но се укњи жио –
из ја ви ла је Ни ко ла ји дис за
„Пан че вац”. 

ДРУ ГА СТРА НА ШТРАЈ КА ГЛА ЂУ ДРА ГА НА ДО МА ЗЕ ТОВ СКОГ 

Софија Николајидис: „Ку пио је ку ћу про да ту на пре ва ру”

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ре ал но је мо гу ће

– Не знам за што Дра ган До -
ма зе тов ски штрај ку је гла ђу ис -
пред згра де су да ка да је из гу -
био про цес ко ји је во дио са
мном и ка да је до не та пра во -
сна жна суд ска од лу ка да мо ра
да се исе ли из мо је ку ће – из ја -
ви ла је на ша су гра ђан ка Со фи -
ја Ни ко ла ји дис за „Пан че вац”. 

Она је об ја сни ла да је овај
спор, ко ји тра је већ го ди на ма,
на стао због то га што је ку ћу ко ја
је њој при па да ла, њен брат нео -
вла шће но про дао 2006. го ди не
без ње не са гла сно сти, и што је
фал си фи ко вао до ку мен та. 

До да ла је да је про блем и у
то ме што се До ма зе тов ски
укњи жио као вла сник ку ће за -
хва љу ју ћи по зна ни ци ма ко је
је имао у су ду. По ње ним ре -
чи ма, то ни ка ко ни је мо гао да
ура ди јер је ку ћа би ла пред мет
суд ског спо ра. 

На гла си ла је да је До ма зе -
тов ски и по ред то га упи сан

као вла сник ку ће, иа ко је њен
адво кат пре то га оти шао у ка -
та стар и тра жио да се упи ше
за бра на про да је ку ће док се
во ди суд ски про цес. 

– Зна чи, за то вре ме ни ка -
ко ни је мо гао да се укњи жи
као вла сник ку ће, али је он то

ипак ура дио за хва љу ју ћи сво -
јим по знан стви ма у су ду. Он -
да је по чео да ре но ви ра ку ћу,
о че му ме је оба ве сти ла ку ма.
Ка да ми је то ја ви ла, ја сам је
за мо ли ла да оде у ин спек ци ју
и за тра жи да му то за бра не,
јер се во ди суд ски про цес.

Друштво за заштиту животи-
ња и природе „Еколибријум”
упозорило је да је ових дана
осетно повећан број напу-
штених паса и мачака на
улицама. Због тога се апелује
на све власнике кућних љу-
бимаца да их обавезно стери-
лишу, а да се, ако не могу то
да плате, јаве до 1. јула на те-
лефонски број 064 545 00 09,
на који их је могуће контак-
тирати СМС поруком, на
мејл eko li bri jum @gmail.com
или преко фејсбук странице
„Еколибријума”. 

Иначе, цена стерилизације
паса и мачака је између 1500
и 2000 динара, а осим огра-
ничавања њиховог броја, сте-

рилизација тих животиња се
препоручује и због тога што
их штити од бројних боле-
сти. 

Друштво „Еколибријум”
објавило је и да су за сада не-
позната лица у касним ноћ-
ним сатима 4. јуна, запалила
дрвену кућицу, посуде за
храну и воду и неке друге
ствари које су биле поста-
вљене испод трибина на
Спортском центру „Мла-
дост” због мачака које се
окупљају на том месту.

Друштво „Еколибријум”
осудило је тај догађај и по-
звало надлежне у нашем гра-
ду да што пре открију и ка-
зне одговорне за њега.

УПОЗОРЕЊЕ ДРУШТВА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТИЊА „ЕКОЛИБРИЈУМ” 

Све више напуштених 
паса на улицама

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ 

Физијатар викао на дете и баку



При пад ни ци пан че вач ке 
Ва тро га сно-спа си лач ке је ди -
ни це при ре ди ли су про шле су -
бо те, 11. ју на, у „Авив пар ку”,
дру же ње са нај мла ђи ма.

Де ча ци, де вој чи це и њи хо ви
ро ди те љи ко ји су тог да на по -
се ти ли „Авив парк” мо гли су
да ви де део спе ци јал них во зи -
ла ва тро га са ца, раз не вр сте
уни фор ми ко је ко ри сте и не ке
од уре ђа ја за га ше ње по жа ра 

То ком тра ја ња дру же ња
де ча ци и де вој чи це мо гли су
и да ула зе у во зи ла, да се
сли ка ју са ва тро га сци ма и да
ста вља ју њи хо ве ма ске и
шле мо ве на гла ву. 

Још ви ше од то га нај мла -
ђи ма се до па ло што су мо гли
да се опро ба ју у игри га ше ња
по жа ра. Да им дру же ње про -
ђе још леп ше по бри ну ли су
се ва тро га сци ко ји су обез бе -
ди ли слат ки ше за по слу же ње
и пу шта ли са раз гла са де чи ју
му зи ку.

Ко ман дант пан че вач ке Ва -
тро га сно-спа си лач ке је ди ни -
це Бо ро Мај кић из ја вио је да
су ње ни при пад ни ци хте ли
да том ак ци јом што је мо гу -
ће ви ше при бли же сво ју про -
фе си ју нај мла ђи ма и по ја ча -
ју њи хо во по ве ре ње пре ма
ва тро га сци ма.

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА СТИ ГЛА У СКУП ШТИ НУ СР БИ ЈЕ 

По о штри ти за шти ту при ват не сво ји не 
Син ди кат за по сле них по ли -
ци је по слао је зва нич не до пи -
се свим по сла нич ким гру па ма
у Скуп шти ни Ср би је у ко ји ма
тра жи од њих да по др же ста -
вља ње на днев ни ред и усва ја -
ње за ко на о за шти ти при ват не
сво ји не. Овај прав ни акт би
омо гу ћио свим жр тва ма про -
вал ни ка са мо од бра ну без
стра ха да ће због то га сно си ти
за кон ске по сле ди це. 

Под се ћа мо, у на цр ту тог за -
ко на пи ше да уко ли ко ло пов
уђе у не чи ју ку ћу, стан или
при ват ни по сед и при том на -
пад не вла сни ка или не ког од
уку ћа на, они има ју пра во на
са мо од бра ну и не сно се ни ка -
кву од го вор ност у слу ча ју да
ло по ва по вре де или уби ју. 

Ова ини ци ја ти ва обра зло -
же на је ти ме да је не до пу сти во
да они ко ји ма су ло по ви ушли
на по сед и при бе гли су са мо -
од бра ни че сто за вр ша ва ју на
су ду. 

„Због то га сма тра мо да је
на ша ини ци ја ти ва за усва ја ње
тог за ко на оправ да на и да ће
се, уко ли ко бу де при хва ће на,
сма њи ти број про вал них кра -
ђа, за шти ти ти при ват на имо -
ви на и са чу ва ти мно ги жи во -

ти”, пи ше из ме ђу оста лог у
ини ци ја ти ви Син ди ка та за по -
сле них по ли ци је ко ја је до ста -
вље на по сла нич ким гру па ма у
Скуп шти ни Ср би је. 

У њој се на во ди и да је до са -
да ви ше хи ља да гра ђа на по др -
жа ло сво јим пот пи си ма ту
ини ци ја ти ву.

Ње ни пред ла га чи сма тра ју
да би у слу ча ју да бу де усво је -
на, сва ки по тен ци јал ни про -
вал ник до бро размислиo да ли
да уђе у не чи ју ку ћу, стан, или

при ват ни по сед, јер зна да по -
сто ји за кон ко ји мак си мал но
шти ти вла сни ка и чла но ве ње -
го ве по ро ди це. 

„По тен ци јал ни про вал ник
ће у том слу ча ју би ти све стан
да се упу шта у ве ли ки ри зик
јер ће по сто ја ти мо гућ ност да
из гу би жи вот или да бу де по -
вре ђен. С дру ге стра не, вла -
сни ци по се да и чла но ви њи хо -
вих по ро ди ца не ће због то га
од го ва ра ти пред за ко ном. Ва -
жно је ис та ћи да овом ини ци -

ја ти вом не же ли мо да се не ко -
ме од у зи ма жи вот већ пре све -
га да за шти ти мо гра ђа не ко ји
же ле да за шти те сво је при ват -
не по се де”, та ко ђе пи ше у
обра зло же њу ове ини ци ја ти ве. 

Под се ћа мо, је дан од не по -
сред них по во да за пред лог да
се усво ји за кон о за шти ти при -
ват не сво ји не је то што се још
увек су ди Бе о гра ђа ни ну ко ји
је убо шраф ци ге ром ло по ва
на кон што му је исти но ћу
ушао у стан кроз про зор.

Иа ко је то учи нио у же љи да
од бра ни сво је уку ћа не, су ди је
сма тра ју да је про блем у то ме
што је пре ко ра чио гра ни цу
ну жне од бра не за то што на ши
ва же ћи за ко ни пред ви ђа ју да
она мо ра да бу де сра змер на
на па ду. На при мер, пу ца ње из
ва тре ног оруж ја на про вал ни -
ка ко ји уђе у не чи ју ку ћу до -
зво ље но је са мо у слу ча ју ка да
он пр ви отво ри ва тру. Да је то
ап сурд но, ни је по треб но го во -
ри ти. 
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Тре ба за мо ли ти 
ком ши је да нам 
то ком на шег од су ства
по вре ме но оби ла зе
ку ће и ста но ве, 
па ле све тло и 
по ди жу ро лет не

Уград ња ду пле бра ве, алар ма
или ка ме ра за ви део-над зор
знат но сма њу је мо гућ ност да
ло по ви про ва ле у не чи ју ку ћу
или стан. На при мер, за оби ја -
ње вра та ко ја има ју обич ну
бра ву с ци лин дром по треб но
им је са мо не ко ли ко се кун ди. 

С дру ге стра не, за раз ва љи -
ва ње вра та ко ја су обез бе ђе на
ква ли тет ном бра вом или
алар мом по треб на су им два
са та – и то уз ве ли ку бу ку, што
им ни ма ло ни је у ин те ре су јер
сва ко мо же да их чу је. 

Ово се чу ло на три би ни „Гра -
ђа ни, опрез, чу вај те сво ју имо -
ви ну”, ко ја је одр жа на 9. ју на у
Ме сној за јед ни ци Гор њи град.
О гре шка ма ко је гра ђа ни не -
све сно пра ве и на чи ни ма за -
шти те имо ви не од кри ми на ла ца
по се ти о ци ма три би не го во ри -
ли су Дар ко Жи ва ље вић, на -
чел ник Оде ље ња по ли ци је По -
ли циј ске упра ве Пан че во, Ма ја
Об ра до вић, ин спек тор ка у кри -
ми на ли стич кој по ли ци ји за ду -
же на за ма ло лет нич ку де лин -
квен ци ју, Ер нес Стан ко вић,
офи цир у Оде ље њу по ли ци је, и
Са ша Пе ја ко вић, ко ман дант
По ли циј ске ис по ста ве „Се вер”. 

Они су по се ти о ци ма по де -
ли ли бро шу ре са са ве ти ма о
то ме ка ко да се по ве ћа без бед -
ност имо ви не. Об ја сни ли су да
се број кра ђа сва ке го ди не по -
ве ћа ва у вре ме го ди шњих од -
мо ра, па је због то га у бро шу -
ра ма на ве де но мно го са ве та о
то ме шта ра ди ти и ка ко се за -
шти ти ти од ло по ва пре не го
што се от пу ту је.

„Ка да од ла зи те од ку ће или
ста на, оба ве зно за тво ри те про -
зо ре. За кљу ча вај те ка пи је од
дво ри шта и не оста вљај те на
ви дљи вим ме сти ма мер де ви не,
сан ду ке итд. Оба ве зно за кљу ча -
вај те ула зна вра та ста но ва, ку ћа
и по моћ них про сто ри ја и не

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПРО ШЛЕ СУ БО ТЕ У „АВИВ ПАР КУ” 

Ва тро га сци 
об ра до ва ли нај мла ђе

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ ГО ВО РИ ЛИ ГРА ЂА НИ МА О ЗА ШТИ ТИ ОД ЛО ПО ВА 

БРОЈ КРА ЂА РА СТЕ У ВРЕ МЕ 
ГО ДИ ШЊИХ ОД МО РА 

На ши су гра ђа ни ко ји жи ве у
де лу ули це Док то ра Ка са пи -
но ви ћа огор че ни су због то га
што на кон ра до ва на во до вод -
ној и ка на ли за ци о ној мре жи,
ко је су оба вља ли рад ни ци јед -
не при ват не фир ме, при лаз
њи хо вим згра да ма ни је вра -
ћен у пр во бит но ста ње.

– Уме сто да то ура де, оста -
ви ли су нам рас ко па ну ули цу
и мно го бла та. По сле сва ке,
па и нај ма ње ки ше ис пред
на ших згра да оста ју ве ли ке

ба ре. Не мо же мо нор мал но
да при ђе мо ни га ра жа ма, иа -
ко за њи хов за куп да је мо па -
ре. Кад кре не мо у град као да
из ла зи мо с не ке њи ве. Да све
бу де го ре, то ком ра до ва ис -
пред на ших згра да рад ни ци
су не згод но по ди гли шах те,
па нам се због то га во да сли ва
у ула зе. Жа ли ли смо се због
то га, али ни ко ни је хтео да
нам по мог не – ре кла је јед на
на ша су гра ђан ка ко ја је тра -
жи ла да оста не ано ним на. 

ПРО БЛЕ МИ СТА НА РА ИЗ 

КА СА ПИ НО ВИ ЋЕ ВЕ УЛИ ЦЕ

Бла то ис пред ула за

У на став ку ак ци је на су зби -
ја њу про ме та ро бе без ак ци -
зних мар ки ца и по ре кла пан -
че вач ки по ли цај ци су ових
да на то ком пре тре са обје ка -
та и во зи ла на ви ше ло ка ци ја
од у зе ли пре ко 400 ки ло гра -
ма ре за ног ду ва на, 150 бок -
со ва ци га ре та без ак ци зних

мар ки ца и је дан пут нич ки
ау то мо бил. 

По ли ци ја је на ја ви ла ће
про тив че ти ри ли ца ко ја су од -
го вор на за овај не ле гал ни про -
мет ак ци зним про из во ди ма
би ти под не те кри вич не при ја -
ве над ле жним ту жи ла штви ма
у Пан че ву и Сме де ре ву. 

СА ОП ШТЕ ЊЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

За пле ње ни ци га ре те 
и ду ван оста вљај те кљу че ве уз ула зна

вра та, ис под оти ра ча или сак -
си ја за цве ће. Ако от пу ту је те на
ду же вре ме, не оста вљај те по -
ка за те ље да у ва шим ку ћа ма
или ста но ви ма не ма ни ко га
(спу ште не ро лет не до кра ја,
уга ше но све тло итд.). На у чи те
де цу да не отва ра ју вра та не по -
зна тим осо ба ма и да, кад се ја -
вља ју на те ле фон, не го во ре да
су са ма код ку ће”, пи ше из ме ђу
оста лог у тим бро шу ра ма.

У њи ма се гра ђа ни ма са ве -
ту је и да пре не го што от пу ту -
ју на го ди шњи од мор за мо ле
ком ши је да им по вре ме но
оби ла зе ку ће и ста но ве, па ле
све тла и пра зне по штан ске
сан ду чи ће. 

По ли ци ја је апе ло ва ла на гра -
ђа не и да не при ча ју дру ги ма о
пла но ви ма за пу то ва ње, као и да
не оста вља ју по ру ке и на ја ве на

дру штве ним мре жа ма о то ме. У
бро шу ра ма ко је су де ље не по се -
ти о ци ма три би не пи ше и да пре
од ла ска на го ди шњи од мор не
би тре ба ло оста вља ти вред не
ства ри у ста ну. Ако то мо ра да се
ура ди, нај бо ље је ста ви ти их у
се фо ве или их да ти на чу ва ње
осо би од по ве ре ња. 

Је дан од са ве та по ли ци је
гла си и да би они ко ји има ју
на кит и тех нич ке уре ђа је тре -
ба ло да фо то гра фи шу и упи шу
се риј ске бро је ве у слу ча ју да
до ђе до кра ђе.

Не ка од пи та ња ко ја су гра -
ђа ни по ста ви ли при сут ним
по ли цај ци ма од но си ла су се
на кра ђе би ци ка ла и на њи хо -
ву про да ју на бу вља ку. Њих је
за ни ма ло шта се чи ни да се то
спре чи. 

По ли цај ци су од го во ри ли да
их ло по ви по сле кра ђа од мах

од но се ван Пан че ва и да због
то га ни ма ло ни је јед но став но
да се про на ђу. Као при мер за
то на ве ли су да су про шле го -
ди не у Пан че ву ухап си ли ло -
по ва ко ји је украо 60 би ци ка ла
на те ри то ри ји Бе о гра да. По са -
ве то ва ли су гра ђа не да за кљу -
ча ва ју би ци кле с не ко ли ко
бра ва. 

Пред став ни ци По ли циј ске
упра ве Пан че во апе ло ва ли су
на гра ђа не и да, ако има ју би -
ло ка кав про блем или пи та ње
у ве зи с без бед но шћу сво је
имо ви не, до ђу у не дав но
отво ре ну по ли циј ску кан це -
ла ри ју у цен тру гра да (Ули ца
Ра до ми ра Пут ни ка 14) или да
по зо ву те ле фо ном број 343-
970, на кон че га ће им се ја ви -
ти пред став ни ци пан че вач ке
по ли ци је. Сви са ве ти су бес -
плат ни. 

Једна од добрих превентивних мера је и уградња дуплих брава

Удру же ње „Ко ми тет гра ђан -
ске без бед но сти–КГБ Ср би је
Бе о град – Пан че во”, осно ва но
је с ци љем ре а фир ма ци је гра -
ђан ског ор та клу ка, без бед но -
сти и ре со ци ја ли за ци је за ви -
сни ка од ал ко хо ла, коц ке,
опој них дро га, ин тер не та, као
и од вр ше ња кри вич них де ла
и те жих пре кр ша ја. Осни вач
је Дра го љуб Та то ми ро вић, а

ди рек тор удру же ња у Пан че ву
је Ми лан Иса и ло вић.

Пре ма њи хо вим ре чи ма,
ово удру же ње ће ор га ни зо ва ти
пре да ва ња из обла сти при вре -
де, пред у зет ни штва, по ли тич -
ког ин фор ми са ња, здрав ства и
не го ва ња тра ди ци је мо бар -
ства, а пру жа ће по др шку сви -
ма ко ји се ба ве ор ган ском по -
љо при вре дом. С. П.

ОСНО ВА НО НО ВО УДРУ ЖЕ ЊЕ

Ко ми тет гра ђан ске 
без бед но сти Ср би је
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ЖЕ ЉА

Да ли ћу још јед ном
без бри жно ко де те
ра до сно осе тит дах про ле ћа
но ва,
да ли ћу још јед ном 
да опле тем ве нац од ов чи ца
бе лих, зла ти ца и јо ва?

Да ли ће ме ра дост
по ди ћи на кри ла и уз не ти 
не жно у ви си не пла ве,
где ће о људ ској сре ћи
о ко јој се сни ва
ве се лим цвр ку том
ше ве да ми ја ве?

Да ли ћу још јед ном
осе ти ти ми ло ва ње ве тра
што се с бре га оспе,
да са ру ком да шком мај ка
не жно че ду про спе.

Ово је пе сма на ше су гра ђан ке
Да ни це Смиљ ко вић, ко ја је
тре ће на гра ђе на на не дав но
одр жа ном ли те рар ном кон -
кур су у Ру ми. Та ин фор ма ци ја
би мо жда би ла об ја вље на у
фор ми кра ће ве сти да ни је реч
и кон кур су Ге рон то ло шког
цен тра „Срем”, де ве тог по ре -
ду, и да Да ни ца у сеп тем бру
ове го ди не не пу ни 81 ле то!

Кад ова ко вре ме шна да ма
има у се би то ли ко жи во та, ду -
ха, ве дри не, во ље и енер ги је не
са мо да пи ше по е зи ју и про зу
већ и да ве жба, чи та, дру жи се

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДА НИ ЦА СМИЉ КО ВИЋ, ПЕ СНИ КИ ЊА

НЕ КО ЛИ КО КРАТ КИХ ЛЕК ЦИ ЈА О ЖИ ВО ТУ

Удру же ње гра ђа на „Сун цо -
крет” из Омо љи це, у пе ри о ду
из ме ђу 15. и 25. ју ла, ор га ни -
зо ва ће тре ћи пут за ре дом
ме ђу на род ни во лон тер ски
камп.

Том при ли ком оку пи ће се
де се так уче сни ка из зе ма ља
ши ром све та, ко ји ће исто
то ли ко да на бо ра ви ти у по -
ме ну том ме сту и ра ди ти на
ре а ли за ци ји кул тур но-за бав -
ног лет њег про гра ма.

Камп „Sunflower” за циљ
има афир ма ци ју мла дих из
Омо љи це пу тем по кре та ња
по зи тив них про ме на у свом
окру же њу, а би ће им пру же -
на шан са да се упо зна ју сa
вр шња ци ма из це лог све та.
Дру же ње, за ба ва, кон вер за -
ци ја на ен гле ском је зи ку, ин -
тер кул ту рал ност и то ле ран -

ци ја, са мо су не ке од мно го -
број них пред но сти ова квог
ти па во лон ти ра ња.

С тим у ве зи, Удру же ње гра -
ђа на „Сун цо крет” по зи ва све
мла де ко ји же ле да се ба ве му -
зи ком, пле сом, за на ти ма, ме -
ди ји ма, здра вљем, спор том,
као и оне с ви шком сло бод ног
про сто ра за сме штај во лон те -
ра и спрем но шћу да се го сти -
ма при пре ми хра на, да им се
са ши је не што или на би ло ко -
ји на чин до при не се ор га ни за -
ци ји тре ћег ме ђу на род ног
кам па у Омо љи ци.

За ин те ре со ва ни за во лон -
ти ра ње мо гу да кон так ти ра -
ју ор га ни за то ре на мејл sun-
cokret.omoljica@gmail.com
или да по ша љу по ру ку на
феј сбук стра ни цу по ме ну тог
удру же ња. Ј. Ф.

Не пам те До лов ци, бар не
они мла ђи, да су на њи хо вом
хи по дро му упри ли че не бо ље
тр ке. А од и гра ле су се у не де -
љу, 5. ју на, у ор га ни за ци ји
Ко њич ког клу ба „До ло вац”.
Још од ра них по по днев них
ча со ва ка ме сту где ће се
одр жа ти над ме та ње при сти -
за ли су го сти и так ми ча ри из
ра зних кра је ва. Би ло је ту
ком ши ја из окол них ме ста
по пут Пан че ва, Омо љи це и
Стар че ва, али и уче сни ка из
уда ље ни јих ме ста – Су бо ти -
це, По жа рев ца, Ло зо ви ка,
Се лев ца, Мла де нов ца, око -
ли не Ле сков ца, као и из Бе о -
гра да.

Ста за је би ла у пер фект -
ном ста њу, иа ко је че ста ки ша
у про те клом пе ри о ду пре ти -
ла да је учи ни ма ње ква ли -
тет ном. По гле ди су и тог да на
би ли упр ти у не бо јер су
обла ци пре ти ли, али ка да су
над ме та ња по че ла сви су гле -
да ли ка ста зи и за бо ра ви ли
на мо гу ћу ки шу, ко ја ипак
ни је по ква ри ла уго ђај.

Су диј ска трој ка у са ста ву
Дра га на Ми лу ти но вић, Ни -
ко ла Ра до њин и Бо јан Ко -

стић, уз буд но око Мир ка Су -
би на, пред сед ни ка су ди ја
Ко њич ког са ве за Ср би је, ни -
је има ла те жак за да так. Иа ко
је ве ћи на тр ка за вр ше на од -
лу ком о по бед ни ку у по след -
њих де се так ме та ра, во за чи и
вла сни ци по на ша ли су се
спорт ски и ти ме олак ша ли
по сао су ди ја ма.

Од пет тр ка исте ду жи не
(2.100 ме та ра), нај за ни мљи -
ви ја је би ла по след ња, у ко јој
су уче ство ва ла са мо гр ла из
ино стра ног уз го ја. У њој су се
над ме та ла гр ла из Фран цу -
ске, Швед ске, Хо лан ди је и
Не мач ке. Тр ка је оправ да ла
епи тет „бр за”, чак је обо рен

ре корд до ло вач ке ста зе.
Ор га ни за то ри су за по бед -

ни ка обез бе ди ли пе хар и
нов ча не на гра де за че ти ри
пр во пла си ра на у сва кој тр -
ци. При ре ђен је и кул тур но-
умет нич ки про грам ко ји су с
не ко ли ко ко ре о гра фи ја уве -
ли ча ли ма ли ша ни из КУД-а
„Ба нат ски вез”. Пе хар је уру -
чен и Са ши Гру ји ћу, нај у спе -
шни јем так ми ча ру КК „До -
ло вац” за 2015. го ди ну.

Н. Р.

УДРУ ЖЕ ЊЕ „СУН ЦО КРЕТ” ПО ЗИ ВА МЛА ДЕ

ВО ЛОН ТЕ РЕ

По кре ни се 
за Омо љи цу!

– Мно го смо во ле ли мај ку,
би ла је из у зет но пле ме ни та
же на. Учи ла нас је све му што
је до бро. Зна ла је да ка же: „Де -
цо, онај ко се све ти, исти је као
и онај ко ме се све ти”. И то је
мо га бра та по ну ка ло, кад је
срео чо ве ка ко ји је убио на шег
Ми ло ра да, да се окре не и на -
ста ви сво јим пу тем. Се тио се
шта је мај ка го во ри ла...

Ни кад не од у стај и ве руј
Упр кос про ти вље њу оца, Да -
ни ца је ре ши ла да се шко лу је.

– Би ла сам упор на и твр до -
гла ва и за вр ши ла сам Ни жу
гим на зи ју и по том Еко ном ску
шко лу у Ба ња лу ци. По што ве -
о ма до бро пам тим, би ла сам
од ли чан ђак. За укуп но се дам
го ди на сам ди пло ми ра ла и по -
сле то га сам по че ла да ра дим
као бро јач у бан ци. Ме ђу тим,
не ве ро ват но сам на пре до ва ла,
та ко да сам ка ри је ру за вр ши ла
као шеф ра чу но вод ства – ка же
Да ни ца с по но сом.

Њен жи вот ни пут за по чео је
у Ба ња лу ци, а на кон што се
уда ла за вој но ли це на ста вио
се та мо где је слу жбо вао њен
во ље ни Ра де, с ко јим је у бра -
ку про ве ла 39 го ди на и 7 ме се -
ци – све док их смрт ни је ра -
ста ви ла. На рав но, јед на од ње -
них нај по тре сни јих пе са ма
опи су је баш те тре нут ке.

– Пра ти ла сам Ра де та сву да.
Жи ве ли смо у та да шњем
Иван гра ду, са да шњим Бе ра на -
ма, па у Ан дре је ви ци, а кад је

обра ти ла Го спо ду Бо гу. Де сет
ме се ци сам се мо ли ла, ка ја ла
се, су зе по кај нич ке про ли ва ла
и јед ног да на Го спод ми је по -
мо гао, по но во сам спа ва ла по
9-10 са ти. Од та да сам ве ли ки
вер ник – на ста вља Да ни ца
нео бич ну при чу.

Ра ди на се би
Још не ко вре ме је на се лу во -
ди ла има ње, а та ко би ве ро ват -
но би ло и да нас да јој ср це пре
пет го ди на ни је осла би ло. Те -
ло ви ше ни је мо гло да сле ди
ум. Та да ју је ћер ка Ве сна, ко -
ја жи ви у Пан че ву, по зва ла
код се бе.

– Мла ђа ћер ка Ве се лин ка,
ко ја жи ви у Цр ној Го ри, не во -
ли име ко је јој је ку ма да ла, па
је сви зо ву Ве сна. Ето, та ко су
ми обе ћер ке Ве сне. Ста ри ја,
код ко је сам жи ве ла у Пан че -
ву, има ћер ку и си на, а мла ђа
два си на. Ни су оне на сто ја ле
да ме не да ју у дом, не го сам ја
са ма та ко од лу чи ла, не же ле -
ћи да њи ма, због ло шег здра -
вља, пра вим не при ли ке. Ћер -
ка бри не за ме не, ре дов но ме
по се ћу је и, по што не же лим да
се омр сим, до но си ми ри бу,
сир од со је и по сну хра ну – на -
ста вља Да ни ца док јој се очи
сме ју.

На пи та ње ка ко про во ди да -
не у до му и да ли има при ја те -
ље, на ста вља с нео че ки ва ним
од го во ри ма.

– Ве жбам код фи зи ја тра
сва ког да на из у зев су бо те и не -
де ље. Чи там књи ге и Све то пи -
смо, сре ђу јем сво је пе сме и
пи шем но ве. Ни са ма не знам
ко ли ко сам их до сад на пи са ла,
на раз ли чи те те ме. Пи са ла
сам и пе сме за де цу и при че.
Во ле ла бих да об ја вим књи гу и
пла ни рам то, али при ја те љи ца
ми је ре кла да је штам па ње ја -
ко ску по. Ипак, не ћу од у ста ти.
А што се ти че дру же ња, у до му
имам и не при ја те ље и при ја -
те ље. Ја сам пре ви ше отво ре на
и, кад тре ба, кри ти ку јем и се -
бе и дру ге. Ако на пра вим гре -
шку, ја то отво ре но, јав но при -
зна јем, али не ћу тим ни кад су
дру ги у пи та њу – не по ко ле -
бљи ва је Да ни ца.

Во ли и по штуј дру ге
Док до ча ра ва шта све ра ди то -
ком да на, жа ли се је ди но на то
што се, због на ру ше ног здра -
вља и го ди на, бр зо за ма ра, па
не мо же баш све што би хте ла.
Пи та мо је ка ко јој је би ло у Ру -
ми на до де ли на гра де за пе -
сму, а од го вор иза зи ва и смех
и су зе.

– Ах, не мој те ме ни пи та ти!
Би ла сам ко у око ви ма! Ка ко
за што? За то што ни сам на ви -
кла на уни хоп ке и има ла сам
на се би со мот ску сук њу и јед -
ну блу зу ду гих ру ка ва, ево
баш сам је по то пи ла... И кад
сам до шла та мо, ја ни сам зна -
ла где сам... Али да вам ка -
жем још јед ну пе сму на бр зи -
ну, па да вас не за др жа вам ви -
ше... – не ће Да ни ца мно го да
се хва ли, већ од мах пре ла зи
на сти хо ве.

Го во ри их „из гла ве”, из ра -
жај но и теч но. И мо гла би
та ко још са ти ма... На кра ју
раз го во ра же ли мо да чу је мо
још са мо јед но: шта не ко ко
је то и ко то га у то ли ко ле та
про жи вео сма тра нај ва жни -
јим у жи во ту.

– Нај ва жни ји су љу бав, ме -
ђу соб но ува жа ва ње и по што -
ва ње сва чи јег жи во та. То сам
на у чи ла у де тињ ству и то га се
не од ри чем ни кад – за вр ша ва
Да ни ца од луч но.

За хва љу је мо јој на лек ци ја -
ма уве ре ни да ће мо је оби ћи
бар још ко ји пут. Јер све сни
смо ко ли ко је не ис при ча них
при ча оста ло и ко ли ко му дро -
сти Да ни ца још има да по де ли
с на ма... Ако јој се ис пу ни же -
ља да об ја ви књи гу, до пу то ва -
ће ми сли ове су пер ба ке и до
вас, си гур ни смо.

обе ле жи ли њен бо гат жи вот ни
пут. Чи ни се да је сво је нај ве ће
ту ге увек пре та ка ла у пе сме:
по ги би ју бра та у ра ту, смрт су -
пру га, ко ји је био вој но ли це и
ра дио је с Ти том... Ње на по е -
зи ја је из у зет на, ве о ма емо тив -
на и на мо мен те то ли ко по тре -
сна да вам про др ма ду шу из
ко ре на – та ко нас је за су срет с
Да ни цом при пре ми ла Ха ни.

Не све ти се
А Да ни ца? Да ни ца је ме ша ви -
на ен ци кло пе ди је и књи ге о
фи ло зо фи ји и умет но сти жи -
вље ња. На сва ко пи та ње да ће
вам од го вор ко ји се мо же сме -
сти ти у ро ман. Ро ди ла се у Ба -
ња лу ци 1930. го ди не, у по ро -
ди ци с још осмо ри цом бра ће и
пет се ста ра. Да нас је, осим Да -
ни це, са мо још јед на се стра
жи ва. Ње на пр ва пе сма на ста -
ла је још у де тињ ству, кад су
јој ја ви ли да јој је брат Ми ло -
рад Пер дул стре љан у Дру гом
свет ском ра ту.

– Би ло је то 1941. го ди не.
Ми ло рад је уби јен на Вр ба су,
на Све тог Или ју, кад је Вр бас
био нај пли ћи. Ра ни ли су га. До -
био је три мет ка – два у сто мак
и је дан ис под ср ца. Иа ко је био
до бар пли вач, ни је имао сна ге
да пре пли ва ре ку, док је мла -
дић од 17 го ди на ко ји је био с
њим у то ме ус пео и спа сао се.
Ми ло рад је иза шао на оба лу на
уста шкој стра ни. Про на шли су
га па сти ри, упла ши ли су се и
при ја ви ли слу чај пр вом чо ве ку

и по се ћу је ра зна кул тур но-
умет нич ка де ша ва ња у Ге рон -
то ло шком цен тру у Пан че ву,
где је сме ште на, и још пла ни ра
да об ја ви књи гу, он да је то већ
до бар по вод да по же ли те да ту
крх ку ста ри цу, а ве ли ку же ну,
упо зна те мно го бо ље.

Да ни цу смо про шлог че -
тврт ка, 9. ју на, по се ти ли у ње -
ној ле по уре ђе ној со би ци у Ге -
рон то ло шком цен тру, где бо -
ра ви већ две и по го ди не. У
кре ве ту смо угле да ли не жну
да му, на чи јем су ли цу пот пис
оста ви ли и ра до сти и ту ге, и
љу ба ви и ка ја ња, и же ље и раз -
о ча ра ња, и пу то ва ња и оста ја -
ња, и бор бе и по су ста ја ња...
Док нам је пру жа ла дрх та ву
ру ку и осме хом упот пу ни ла
по здрав, њен гр ле ни од луч ни
глас на у чио нас је пр вој ва -
жној лек ци ји – не су ди о дру -
го ме по из гле ду. Јер Да ни ца је
све са мо не крх ка.

То нам је пре овог су сре та
по твр ди ла и Ха ни Шо пов, њен
рад ни те ра пе ут.

– Да ни ца је по себ на же на,
ве ли ки бо рац, с јед ном фи ном
исто ри јом иза се бе. Ам би ци о -
зна је и из у зет но са мо стал на,
ин си сти ра да увек све са ма
ура ди. Та ква је би ла то ком чи -
та вог жи во та. Има по тре бу да
нам при ча о свом су пру гу и
ћер ка ма, о до га ђа ји ма ко ји су

ко ји је на и шао. Тај га је до ту као
и гур нуо у Вр бас. По сле ме сец
да на при ја те љи су га на шли.
Би ла сам са се стром кад су до -
шли и ја ви ли нам да је уби јен.
Та да је на ста ла мо ја пр ва пе -
сма. Дав но је то би ло, па да нас
пам тим са мо по след њи стих:
„И мр тво те ло у во ду па да...”.

он оти шао у пен зи ју, пре се ли -
ли смо се у се ло Вра та ре, код
Кру шев ца, где смо са гра ди ли
ку ћу и ство ри ли има ње. Сад
ће, 20. ју ла, би ти 17 го ди на ка -
ко је пре ми нуо... Ја сам та мо у
се лу оста ла са ма. Ра ди ла сам
и то ме је спа са ва ло. Ме ђу тим,
на и шли су про бле ми, но ћу ни -

Чо ве ка ко ји је не ми ло срд но
по сту пио с Ми ло ра дом ка сни -
је је срео њен дру ги брат, али
ни је учи нио оно што би мно ги
оче ки ва ли.

сам мо гла да спа вам ду же од
два са та. Ако бих од спа ва ла
три са та, би ла бих пре срећ на.
Ви де ла сам да мо рам од не ко -
га да тра жим по моћ, па сам се

ЗА НИ МЉИВ КА САЧ КИ ДАН У ДО ЛО ВУ

И ми ко ње 
за тр ку има мо



Деч ја пред ста ва „Љу бав на за -
вр зла ма” од и гра на је у по не де -
љак, 13. ју на, у „Ате љеу мла -
дих”, у До му омла ди не Пан че -
во, у окви ру „Екс те а тар фе ста”.
Ко мад је ра ђен по адап ти ра ном

тек сту Бо го са ве Ми ло ше вић, а
рад ња је сме ште на у Па риз 18.
ве ка. Ре жи ју пот пи су ју Ти ја на
Ђор ђе вић и Кри сти на Па рој -
чић, а глу мач ку еки пу (уз ра ста
од се дам до де сет го ди на), ко ја
је на тре нут ке пу бли ку за сме ја -
ва ла до су за, чи не: Ма ри ја По -

лак, Ана Цин цар, Лен ка Ан ге -
лов ски, Ма те ја Ка ли нић, Вук
Ра до је вић, Ти ја на Мар ко вић и
Ог њен Ата нац ков. 

У глав ној уло зи на шла се
Ма ри ја По лак (10 го ди на), ко -

јој је ово ина че пр ва пред ста ва
у ко јој глу ми. 
– Би ло ми је ма ло те шко да
глу мим, али текст сам ла ко
на у чи ла. Ја ко ми се сви де ла
уло га ко ју сам до би ла. Лу лу,
ко ју играм, је сте јед на пре фи -
ње на го спо ђи ца, али је много

на ив на. Она ве ру је сво јој дру -
га ри ци ко ја же ли да је пре ва -
ри са ње ним му жем. Ма ло је и
уо бра же на. Во ли са мо по кло -
не. И ја обо жа вам по кло не,
али ни сам то ли ко на ив на – от -
кри ва мла да глу ми ца. 

Пред ста ва „Љу бав не за вр зла -
ме” већ се игра ла на да ска ма
по зо ри шта „Ате љеа мла дих”.
За ни мљи ва те ма за пле те них
љу бав них од но са де ло ва ла је
при ма мљи во ре ди тељ ка ма да
об но ве овај ко мад.

– Пре не ко ли ко го ди на смо
ра ди ли ово де ло, али са да смо

же ле ли да по но ви мо пред ста -
ву с мла ђим глум ци ма. Ти ја на
Ђор ђе вић је текст при ла го ди -
ла и адап ти ра ла на ма ло дру -
га чи ји на чин. Де ци је би ло
мно го ин те ре сант но јер су до
са да ра ди ли са мо деч је бај ке,
а ово им је пр ва озбиљ ни ја
пред ста ва где они глу ме од ра -
сле лич но сти – ка же Кри сти -
на Па рој чић, ре ди тељ ка пред -
ста ве. 

Пре ми је ра пред ста ве од и -
гра на је 6. ју на, а ово је би ло
ње но дру го из во ђе ње. 

М. М.

У су бо ту, 18. ју на, у 20 са ти, у
Га ле ри ји „Но ва ло ги ка” у Бе о -
гра ду (Кнез Ми ха и ло ва 10)
би ће отво ре на из ло жба ше -
сто ро ау то ра, ме ђу ко ји ма је и
че тво ро на ших су гра ђа на. По -
ред Бо ри са Ста ни ћа и Ву ка
Па ли бр ка, пу бли ци ће се
пред ста ви ти и мла ди пан че -
вач ки умет ни ци Ка та ри на
Мар че тић и Игор Ка ча вен да.
На зив по став ке је „Ви зу ел на

си нер ги ја”, а је дан од ци ље ва
је пре тва ра ње „Но ве ло ги ке” у
про стор ко му ни ка ци је раз ли -
чи тих ау то ра из обла сти ви зу -
ел не умет но сти са пу бли ком.

У по зо ри шном сег мен ту он
је по себ но ис та као пре ми је ру
пред ста ве „Шкр ти бер бе рин”
Але кан дра По по ви ћа, у про -
дук ци ји Кул тур ног цен тра. Тај
ко мад ће и на кон БУ ДИ-ја  на -
ста ви ти свој жи вот, а пр ва из -
во ђе ња би ће при ре ђе на већ у
ју лу у Ко то ру и Хер цег Но вом.
Би је на ле је под ра зу ме вао и ве -
ли ки број кон це ра та, а на кон -
кур су рас пи са ном у окви ру ове
ма ни фе ста ци је по бе дио је
мла ди бенд „Рок ћур ке” из

КУЛТУРА
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Због че га је све 
ва жан Би је на ле 
умет нич ког деч јег 
из ра за

Шта је обе ле жи ло
ово го ди шњу 
ма ни фе ста ци ју и шта
нас убу ду ће оче ку је

У вре ме ка да овај број „Пан -
чев ца” бу де ула зио у штам пу, у
че твр так, 16. ју на, у под не,
сре шће се две за ни мљи ве ма -
ни фе ста ци је, ко је се, сва ка на
свој на чин, обра ћа ју на шим
нај мла ђим су гра ђа ни ма. Реч је
о за вр шној све ча но сти 6. Би је -
на ла умет нич ког деч јег из ра за,
то ком ко је ће кљу че ви гра да
би ти пре да ти Ин тер на ци о нал -
ном кар не ва лу Пан че во. То ме
је прет хо ди ло бар пе де се так
про гра ма за де цу и њи хо ве ро -
ди те ље, ре а ли зо ва них од 13.
ма ја до 16. ју на, сву да по гра -
ду, у окви ру БУ ДИ-ја .

Бра ни слав Ра до ва но вић, умет -
нич ки ди рек тор те ма ни фе ста ци -
је, ка же да сви ма нај ви ше зна чи
про дук ци ја, од но сно оно што
оста је иза Би је на ла.

– У сва ком сег мен ту смо
има ли пре ми је ре. Ако го во ри -
мо о ли ков ном сег мен ту, тре ба
ре ћи да смо по ред ве ли ке из -
ло жбе, ко ја је под ра зу ме ва ла
1.800 ра до ва из це лог све та,
има ли и две са мо стал не из ло -
жбе цр те жа две ју де вој чи ца.
Ка да ви ди те ту де цу ка ко пред
вр шња ци ма и род би ном при -
су ству ју отва ра њу сво јих пр -
вих са мо стал них из ло жби, све
уз ка та лог и пла кат, то је не -
што ча роб но – ре као је Бра ни -
слав Ра до ва но вић.

СВЕ ЧА НА ЗА ВР ШНИ ЦА ШЕ СТОГ БУ ДИ-ја 

АК ЦЕ НАТ НА ДЕЧ ЈОЈ ПРО ДУК ЦИ ЈИ
Културни телекс

Оча ра ва ју ћи кла сик о љу -
ба ви, стра сти, жр тви и ру -
ше њу мла да лач ких сно ва и
на да ња.

Сло бо до ум на и ва тре на
Вит са ве ја Евер дин до шла
је у Ве дер бе ри да пре у зме
нај ве ће има ње у тој обла -
сти, не што што ни је би ло
уо би ча је но за же не тог вре -
ме на. Њен хра бри на ступ и
стра стве ност при вла че три
вр ло раз ли чи та удва ра ча:
бо га тог зе мљо по сед ни ка
Бол дву да, аро гант ног на -
ред ни ка Тро ја и скром ног
фар ме ра Га бри је ла Оу ка.
Сва ки на свој на чин успе ва
да уз др ма ње не од лу ке и
ком пли ку је јој жи вот, а у
нео бич ном обр ту суд би не
упра во ће ње на нео д луч -
ност угро зи ти ста бил ност
чи та ве за јед ни це.

Ве ли чан стве на при ча
ко ја ће вас оп чи ни ти нео -
бич ним обр ти ма све до по -
след ње стра не. Оба ве зно
шти во за све не по пра вљи ве
ро ман ти ке.

„Да ле ко од раз у зда не го ми ле”
То ма са Хар ди ја

Два чи та о ца ко ји до сре де, 22. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу од го вор на пи та ње: „Због че га тре ба чи -
та ти кла си ке?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге
„Да ле ко од раз у зда не го ми ле” То ма са Хар ди ја. Нај за ни -
мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
По не де љак, 20. јун, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт са ста ва „Shakespeare’s time: the Delights”. Сви ра ју An-
dré Laurent O’Neil (САД), Ср ђан Ста нић и Во ји слав
Де спо то вић. На про гра му су де ла ба рок не му зи ке

Ра ди о ни це/пре да ва ња
По не де љак, 20. јун, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: мо ти ва ци о ни го вор Сње жа не Јо лић, осо бе са хен ди -
ке пом. Са рад ња Ро та ри-клу ба Пан че во и До ма омла ди не
Пан че во. Улаз сло бо дан.

Сре да, 22. јун, 12 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
ра ди о ни ца „На ли цу ме ста”, ко ју во де Алек сан дра Бје ла јац
и Ми лан Ма ђа рев. (Екс те а тар фест)

Че твр так, 23. јун, 12 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: ра ди о ни ца „На ли цу ме ста”, ко ју во де Алек сан дра Бје -
ла јац и Ми лан Ма ђа рев. (Екс те а тар фест).

Че твр так, 23. јун, 12 са ти, Дом омла ди не: у окви ру Шко ле
цр та ња До ма омла ди не, Бран ко Ми шко вић Ди пло ми ра ни
ва јар Фа кул те та ли ков них умет но сти у Бе о гра ду одр жа ће
пре да ва ње под на зи вом „Скулп ту ра од ме та ла”.

Из ло жбе 
По не де љак, 20. јун, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из -
ло жба цр те жа „Ту не где” Та ма ре Бран ко вић

По не де љак, 20. јун, 20 са ти, Дом омла ди не Пан че во: из ло -
жба фо то гра фи ја „We could be heroes” Ми ли це Ду жде вић.

Плес/фол клор
Пе так, 17. јун, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
пле сног сту ди ја „Елек тра”.

Не де ља, 19. јун, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ре ги -
о нал на смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва од ра слих
из осам оп шти на Ју жног Ба на та, из вор ни и ко ре о гра фи са -
ни фол клор. 

Те мат ски про грам
Уто рак, 21. јун, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: „Ме мо -
ри јал Гли го рић” – му зич ко-сцен ски про грам по све ћен ша -
хов ском ве ле мај сто ру Све то за ру Гли го ри ћу – Гли ги.

Уто рак, 21. јун, 19 са ти, Градска библиотека: промоција мо-
нографије „Лепота вековног стварања” Јована Ђорђевића.

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

Промоција књиге „Миц по миц” – тек један од садржаја овогодишњег дечјег Бијенала

сци пли не” ура ди ли су сингл
„Не у ку су тре ба ре ћи не”. Ове
го ди не је био пла ни ран још је -
дан сингл тог хо ра и „Пар ти -
бреј кер са”, али ће он би ти сни -
мљен на кнад но.

– Же ли мо да у не кој бу дућ -
но сти на пра ви мо ви нил под
на зи вом „Де ца пе ва ју ро кен -
рол”, на ко јем ће се, по ред тих
пе са ма, на ћи и оне ко је ће на -
ста ја ти то ком пред сто је ћих
Би је на ла – ка же наш са го вор -
ник.

Уз све ове ак тив но сти, ва ља
ре ћи да је 6. БУ ДИ под ра зу ме -
вао три би не и ра ди о ни це за де -
цу и ро ди те ље, про мо ци је књи -
га, еко-кам по ве, осли ка ва ње
му ра ла на зи ду вр ти ћа „Ке -
кец”, из ра ду ко сти ма за кар не -
вал... За мно ге је то би ла при -
ли ка да кре а тив но про ве ду
сло бод но вре ме, да се за ба ве и
не што на у че. За не ке је, што је
и под ву као умет нич ки ди рек -
тор ма ни фе ста ци је, то ве ро ват -
но тек пр ва став ка у бу ду ћој бо -
га тој би гра фи ји. Ти па: „А пр ви
на ступ/из ло жбу имао/има ла је
на Би је на лу умет нич ког деч јег
из ра за у Пан че ву”.

ПРЕД СТА ВА „ЉУ БАВ НА ЗА ВР ЗЛА МА” 

Де ца у уло зи од ра слих

У СУ БО ТУ У „НО ВОЈ ЛО ГИ ЦИ”

Ви зу ел на си нер ги ја

Зре ња ни на, ко ји је до био мо -
гућ ност да сни ми пе сму у про -
фе си о нал ном сту ди ју. 

– „Рок ћур ке” су ту ну ме ру
из ве ле у окви ру про мо ци је Ко -
тор ског по зо ри шног фе сти ва -
ла у на шем На род ном му зе ју.
Тре ба ви де ти те емо ци је, њи -
хов осе ћај да су ура ди ли не -
што ве ли ко и бит но. Ми слим
да је то од есен ци јал ног зна ча -
ја – об ја снио је Ра до ва но вић.

На про шлом деч јем Би је на -
лу хор „Чу пе рак” и Ко ја из „Ди -

У петак, 17. јуна, од 17 са-
ти до поноћи, у свим књи-
жарама „Делфи”, па тако
и у оној у „Авив парку”,
биће одржана 14. регио-
нална манифестација
„Ноћ књиге”. Том прили-
ком ће попусти на „Лагу-
нина” издања износити од
25 до 40 одсто, зависно од
броја купљених наслова,
страна издања и наслови
других издавача биће 20
одсто јефтинији, док ће
цене поклон асортимана
бити снижене за 10 посто.

У „ЛАГУНИНИМ” КЊИЖАРАМА

Шеста „Ноћ књиге”
ОЗБИЉ НО КВА ЛИ ТЕ ТАН ПРО ГРАМ

По след њу не де љу Би је на ла умет нич ког деч јег из ра за обе ле жи ли су из ра да „Озбиљ но јеф ти -

них игра ча ка” у На род ној ба шти, ко ја је при ву кла мно штво ма ли ша на и тра ја ла је мно го ду -

же не го што је би ло пред ви ђе но. Уче ни ци пр вог раз ре да ОШ „Брат ство је дин ство”

уче ство ва ли су два да на ка сни је, 13. ју на, у Град ској би бли о те ци, у про мо ци ји књи ге за де -

цу „Миц по миц – миц ка ста спа ја ли ца Бо ке Ко тор ске и Пу ле” Сње жа не Акрап Су шац и Фе о -

до ре Гу баш Шти фа нић. По себ но је за ни мљи во то што су пе сме и при че ових две ју ау тор ки за

де цу илу стро ва ли уче ни ци основ них шко ла у Ко то ру, Тив ту и Пу ли. Ве о ма је ин те ре сант на

би ла и пред ста ва „Пе пи но”, из ве де на 14. ју на на пла тоу ис пред Кул тур ног цен тра, ко ју су

ре жи ра ле на ше мла де су гра ђан ке Али са Ора вец и Ка та ри на Кал мар, у окви ру деч јег про гра -

ма Сло вач ког кул тур но-про свет ног дру штва „Ђе тван”. На кон све га, уче сни ци ма БУ ДИ-ја  пре -

о ста ло је тек то ли ко вре ме на да 14. и 15. ју на у дво ри шту Ста ре пи ва ре на пра ве се би ма ске

за пред сто је ћи Кар не вал.



О разбојницима и бандама
које су харале по Банату од
1720. до 1925. године доскора
се није много знало. Тако би и
остало да та тема није заин-
тригирала најпре историчара
др Мирчу Марана из Влади-
мировца, а потом и панчевач-
ког редитеља Ивана Ракиџи-
ћа, па ће у наредном периоду
шира јавност бити у прилици
да се упозна с разбојништвима
тројице личности и једном
бандом Рома из далеке про-
шлости. Како је објаснио Ра-
киџић, снимљене су две приче,
а идеја је да их у документарно-
-играном филму „Разбојници
Баната” буде четири. Досад су,
наиме, обрађени ликови Ада-
ма Думе званог Њамец и Лаза-
ра Добрића, а пошто је следећи
на списку опасни Маринко
Перић Маријаш из Меленаца,
град Зрењанин је широм отво-
рио врата ауторима филма.
Тим поводом је у зрењанин-
ској Градској кући у петак, 10.
јуна, приређена конференција
за новинаре, а ствараоцима су
понуђени смештај и храна за
време снимања, као и повези-
вање с потенцијалним спонзо-
рима и сва могућа логистичка
помоћ.

Досадашњи рад на терену
омогућила је АП Војводина,
док је Град Панчево преко кон-

курса за суфинансирање проје-
ката из области културе издво-
јио 100.000, а у наредном пе-
риоду ће уложити још 200.000
динара. Донекле су помогли и
поједини панчевачки привред-

ници, а тренутно се очекује и
мањи прилив средстава из
„Азотаре”. Све у свему, како
каже Ракиџић, ради се с малим
буџетом и екипа једва успева
да веже крај с крајем. 

У том остварењу ангажован
је велики број глумаца. Ту су
Младен Совиљ, Мирослав Жу-
жић Жуле, Миленко Павлов,
Марина Воденичар, Алиса
Лацко, Младен Вуковић, а у
плану су и многи други – од
великана српског глумишта
до младих, мање афирмиса-
них уметника. Досад се сни-
мало у Делиблатској пешчари,
у околини Вршца, Панчева и
Зрењанина.

Рад на пројекту отпочео је
2014. године, а од првобитне
идеје да сними документарни
филм Ракиџић је одустао, јер
прича има већи потенцијал,
па се временом определио за
прилично амбициозан доку-
ментарно-играни израз.

Кал др ма и ас фалт

КУЛТУРА
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Издавачка кућа „Лагуна”
ексклузивно је објавила
исповест Оливере Бирко-
вић, бивше кошаркашице
и репрезентативке Југосла-
вије, касније чланице чуве-
не банде „Пинк Пантер”.

Ово је искрена и на махо-
ве потресна прича жене која
себе није штедела, јер је ве-
ровала у људе, себе и свет ко-
ји ће је на крају издати. Пла-
тиће скупу цену за то, остаће
без слободе, права на истину,
биће жртва система, осуде и
конвенционалног схватања
правде. И сама опљачкана и
разочарана, одлучила је да
узме правду у своје руке и
исприча своју причу, не ште-
дећи ни себе ни друге.
Истовремено, то је и хрони-
ка „оловних” година, краја
једне ере и почетка нове,
историја великих заблуда и
великих снова који су често
знали да буду исто.

У центар медијске пажње
„Пинк Пантер” је доспео у
марту 2004. године после
чувене пљачке драгуљарни-
це у елитном токијском
кварту Гинза, када је група
украла дијаманте вредне 32
милиона евра. Интерпол

процењује да чланове „Пинк
Пантера” чини око 200 про-
фесионалаца, махом с про-
стора бивше Југославије. До
сада су, како се претпоста-
вља, извршили више од 150
пљачки и однели накит и са-
тове вредне око 250 милио-
на евра.   Оливера је и прва
жена која је успела да побег-
не из једног од најчуванијих
грчких затвора Коридалос, у
близини Атине. Данас своју
казну издржава у грчком за-
твору за организовани кри-
минал, тешке крађе и ору-
жане пљачке.

„'Пинк Пантер' - Моја
затворска исповест”

Да мир Ро ма нов,

док то ранд Фа кул те та 

Драм ских умет но сти  

КЊИ ГА „Кал др ма и ас фалт”
на ше исто ри чар ке Ду брав ке
Сто ја но вић. До пре пет,
шест го ди на ни сам био љу -
би тељ исто ри је, а Ду брав ка
је је дан од фак то ра ко ји је
ути цао да са да ужи вам
истражуjући исто ри ју на ше
зе мље. Она је по ста ла мо ја
оми ље на учи те љи ца исто ри -
је јер уме да по ста ви до га ђа -
је из про шло сти у кон текст
ко ји вам омо гу ћа ва да бо ље
раз у ме те са да шњост. У овој
књи зи ау тор ка нам при ка зу -
је раз вој ур ба ни за ци је и
евро пе и за ци је Бе о гра да од
тре нут ка ка да је он по но во
до спео под срп ску упра ву
1890. па до по чет ка Пр вог
свет ског ра та. 

Као и сва ки Пан че вац ло -
кал па три о та ни сам ни ка да
пре те ра но сим па ти сао Бе о -
град, али ми је ова књи га
по мо гла да га са гле дам но -
вим очи ма и про бу ди ла је у
ме ни сим па ти ју пре ма ње -
го вим не склад ним, раз ба ца -
ним ули ца ма. Из у зет но је
за ни мљи во про у ча ва ти ову
књи гу у да на шњем тре нут ку
ур ба ни стич ког кри ми на ла
ко ји се де ша ва на Са ва ма -
лој. Обес хра бру ју ћа по уч -
ност ове књи ге нам го во ри
да се ства ри ни су мно го
про ме ни ле од 19. ве ка. Али
мо жда ће мо јед ног да на не -
ке лек ци је из исто ри је на у -
чи ти за хва љу ју ћи ова квим
све до чан стви ма.

ФИЛМ „Ду би на два” Ог ње -
на Гла во ни ћа. Ни сам љу би -
тељ екс пе ри мен тал ног фил -

ма, али ово оства ре ње на шег
су гра ђа ни на ме је на те ра ло
да се ду бо ко за ми слим и ус -
пе ло је да ме во зи кроз
мрач не тај не на ше не дав не
про шло сти на вр ло ин вен -
ти ван на чин. Иа ко ни је
филм ко ји бих ра до по но во
гле дао због те шког са др жа -
ја, пре по ру чу јем га јер ми -
слим да је филм са ко јим се
сви ми мо ра мо су о чи ти.

САЈТ https://tuinderlusten-
jheronimusbosch.ntr.nl/en#
Ако сте љу би те љи Хи је ро ни -
му са Бо ша, а по го то во ње го -
вог ре мек-де ла „Рај ски врт”,
овај сајт ће вам би ти вр ло
за ни мљив. А и ако ни сте,
ово је при ли ка да до жи ви те
јед ну нео бич ну ау дио-ви зу -
ел ну аван ту ру. На за ни мљив
на чин су озву чи ли сва ки пе -
даљ сли ке, а о не ким де та -
љи ма мо же те да слу ша те
на ра то ра ко ји из но си за ни -
мљи ве по дат ке о на сли ка -
ним мо ти ви ма. Али па зи те,
ла ко мо же те оста ти са ти ма
за ро бље ни у Бо шо вом ма -
гич ном све ту.

Два читаоца који до среде, 22. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање „Шта
треба да се догоди с једним друштвом да криминалци поста-
ну суперхероји?” наградићемо по једним примерком књиге
,,'Пинк Пантер' - Моја затворска исповест” Оливере Ћирко-
вић. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

МОЈ избор МОЈ

У ТОКУ СНИМАЊЕ ЗАНИМЉИВОГ ФИЛМА

Опрез – разбојници харају Банатом!

Пројекат „ПанАрта”
реализован у сарадњи
са Народним музејом

Фотографије 350 
најрепрезентативнијих
предметa из
музејског фундуса

Сајт Народног музеја Панчево
одсад је богатији за виртуелни
музеј, који је презентован у по-
недељак, 13. јуна, у згради Град-
ске управе. Реч је о пројекту „Па-
нАрта”, реализованом у сарадњи
с овдашњим Нарoдним музејем,
а под покровитељством Мини-
старства трговине, туризма и те-
лекомуникација Републике Ср-
бије. Како је рекао Владимир
Кајловиц из „ПанАрта”, у вир-
туелном музеју може се погле-
дати 350 најрепрезентативни-
јих предметa из фундуса Народ-
ног музеја Панчево, а поред фо-
тографија урађених у високој
резолуцији, посетиоци могу ви-
дети како неки од њих изгледају
из различитих углова и прочита-
ти текстове о њима. Уз то, омогу-
ћена је и виртуелна шетња кроз
просторије Музеја, а поједине
експонате прате и видео-записи.
Пројекат је погодан како за за-
интересоване за овдашњу кул-
турну баштину, тако и за проуча-
ваоце, који експонатима могу да
приђу из више углова и да раз-
гледају детаље на појединим де-
лима. Израда виртуелног музеја
трајала је девет месеци.

ОТВОРЕН ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВА

ЈЕДАН „КЛИК” ДО ВРЕДНОГ НАСЛЕЂА

– Ово није први виртуелни
музеј у нашој земљи, нема их
много, али није једини, с тим
да је овај наш специфичан по
броју предмета из фундуса Му-
зеја које смо обрадили. Многе
од њих суграђани нису били у
прилици да погледају, пошто
већ неко време немамо сталну
поставку. Стога ће ово Музеју
бити својеврсна презентација
онога што ова институција чу-
ва за нека будућа поколења –
изјавио је Кајловић.

У виртуелни музеј улази се
са сајта Народног музеја и са-
држај је разврстан на четири
области: археологију, истори-

ју, етнологију и историју умет-
ности. Предмете су бирали ку-
стоси, који су, такође, писали
текстове о одабраним експо-
натима. Ускоро се очекује и
верзија на енглеском језику. 

– Савремени стандарди и тех-
нологије, затим потребе и раз-
личити циљеви намећу и про-
мену назива неких установа
културе, тако да сада говоримо
о виртуелном музеју Панчева.
Имамо два јака разлога због
којих смо приступили овом
пројекту. Наиме, Народни му-
зеј већ десет година нема стал-
ну поставку, што доводи у пи-
тање и смисао опстанка наше

струке. Важно нам је да пока-
жемо да се боримо и да смо ми
озбиљни заштитари. Настоји-
мо да превазиђемо проблем,
ми заштићујемо и презентује-
мо дела поверена нам на чува-
ње и едукујемо оне који у нас
гледају – рекла је Светлана
Месицки.

Кајловиц је додао да је за ње-
гов тим ово почетак, а не крај
пројекта, пошто ће се на њему
још радити. Такође, он је по-
звао посетиоце виртуелног му-
зеја да буду стрпљиви, јер су
фотографије велике и спорије
се отварају, али зато обезбеђују
добар увид у сваки предмет.

Владимир Кајловиц представио новину на сајту Музеја

Удру же ње Сло ве на ца Ју жног
Ба на та „Ло гар ска до ли на” Пан -
че во и Дру штво Сло ве на ца „Са -
ва” из Бе о гра да при ре ди ли су
из ло жбу „Зна ме ни ти Сло вен ци
у Бе о гра ду” у фо а јеу Кул тур ног
цен тра, у уто рак, 14. ју на. Ау то -
ри тог про јек та су Ду шан Син -
дик, Са ша Вер бич и Сло бо дан
Ја кош, ко ји су же ле ли да пред -
ста ве и про мо ви шу ма ње и ви ше

по зна те или за бо ра вље не Сло -
вен це, ко ји су сво јим де ло ва њем
и зна ча јем оста ви ли не из бри сив
траг у срп ској и бе о град ској сре -
ди ни и та ко ак тив но кон сти ту и -
са ли и обе ле жи ли срп ско дру -
штво, исто ри ју, на у ку, обра зо ва ње
и умет ност. Из ло жбом су, из ме ђу
оста лих, об у хва ће ни: ар хи тек та
Јо же Плеч ник, ком по зи тор Да -
во рин Јен ко, по кре тач ли ста

„По ли ти ка” Вла ди слав Риб ни -
кар, ре ди тељ и сце но граф Бо јан
Сту пи ца и мно ги дру ги.

Из ло жбу је умет нич ки об ли -
ко ва ла Ма ри ја Ва у да. Њој и
Са ши Вер би чу при па ла је част
да је отво ре у на шем гра ду. У
про гра му је уче ство вао и Деч ји
хор ПСЦПД-а, а пан че вач ки
до ма ћин био је Јо сип Ве бер из
Удру же ња „Ло гар ска До ли на”.

ИЗ ЛО ЖБА У ФО А ЈЕУ КЦП-а

Зна ме ни ти Сло вен ци у Бе о гра ду

„Импресије из блиставе чељу-
сти горопади” назив је изложбе
слика и дигиталних графика
Дејана Живковића, која је
отворена у понедељак, 13. јуна,
у Галерији савремене уметно-
сти. Аутор се представио сери-
јом ангажованих радова који
су реакција на актуелни дру-
штвени систем и у великој ме-
ри су ослоњени на уметност
стрипа. Поред тога, Живковић
ствара у маниру алегоријског
симболизма и уз примену есте-
тике поп-културе са елементи-
ма анимираног филма.

– Немам намеру да мењам
свет својом уметношћу, моја
ангажованост је заправо више
хроника времена и моја по-
треба да се изразим. Једно-
ставно, морам да одреагујем
на разне девијације у друштву,
као што су конзумеризам,
конформизам, злоупотребе
религије, политике, уметно-
сти... У питању су различите
недоследности, индоктрина-
ције и манипулације – каже
Живковић.

Гледаоце кроз свет хипо-
кризије води наивни јунак, не-

ко ко би могао да буде умет-
ников алтерего или чак свако
од нас, а за одгонетање поруке
потребна је маштовитост и
мисаона гипкост.

– Наратив сам преузео из
стрипа. Желео сам да имам
једног јунака, или боље рећи
антијунака, дечака који емо-
тивно доживљава свет и не-
спретно се носи са изазовима
данашњице. Настојао сам да
код публике изазовем поисто-
већивање с њим, јер он и тре-
ба да одрази читаво друштво –
објаснио је аутор.

Живковићеве дигиталне
графике имају много једно-
ставније и директније поруке
и, за разлику од слика које
говоре о феноменима, доно-
се баналнију хронику време-
на. Неке од друштвених тема
на које аутор реагује јесу:
превелика медијска засту-
пљеност Трампа, урушавање
идеје о неком бољем порет-
ку (у случају прошлогоди-
шње кризе у Грчкој и вере у
„Сиризу”), тровање српске
јавности ријалити програ-
мима и сл.

ЗАНИМЉИВИ РАДОВИ ДЕЈАНА ЖИВКОВИЋА

Реакције на друштвене девијације
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ком про бле му је и дру ги ду -
жник, та ко ђе из Цре па је. Он је
у по чет ку ду го вао 9.600 ди на -
ра, а са да мо ра да пла ти чак
46.600 ди на ра. Због та квих
слу ча је ва за се дао је Над зор ни
од бор „На шег ста на” и од лу -
чи ли смо да сле ди мо при мер
јав них ко му нал них пред у зе ћа
за гре ја ње из Пан че ва и Ни ша
ко ји су успе шно ре ши ли про -
бле ме сво јих број них ду жни -
ка. То су ура ди ли та ко што су
им по ну ди ли ви ше ме сеч не
ре про гра ме – до дао је Ко стић. 

Он је об ја снио да про блем
огром них ду го ва ња гра ђа на за
ко му на ли је у Ко ва чи ци по ти че
од 2009. го ди не ка да је та да -
шња власт под кон тро лом Де -
мо крат ске стран ке при хва ти ла
мо дел об је ди ње не на пла те. 

По ње го вим ре чи ма, иде ја је
би ла да се то учи ни на сли чан

на чин као што је то ура дио бе -
о град ски „Ин фо стан”, али су
за не ко ли ко ме се ци на пра вље -
не ве ли ке гре шке. 

Као је дан од до ка за за то на -
вео је да су та да на пра вље ни
огром ни ду го ви пре ма при ват -
ном пред у зе ћу из Но вог Бе че ја
ко је је би ло ан га жо ва но за из -
но ше ње ка ба стог сме ћа. Да би
се они вра ти ли, са да шње ру ко -
вод ство „На шег ста на” мо ра ло
је да по диг не кре дит!

Ко стић је ре као и да је прет -
ход но ру ко вод ство ко му нал ног
пред у зе ћа у Ко ва чи ци на пра -
ви ло ве ли ке тро шко ве за адво -
ка те ко ји су би ли не по треб ни. 

Због то га је, по ње го вим ре -
чи ма, са да шњи Над зор ни од -
бор „На шег ста на” до нео од лу -
ку да гра ђа ни ко ји ду гу ју за
ко му на ли је ни су оба ве зни да
пла ћа ју адво кат ске тро шко ве

као и на кна де за из ла зак суд -
ских из вр ши те ља на те рен,
већ са мо основ не ду го ве. По
Ко сти ће вим ре чи ма то је зна -
чај на олак ши ца. 

– Ако је, при ме ра ра ди, јед -
но до ма ћин ство би ло ду жно
9.600 ди на ра, са мо за за те зну
ка ма ту је мо ра ло да пла ти
10.022 дин, а за из ла зак јед ног
суд ског ве шта ка за про це ну
имо ви не из ме ђу де вет и осам -
на ест хи ља да ди на ра. Све то је
био ве ли ки те рет за гра ђа не
оп шти не Ко ва чи це и од лу чи -
ли смо да им мак си мал но
олак ша мо. Оста ло је са мо да
пла те основ не ду го ве и на кна -
ду од 1.900 ди на ра за суд ски
по сту пак. Апе лу је мо на гра ђа -
не да то што пре ис ко ри сте и
пот пи шу са на ма ре про гра ме
– до дао је Ко стић. 

М.Глигорић

Слаб од зив гра ђа на
на по ну ду Јав ног
пред у зе ћа „Наш
стан” да се ду го ви 
за ко му на ли је пла те 
у ви ше ра та 

Има оних ко ји су 
ту же ни и за ви ше 
де се ти на хи ља да 
ди на ра

Од 951 ду жни ка за ко му нал не
услу ге Јав ном пред у зе ћу „Наш
стан” у Ко ва чи ци ко ји су због
то га пре да ти та мо шњем су ду,
са мо је њих 370 при хва ти ло
ви ше не го по вољ ну по ну ду
„На шег ста на” да у ви ше ра та
из ми ри ту оба ве зу! 

Вр ши лац ду жно сти ди рек -
то ра овог јав ног пред у зе ћа Го -
ран Ко стић, из ја вио је за
„Пан че вац” да је од лу ку да се
гра ђа ни ма олак ша те рет ду го -
ва ња за ко му на ли је до не ла но -
ва оп штин ска власт у ко јој ве -
ћи ну има Срп ска на пред на
стран ка. 

Он је ис та као да је та од лу ка
би ла мо ти ви са на ти ме што
ме ђу ду жни ци ма има до ста
оних чи ја ду го ва ња због за кон -
ских ка ма та и тро шко ва за из -
ла зак суд ских из вр ши те ља до -
се жу огром не су ме. 

– На ве шћу са мо два при ме -
ра: има мо ду жни ка из Цре па је
чи ји је основ ни дуг из но сио
2.400 ди на ра, а са да је на ра -
стао на 47.500 ди на ра. У ве ли -

ХРОНИКА: КОВАЧИЦАКУЛТУРА: КОВИН

ЈУЖНИ БАНАТ

Две из ло жбе, два гра да
Кроз са рад њу и уз по др шку
фе сти ва ла„ГР РР!", фе сти ва -
ла „Но ва”, Удру же ња „Ко му -
ни кАрт” из Пан че ва и Ита -
ли јан ског ин сти ту та у Бе о -
гра ду, у су бо ту, 18. ју на, у га -
ле ри ји Цен тра за кул ту ру Ко -
вин би ће при ре ђе на из ло жба
„Стри по ви и пла ка ти” Пе та
Мо ри а ри ти ја. Усле ди ће про -
мо ци ја стрип-из да ња „Зла то
на Ме се цу” Алек сан дра Зо -
гра фа (Са ша Ра ке зић), а раз -
го вор с ау то ром ће во ди ти
Мо ни ка Ху сар То кин из

Удру же ња „Ко му ни кАрт”,
пи-ар Кул тур ног цен тра
Пан че ва.

Две не де ље ра ни је, 4. ју на,
би ла је отво ре на из ло жба
под на зи вом „Два де сет ла -
ких ко ма да – из бор ита ли -
јан ских стри по ва по ве за них
с му зи ком” Ан дреа Пла ци ја
и одр жан je кон церт пан че -
вач ког дуа „А. Кланг”, ко јег
чи не Са ва Ма рин ко вић (ги -
та ра, ефек ти) и Ни ко ла Ма -
рин ко вић (елек тро ни ка).

Д. М.

СТОЧАРСТВО: ВОЈВОДИНА

ДУ ЖНИ ЦИ НЕ ПРИ ХВА ТА ЈУ ОЛАК ШИ ЦУ 

Ми ни стар ство за др жав ну
упра ву и ло кал ну са мо у пра ву
са оп шти ло је да је ви ру сно
обо ље ње жи во ти ња но ду лар -
ни дер ма ти тис, од но сно бо -
лест квр га ве ко же код го ве да
на кон Бу гар ске и Ма ке до ни -
је ре ги стро ва но и у Ср би ји,
али да је под кон тро лом.

Ми ни стар ство је ис та кло
ка ко се ова бо лест не пре но си
на љу де, па не ма раз ло га да
ста нов ни штво бу де за бри ну то.
На ве де но је да је код нас ре -
ги стро ван ма ли број обо ле лих
жи во ти ња, те да је си ту а ци ја
под пот пу ном ве те ри нар -
ском и са ни тар ном кон тро -
лом. „Вла да Ср би је апе лу је
на гра ђа не да не под ле жу не -
про ве ре ним ин фор ма ци ја ма

и гла си на ма, већ да се за сва -
ку не до у ми цу ко ју има ју у ве -
зи с овом бо ле шћу обра те
над ле жним др жав ним ин -
сти ту ци ја ма”, пи ше у са оп -
ште њу Ми ни стар ства.

На вла сни ке го ве да се апе -
лу је да се обра те ве те ри на ру
чим при ме те не ки од симп -
то ма, а то су: чво ри ћи на ко -
жи жи во ти ња ко ји се пре тва -
ра ју у ра не или кра сте, оти -
ца ње но гу, ка шаљ, обил но
цу ре ње из но са, из лу чи ва ње
пљу вач ке, су зе ње и ин фек -
ци ја очи ју и гро зни ца. Обо -
ле ле жи во ти ње пре по зна ју се
још по то ме што су ис цр пље -
не и од би ја ју да је ду, па због
то га гу бе на те жи ни.

Д. В. 

Поводом сеоске славе Духови,
грађани Новог Села имаће
прилику да уживају у разновр-
сним културним, спортским и
забавним садржајима.

Програм ће бити отворен
трибином под називом „др
Владимир Алексић” у петак,
17. јуна, од 19 сати у Галерији
Дома културе у организацији
Удружења „Наше Ново село”.

Наредног дана, од 10 сати, на
тениским теренима „Веља”
(Пролетерска 19), биће оди-
гран турнир у категорији ду-
блова, док ће се од 15 сати, у
спортској хали огледати ко-
шаркашки ветерани. Двадесети
Mеђународни парски турнир у

бриџу почеће од 11 сати у холу
Oсновне школе, а у интервалу
од 16 до 21 сат, у Спомен соби
Дома културе заинтересовани
ће моћи да погледају сталну
поставку. Богат дан биће окон-
чан турниром у малом фудбалу
на терену иза Дома културе.

Турнири у одбојци (у спорт-
ској хали), тенису (у конкурен-
цији синглова на теренима „Ве-
ља”) и балотама (терен фудбал-
ског клуба „Слога”) стартоваће
у недељу, 19. јуна, у 10 сати. У
исто време, у просторијама
Шаховског клуба „Бора Ивков”
биће дат знак за почетак отво-
реног брзопотезног надметања
у древној игри на 64 поља. Ше-

здесет минута касније, у центру
ће продефиловати фанфаре
„Тинерету”, а од 14 сати на Ва-
шаришту је на програму „Фија-
керијада”. Удружењe „Новосе-
љанке-Bo bo a ce le” ће између
18 и 20 сати у Спомен соби
Дома културе поставити ми-
ни-изложбу ношњи. У то вре-
ме биће презентовани спорто-
ви карате и кик-бокс испред
споменика у центру села, где
је од 19 сати, на програму
концерт друштава „Д.А.К.” и
„др Раду Флора”, плесне шко-
ле, балетске плесне школе и
дечјих ансамбала Дома култу-
ре. Дан ће бити окончан тур-
ниром у малом фудбалу на те-

рену иза Дома културе, с по-
четком у 19 сати.

Концерт оркестра фанфара
„Тинерету” биће одржан у пор-
ти Румунске православне цр-
кве у понедељак, 20. јуна, од 11
сати; наставак турнира у малом
фудбалу заказан је на теренима
иза Дома културе за 19 сати, а
сат касније би требало да почне
и тениско финале. Вече ће бити
затворено салса журком и кон-
цертом салса бенда „Београд”,
од 21 сат, на платоу испред До-
ма културе. 

И ту није крај свечарским уз-
буђењима у Новом Селу, будући
да у суботу, 25. јуна, следи деве-
та „Банатска труба”. Ј. Ф.

Славски дани за све укусе

КУЛТУРА: БАНАТСКО НОВО СЕЛО

Сладак викенд у Делиблатској пешчари

ДРУШТВО: ДЕВОЈАЧКИ БУНАР

Љу ди ни су угро же ни

У срцу Делиблатске пешчаре,
у насељу Девојачки бунар, у
суботу и недељу, 11. и 12. јуна,
одржана је манифестација с
циљем туристичке промоције
овог дела Баната.

Реч је о пројекту који је фи-
нансирала Европска унија кроз
ИПА програм прекограничне
сарадње Румунија – Србија,
чији је циљ представљање Де-
војачког бунара широј јавно-
сти, као и целе Делиблатске
пешчаре и свих викенд насеља,
како би се привукао што већи
број туриста. Менаџер пројек-
та био је Антоније Пушић, по-
знатији као Рамбо Амадеус,

који је својим присуством по-
држао манифестацију. 

У оквиру дружења био је ор-
ганизован и Сајам викенд де-
стинација. Своје место на им-
провизованим штандовима
имале су туристичке органи-
зације Краљева, Ивањице,
Крагујевца и других места, ко-
је су представиле своје тури-
стичке понуде.

Уприличен је и културно-
забавни програм у суботу, 11.
јуна, у поподневним сатима.
Учествовале су девојачке пе-
вачке групе „Перла” и „Павел
Јозеф Шафарик”, као и мега-
популарни гости из Новог Са-

да – екипа хумористичке еми-
сије „Државни посао”, која је
извела урнебесну представу, а
група „Фрајле” концерт пре-
пун њихових хитова.

И наш град био је предста-
вљен на овој викенд-манифе-
стацији. Наиме, група од пе-
десетак доловачких малиша-
на из КУД-а „Банатски вез” се,
у пратњи председника Ивана
Петрова, кореографа Зорана
Радојичића и понеког родите-
ља, у суботу, 11. јуна, у раним
јутарњим часовима, упутила
ка Девојачком бунару. Мали-
шани су се тамо одвезли трак-

тором (на приколици), што је
био чест начин превоза ка пе-
шчари у ранијим периодима.

Они су, поред опуштања у
Песку, имали и незваничне
наступе у виду спонтаних пе-
сама женске певачке групе,
што је наишло на одобравање
окупљених.

Напослетку, главни добитак
овог дружења свакако је по-
вратак природи, а Девојачки
бунар и Делиблатска пешчара
уопште, идеални су за то, било
да се до њих дође трактором,
аутомобилом или бициклом.

Н. Р.

Ученици ОШ „Сава Жебе-
љан” из Црепаје, чланови
школског оркестра, оствари-
ли су другу годину заредом
сјајан резултат на 17. Репу-
бличком такмичењу орке-
стара основних школа одр-
жаном у Лазаревцу и освоји-
ли су златну медаљу. Жири
је црепајачким основцима
доделио максималних сто
бодова за извођење компози-
ције „Изнад Дуге” и за сплет
народних песама.

Значајaн успех малишана
ОШ „Сава Жебељан” није
случајан. Њихов прегални
рад и таленат укoмпонован
је вештом руком диригента и
професора Даниела Кеца ко-
ји четири године ради у овој
образовној установи и успе-
шно изводи наставу музичке
културе и води школски хор
и оркестар. Укупно 48 тален-

тованих ученика чини ово
велико дечје музикално чудо
које је стварано три године.
Многи од ових малишана
први пут је узело неки ин-
струмент у руке и за кратко
време постали су прави вир-
туози.

Захваљујући разумевању и
јасној визији директорке шко-
ле Нине Петров и руководства
Општине Ковачица издвојена
су средства из буџета за набав-
ку неопходних инструмената,
тако да су црепајачким вирту-
озима постале доступне ман-
долине, гитаре, орфове фру-
лице, мелодике, тамбурице,
синтисајзер, хармоника, уда-
раљке итд.

Све у свему, овај ђачки ор-
кестар постао је радост и по-
нос целе школе, Црепаје, Ко-
вачице, а сада и целе Србије.

З. Ст.

КУЛТУРА: ЦРЕПАЈА

Црепајачки виртуoзи
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„ШЕ СТИ ЦА” ИЗ ХИ РО ШИ МЕ
„Ма зда“ је одав но пре ста ла
да про из во ди ау то мо би ле
кон зер ва тив ног ди зај на ко -
ји, по ред чи ње ни це да су би -
ли по у зда ни, ипак ни су би -
ли по пу лар ни. Пре крет ни ца
у ди зај ну и тех но ло ги ји до -
го ди ла се 2002. го ди не ка да
је по ред но ве „ма зде 3”,
пред ста вље на и „ма зда 6”. 

Ова по ро дич на ли му зи на,
на след ник мо де ла „626”,
има из у зе тан ди зајн ко ји се
до па да и куп ци ма ко ји ни су
би ли по кло ни ци про из во ђа -

ча из Хи ро ши ме. Спорт ске
ли ни је, ди зајн и ква ли тет ен -
те ри је ра ути ца ли су на то да
„ма зда 6” има за па же не ре -
зул та те у про да ји. Ка бин ски
про стор је до вољ но ве ли ки
да на пут кре ну че ти ри од ра -
сле осо бе са знат ном ко ли чи -
ном пр тља га, а во зач је до бро
по зи ци о ни ран и има од лич -
ну пре глед ност. Упра вљач је
при лич но ди рек тан, а ве ли -
ки ау то мо бил се у кри ви на -
ма од лич но по на ша. За по -
ме ну ту упра вљи вост и во зне
ка рак те ри сти ке за слу жно је
не што твр ђе ве ша ње, ма да се
не мо же ре ћи да је ова „ма -
зда” не у доб на. Ком фор у ка -
би ни је ди но ква ри звук ве тра
при ве ћим бр зи на ма.

Код овог мо де ла не ће те
има ти по те шко ћа при из бо -
ру мо то ра јер ни је ве ли ки.

Нај сла би ји бен зи нар рад не
за пре ми не 1.800 куб них
цен ти ме та ра по се ду је сна гу
од 120 „ко ња” уз по тро шњу
до се дам ли та ра го ри ва. Ја -
чи бен зи нац има 141 коњ -
ску сна гу, док ди зе лаш исте
ку би ка же има при бли жну
исти број „ко ња”. У по ну ди
по сто је и ја чи агре га ти али
ни су то ли ко за сту пље ни јер
је ре ги стра ци ја ску па.

Као и прет ход ни мо де ли
и „ше сти ца“ је по у здан ау -
то мо бил али ни је без ма на.

Ве ли ки број ових ау то мо би -
ла имао је про блем са ква чи -
лом ко ји су пр ви вла сни ци
мо ра ли да са ни ра ју за ме -
ном већ до 50 хи ља да ки ло -
ме та ра. Не рет ко се де ша ва ло
от ка зи ва ње и ЕГР вен ти ла, а
за ме на овог де ла ни је баш
јеф ти на. Осим на ве де них
„бољ ки“ при ку по ви ни по -
лов не „ма зде 6“ не ће те има -
ти пу но ства ри на ко је би
тре ба ло да обра ти те па жњу,
па је та ко овај ау то мо бил
као по лов њак сва ка ко за
пре по ру ку.

Не ка да је до зво ље на ко ли -
чи на ал ко хо ла у кр ви во за ча
би ла 0,5 про ми ла, вре ме -
ном је гра ни ца спу ште на на
0,3, а но ви члан За ко на о
без бед но сти са о бра ћа ја ко ји
је по чео стрикт но да се при -
ме њу је про пи су је не што
дру го.

По ме ну ти члан пред ви ђа
да, уко ли ко се ал ко-те стом
утвр ди да има те 0,3 про ми -
ла ал ко хо ла у кр ви, иа ко је
за кон ски до зво ље на гра ни -
ца, ипак не ће те мо ћи да во -
зи те јер за кон ска од ред ба
за бра њу је ли ци ма под деј -
ством да упра вља ју во зи -
лом. У том слу ча ју, пут ће те
мо ћи да на ста ви те ако су во -
зач ко ји ни је пио сед не за
упра вљач, у су прот ном, ау -
то мо бил ће те мо ра ти да
оста ви те на ли цу ме ста.

У за ви сно сти од ме та бо ли -
зма и вр сте пи ће ко је кон зу -
ми ра те, по не кад је до вољ но
да по пи је те са мо јед но же -
сто ко пи ће или фла шу пи ва
ка ко би ал ко-тест по ка зао
0,3 про ми ла. Узи ма ју ћи у
об зир да од ско ро са о бра ћај -
на по ли ци ја те сти ра на ал ко -
хол сва ко га ко га за у ста ви,
мо жда је нај бо ље да не кон -
зу ми ра те ал ко хол уоп ште
ако не же ли те да ку ћи иде те
пе шке, пре во зом или пла ћа -
те так си. Члан ко ји за бра њу -
је упра вља ње во зи лом под
деј ством ал ко хо ла, а исти
про пи су је да је 0,3 про ми ла
то ле рант но, је мо жда и кон -
тра дик то ран, а прет по ста вља
се да пред ста вља увод за но -
ве од ред бе За ко на о без бед -
но сти са о бра ћа ја ко је ће уве -
сти нул ту то ле ран ци ју.

- - - - - АКТУЕЛНО - - - - - - - - - - - -  Г А Р А Ж А - - - - - - - 

ПУТ КА НУЛ ТОЈ ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈИ?

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Но ви ау то мо би ли
„тра же” услу ге 
сер ви са

Јед но став но, 
али по сто је пра ви ла

За ме на аку му ла то ра или ње го -
ва де мон та жа из би ло ког раз -
ло га не ка да је би ла ру тин ска
опе ра ци ја. Ни ко ни је ни раз -
ми шљао о од ла ску у сер вис ка -
ко би ово ура дио, а је дан алат
је био до во љан за „ски да ње”
ба те ри је са ау то мо би ла. И да -
нас је си ту а ци ја слич на, али
тре ба по ве сти ра чу на о по је ди -
ним ства ри ма ка ко не би сте
има ли до дат них про бле ма.

Пр во тре ба упа ли ти
Нај че шћи на чин на ко ји ве ћи -
на во за ча са зна да би тре ба ло
да про ве ри ста ње аку му ла то ра
или да га за ме ни, је сте мо ме -
нат ка да сед не у ау то мо бил и
по ку ша да стар ту је мо тор, а у
то ме не успе. Сле де ћи ло ги -
чан след до га ђа ја је сте по зив
при ја те љу ко ји ће до ћи сво јим
во зи лом до вас и по ку ша ће те
да по кре не те мо тор по мо ћу
ка бло ва за па ље ње. И у овим
си ту а ци ја ма љу ди че сто гре ше
и не пра вил но то чи не.

Пре по ве зи ва ња аку му ла то -
ра тре ба ис кљу чи ти мо тор на
во зи лу по мо ћу ко јег стар ту је -
мо не ис прав но. Крај цр ве ног
ка бла пр во при кљу чи ти на по -

зи тив ну кле му не ис прав ног
аку му ла то ра а за тим на „плус“
ис прав ног. Цр ни, од но сно кабл
за не га тив ни пол, се пр во при -
кљу чу је на ис пра ван, а тек он -
да на овај дру ги. Тек та да тре ба
стар то ва ти мо тор во зи ла ко је
има ис прав ну ба те ри ју, на кон
че га сле ди по ку шај да се упа ли
и дру го. Ка бло ви за стар то ва ње
се ски да ју обр ну тим ре до сле -
дом од оно га при по ве зи ва њу
аку му ла то ра. Мо же се де си ти
да не ус пе те из пр ве да по кре -
не те мо тор. У том слу ча ју би
би ло до бро да ма ло са че ка те
ка ко би не ис прав на ба те ри ја
аку му ли ра ла до вољ но сна ге за
по кре та ње ан ла се ра. Ако ни
по сле не ко ли ко ми ну та ни сте
ус пе ли, нај ве ро ват ни је је про -

ни те ба те ри ју. Ако не, пре пу -
сти те то струч ња ци ма.

У слу ча ју да то ра ди те са ми,
ре до след је сле де ћи: ка да
укла ња те ста ри, пр во тре ба
одво ји ти кле му са не га тив ног
по ла, а за тим са по зи тив ног;
при по ста вља њу но вог ре до -
след је обр ну ти, као и код
стар то ва ња по мо ћу ка бло ва.

На рав но, пре све га до бро
про ве ри те да ли сте ба те ри ју
до бро фик си ра ли уз по моћ
пред ви ђе них др жа ча. Ка да
сте стар то ва ли мо тор, ни је на
од мет да ау то мо бил про во за -
те ма ло ду же ка ко би се ба те -
ри ја аде кват но до пу ни ла, по -
го то ву ако су тем пе ра ту ре ве -
о ма ни ске.

На по ми ње мо да пре за ме не
оба ве зно про ве ри те да кљу че -
ви у бра ви ни су окре ну ти на
по ло жај „кон такт“! Та ко ђе,
са вет је да, уко ли ко има те
про бле ма при ски да њу кле ма
са ста рог аку му ла то ра, их на -
ма же те уљем и оста ви те да
од сто је не ко вре ме. По жељ но
је и да кле ме пре мон та же но -
ве ба те ри је очи сти те ка ко би -
сте би ли си гур ни да ће кон -
такт би ти бо љи и спре чи ти
ши ре ње ко ро зи је уко ли ко је
има. Ве ћи на про из во ђа ча да је
га ран ци ју на аку му ла тор две
или три го ди не, а ње гов ре ал -
ни век тра ја ња је из ме ђу че ти -
ри и пет.

ПРО МЕ НИ ТИ АКУ МУ ЛА ТОР САМОСТАЛНО?

блем у ка бло ви ма јер је че ста
по ја ва да во за чи по се ду ју оне
ко ји не ма ју до бру про во дљи -
вост, што се ма ни фе сту је њи хо -
вим гре ја њем, а не рет ко се де -
ша ва да поч ну и да ди ме.

Не ка да не мо же те са ми
При ку по ви ни но вог, до бро се
ин фор ми ши те о ка рак те ри -
сти ка ма аку му ла то ра за ва ше
во зи ло, јер ја чи или сла би ји
аку му ла тор под јед на ко мо гу
да ства ра ју про бле ме. Но ви ји
ау то мо би ли има ју си сте ме као
што је, на при мер, „старт-
стоп“ (ау то мат ско га ше ње мо -
то ра ка да се во зи ло не кре ће),
и по треб но је ку пи ти по себ ну
вр сту ау то-ба те ри је на ме ње не
во зи ли ма са овом функ ци јом.
Ка да већ го во ри мо о но ви јим
мо де ли ма, тре ба на по ме ну ти
да код по је ди них за ме на овог
де ла ни је баш јед но став на.

На и ме, при ин ста ли ра њу но -
вог аку му ла то ра цен трал ни ра -
чу нар ау то мо би ла не сме да из -
гу би на пон. Овај пре кид елек -
трич ног ко ла мо же до ве сти до
гу бит ка по да та ка из цен трал не
је ди ни це ко ји су нео п ход ни за
старт мо то ра, као што је код
кљу ча. Та да вам ни шта дру го
не пре о ста је већ да ау то мо бил
од шле па те до овла шће ног сер -
ви са где ће ре ши ти про блем.
Због све га ово га, нај бо ље би би -
ло да се до бро рас пи та те да ли
уоп ште са ми мо же те да за ме -
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ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003 годиште, 1.7,
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)

ФОРД КА 2002, 900
евра. 064/240-67-56.
(221842)

ЈУГО 55, 2003, 650 евра.
064/240-67-56. (221842)

ЏИП ландровер дизел
1900 кубика, 2005, мо-
тор бмв регистрован,
6.900 евра. 063/247-
346. (221849)

ХИТНО продајем форд
фијесту, 2004. годиште,
регистрован у мају
2016. 063/680-315,
061/814-04-06. (221858)

ПРОДАЈЕМ голф 1.9
ТДИ, металик црн, ко-
жа, климатроник, хром
фелне, троје врата.
062/170-43-10. (221815)

ГОЛФ 2 дизел, 5 В, 5 Б,
регистрован, 550 евра.
065/557-81-42. (221817)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
даеву такума 1.6, 2002.
годиште, одличан, бен-
зин, метан, алу фелне,
летње/зимске гуме.
063/722-41-74. 
(221830)

ПРОДАЈЕМ ауто марке
рено сеник, 2008. годи-
ште. 062/404-144.
(221835)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2005,
регистрован годину да-
на, аутоматска клима,
власник. 063/837-71-79.
(221280/р)

ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ,
караван. 2003. годиште,
регистрован годину да-
на, камијонче застава
ривал, 1992. годиште,
регистрован годину да-
на, церада нова, алу
странице, може замена
мерцедес Ц класа, пасат
5, октварија, договор.
063/372-162. (221882)

ПОЛОВНИ делови пежо
206, ситроен Ц 4.
063/861-42-44, 064/700-
13-44. (221893)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, остало.
064/856-60-65. (221093)

ГОЛФ 3, 1.4, 1993. годи-
ште, атестиран плин, га-
ражиран, регистрован.
064/142-55-93. (221093)

ДАЧИЈА логан 1,5 ДЦИ,
очуван, 2006. годиште,
прешао 113.000 км,
2.100 евра. 064/157-94-
39. (221900)

ФОРД фијеста 1.8 ТД,
одржаван, 2001. годи-
ште, 1.700 евра.
063/766-34-52. (221914)

ПРОДАЈЕМ чамац паса-
ра. 064/405-05-36.
(221930)

ЈУГО ин 2008, одличан,
атестиран плин, црвен,
900 евра. 064/300-40-
01. (221929)

ПУНТО 1.2, 2002, реги-
срован, црвен, као нов,
1.400 евра. 064/321-77-
99. (221929)

АУТО-КЛИМЕ за све ти-
пове возила сервисира-
мо и пунимо гасом са
дигиталном машином,
пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. 
(222117)

ПУНТО 1.2, 16 В, петора
врата, алу фелне, одли-
чан, власник. 069/504-
55-93. (222110)

ФИЈАТ пунто 1.1, 1998.
годиште, 850 евра.
064/516-76-67. 
(222101)

ПРОДАЈЕМ опел астра
2007. годиште, плин,
бензин. 062/822-65-38.
(222073)

МГАН кабриолет 2002, у
одличном стању, фул
опрема, купљен у Срби-
ји у рено представни-
штву, ново. 063/151-45-
52, 013/314-352.
(222036)

ЈУГО 2000. годиште, тек
регистрован, власник,
500 евра. 065/361-13-
13. (222006)

ГОЛФ 3, 1996, 1.8, бензин,
плин, петора врата, 1.050
евра. 064/212-92-62. 

ОПЕЛ корса 1.0 Б, 2005.
годиште, металик сив,
петора врата, власник,
регистрован годину да-
на, урађен сервис.
064/123-86-45. 
(221957)

ЗАСТАВА 650, 5 т, 1986.
годиште, алу сандук, ре-
гистрован, 1.350 евра.
063/814-24-60. (222190)

ОПЕЛ зафира 2.0 ДТИ,
у одличном стању, 3.200
евра. 065/377-15-70.
(222218)

ИМТ 560, 1981. годи-
ште, први власник, мало
радио, 3.200 евра, ИМТ
539, 1984. годиште, пр-
ви власник, кабина,
компресор, 3.000 евра.
063/738-22-72. (222176)

ГОЛФ 3, 1997. годиште,
тенда, 4.80 х 2 м.
061/254-17-08. (222179)

АСТРА Г караван 1.4,
2000. годиште, власник,
одличан, 1.800 евра.
064/138-40-24. (222191)

ФОКУС караван 2002.
годиште, 1.8, бензин,
плин, сад атестиран,
власник, 2.100 евра.
063/809-91-12. 222191)

ХЈУНДАИ траџер 2002.
годиште, седам седи-
шта, бензин, плин, вла-
сник, 2.600 евра.
064/192-18-17. (222191)

ГОЛФ Н, 2003, 1.4, као
нов, 3.400 евра.
064/109-93-79. (222224)

РЕНО твинго 1.2, 2002.
годиште, фул опрема.
069/122-26-12. (222225)

ОПЕЛ вектра Б, 2000.
годиште, караван, 1.8,
1.6 В, 86 кв, плин, (то-
чак, боца), власник, по-
вољно. 064/102-24-25.
(222244)

ПЕЖО 306, 1998. годи-
ште, у одличном стању,
1.4, петора врата.
063/436-863. (222210)

ПЕЖО 206, SW 1.2 Б,
као нов. 069/222-71-22.
(222224)

ПЕЖО 206, 1.2, на име,
2002, 1.600 евра.
064/310-43-49. (222224)

РЕНО клио 2003. 1.2, на
име, 2.350. 063/757-89-
40. (222224)

ОПЕЛ корса 1.4 Б, 2002,
на име. 069/802-35-86.
(222224)

ФИАТ брава 1.6, 98, све
од опреме, атестиран
плин, сив. 064/130-36-
02. (222229)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007.
децембар, атестиран
плин, троје врата,
83.000 км, власник.
064/130-36-02. (222229)

ОПЕЛ корса 1.2,16 В,
2002, у првој боји, фа-
бричко стање, на име,
петора врата. 064/130-
36-02. (222229)

АУДИ 80, јаје, 1.8, 90,
сив, атестиран плин, ре-
гистрован, власник.
064/130-36-02. (222229)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(221853)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата од-
мах. Позовите. 064/300-
40-01. (221929)

КУПУЈЕМ стара и неис-
правна возила, исплата
одмах. 062/198-47-74.
(222208)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ом стању, од 80 до
1.200 евра. 062/193-36-
05. (222159)

ПРОДАЈЕМ круњач, мо-
токултиватор 506 С са
фрезом и точковима.
063/193-78-40, 013/347-
726. (221866)

ПРОДАЈЕМ косачицу за
мотокултиватор ИМТ
506. 063/784-22-70,
373-020. (22881)

ПРОДАЈЕМ комбајн
„ђуро ђаковић”, 1620 Х.
1989. годиште, у радном
стању. 061/177-63-77.
(221941)

ТЕЛЕВИЗОРИ, половни,
замрзивач горење, диги-
тални слушни апарат.
348-975, 066/348-975. 

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (222043)

СЕРВИС телевизора, мо-
нитора, продаја полов-
них, програмирање да-
љинских. „Плус”, Туцо-
вића 28. 353-463.
(222056)

ПРОДАЈЕМ вертикална
три замрузивача, повољ-
но, веш-машину, зата-
кљену, фрижидереску
витрину. Мића,
013/346-790, 064/129-
73-60. (222246)

ПОВОЉНО продајем
половну Симпову угаону
гарнитуру. Информаци-
је, 063/324-637. (СМС)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, ме-
шачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (220384)

АЛУМИНИЈУМСКЕ огра-
де, гелендери, алу сто-
ларија, ПВЦ столарија,
монтажа. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(2121603)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај из увоза.
065/592-78-75. (221386)

ПРОДАЈЕМ коришћене
камперске ранце, ку-
хињске апарате и посу-
ђе. 063/172-85-70.
(221857)

КОКЕ носиље, у пуној
носивости, 200 динара
комад. 060/054-67-70. 

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ПРОДАЈЕМ викинг пе-
царошки штап, две ма-
шинице, све ново. Јеф-
тино. 063/173-63-55.
(221857)

ПРОДАЈЕМ фотеље,
струњаче, старински
креденац, бео брачни
кревет. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (221826)

ЈАРИЋИ и козје млеко
на продају. Тел. 312-
443, Драган. (221832)

ПРОДАЈЕМ мотор томо-
сов АПН 6, козу алпину
и два женска јарета.
632-197. (221800)

ПРОДАЈЕМ нове и по-
ловне торбе, женску
обућу бр. 38-39, полов-
ну гардеробу. 060/417-
41-20. (221803)

ТРОДЕЛНА судопера,
угаона када, френклин
пећ, сандучар 200 л, ау-
то балено. 064/339-69-
13. (221867)

УГАОНА гарнитура, очу-
вана, на продају, 10.000
динара. 066/804-46-38.
(221872)

БАШТЕНСКА гарнитура
од плетеног прућа, 4
столице, сточић. Колица
за ТА пећ, договор.
061/236-09-38. (221897)

ОРМАР, витрина, комо-
да, плинска боца, столи-
це, каучи, фотеље, сто-
лићи. 065/353-07-57.
(221909)

АГРЕГАТ ломабардини,
дизел, 10 киловата, нов.
Тел. 063/743-29-54.
(221907)

ПЛОЧЕ за фасаду, од
природног камена, са
Старе планине. Тел.
063/743-29-54. (221907)

ВИБРО жабе вакер, ди-
зел, једна је нова, једна
половна. Тел. 063/743-
29-54. (221907)

ПРОДАЈЕМ соларијум,
полице, судопере, ђачки
радни сто. 371-274,
064/176-88-52. (221920)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са
столицама, орман; тро-
сед, фотеља мојца, сто-
чићи, комода. Тел.
063/861-82-66. (222088)

СУДОПЕРА с радним
висећим , угаона гантиу-
ра, брачни кревет, кауч,
шиваћа. Тел. 063/861-
82-66. (222088)

РАСПРОДАЈА ново на-
мештаја, столице од
1.000 динара, столови
од 3.000, кревети од
10.000, кухињске клупе
од 8.000 динара.
060/600-14-52. (222089)

ДВА мања фрижидера,
веш-машине, комбино-
вани фрижидер, ТА 2,2
кв. Тел. 063/861-82-66.
(222088)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте. 063/773-45-97,
371-568. (222098)

ЛЦД телевизор 37 инча,
140 евра, пето9ра врата,
ново, 100 евра.
065/264-89-00. (222100)

ЕЛЕКТРИЧНУ шиваћу
машину кофер, моторна
прскалица 100 л, за во-
ће. 063/879-51-40.
(222102)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4 кв,
гарнитура ножева у ко-
феру. 064/367-96-96.
(222080)

КРОВНИ прозори, етер-
нит за покривање крово-
ва, форд таунус 1967.
године. Тел. 064/507-20-
84. (222105)

ПРОДЈЕМ детелину,
Старчево. 062/867-07-
67. (222047)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
магарца, мушки, стар
две године, замена за
прасиће.  063/896-51-
75. (222049)

ПРОДАЈЕМ кревете на
спрат са душецима,
прозор и крило од вра-
та. 066/344-680.
(222064)

ТОПЛОТНА пумпа од
2150 Е, 70 – 400 м2, нај-
економичније грејање,
гаранција, одржавање.
062/118-26-81.
(2220729

ПРОДАЈЕМ полован
очувану ауто-приколи-
цу, 9.800 динара. Тел.
064/049-62-72. (222076)

ДВЕ јакне, црне, кожне,
број 56 мушка, дуга 100
евра, кратка 70 евра.
064/476-83-47. (222020)

ДУПЛО светлећа рекла-
ма, 100 х 70 х 18, 60
евра. 063/227-145.
(222013)

ПРОТЕИНСКИ сирак на
продају, 20 дин/кг. Ко-
вачица, 062/442-159.
(222031)

ПРОДАЈЕМ одлична по-
ловна собна врата, врло
повољно. 063/770-01-
82. (222010)

КАФАНСКИ шанк, гуса-
ни радијатори, про-
хромска стелажа већа,
раднички, орман метал-
ни. 064/110-70-71.
(221996)

ПОВОЉНО win dovs XP,
кућиште, екран, веб ка-
мера, тастатура, миш,
звучници, принтер, ске-
нер, фотокопир.
064/252-50-03. 
(222000)

ПРОДАЈЕМ нов, неупо-
требљаван кауч, симпо,
купљен пре четири ме-
сеца. 013/312-077.
(221981)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, вршимпо-
правку, фарбање, до-
став,а монтажа.
062/170-43-10. (221963)

ПРОДАЈЕМ шпорет за
централно грејање, ал-
фа плам, деветка, де-
сни, са пумпом и сигур-
носим вентилом и ваљак
за пеглање. 063/831-48-
74. (221968)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарниту-
ру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, сто + 4
столице, спаваћа соба
комплет, комплет кухи-
ња, дечја колица, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле раз-
не. 063/107-78-66.
(221957)

ШЛАФЕРИЦА за паркет,
брусилице за терацо,
дизалицу грађевинску,
вибратор за бетон, вагу
500 кг. 064/810-30-91. 

ПРОДАЈЕМ стеону кра-
ву, шест месеци, црни
холштајн. 060/398-13-
58. (222214)

УСИСИВАЧ на точкови-
ма 4 кв, индустријски,
450 евра. 063/814-24-
60. (222190)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
алпино јарца, две годи-
не, јарићи мушки 21 –
20 – 15 кг. 05/348-22-
00. (2221939

МАШИНА за судове,
веш-машина, бицикл,
косачица, фрижидер,
машина за плочице,
шпорет. 063/198-84-00.
(222152)

ПРАСИЋИ, балирана
детелин, 150 – 250 ди-
нара, Панчево. Мића,
064/302-28-68. (222146)

ПРОДАЈЕМ угаону гар-
нитуру,мебл, цена по
договору. Тел. 061/256-
57-37. (222139)

ПЧЕЛАРИ, ПОРЕДС Се-
лекције биља издајем 20
ари,40 м2, вода, струја.
064/948-71-22. (222143)

ПРОДАЈЕМ тренажер,
табле ребрастог лима,
мала хидро преса, пор-
зори, врата. 352-114.
(222123)

ПРОДЈЕМ цистерну
5000 на точковима, ди-
залица до треће плоче.
064/948-71-22. (22214

ПРОДАЈЕМ два женска
телета. 063/711-77-54. 

МЕСНАТИ прасићи, ја-
гањци, свиње, могућност
клања и печења.,
060/037-11-96, 064/290-
50-29. (221937)

РАСНЕ козе на продају
и као нова самоходна
косачица. 061/143-35-
20. (221936)

КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори, са шалонима
већих димензија, бал-
конска врата, 45 евра.
062/121-01-48. (221945)

КАФЕ АПАРАТ са две
групе,сервисиран и
млин у одлчном стању,
продајем. 063/751-42-
87. (222245)

ФРИЖИДЕР, веш-маши-
на за сушење веша, би-
цикл, гуме 14, лаптоп,
косачица kar cher K2,
пегла ваљак. 061/631-
99-26. (222152)

ШЛАЈФЕРИЦА за пар-
кет, брусилице за тера-
цо, дизалицу грађевин-
ску, вибратор за бетон,
вагу 500 кг. 064/810-30-
91. (222218)

ЖЕНСКИ и мушки алпи-
но јарићи, педигрирани,
субвенције и уматичени
јарац, стар три године.
063/720-55-66. (221977)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзива-

че, веш-машине, акуму-

латоре, месинг, бакар и

остало. 064/158-44-10,

063/101-11-47. 

(221598)

КУПУЈЕМ очуван наме-

штај, гарнитуре, столо-

ве, столице, кухињске

клупе, боце. 062/170-

43-10. (221814)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, ТА пећи, и остало
покућство. 063/898-00-
82. (221839)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, са-
тове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(221915)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (222140)

КУПУЈЕМ кухињске уга-
оне гарнитуре, очувано,
остало покућтво, плин-
ске боце. 066/900-79-
04. (221971)

КУЋА, Девојачки бунар,
центар, власник.
063/161-95-55. (220829)

ДОЊИ град, кућа сређе-
на, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/224-47-
97. (221648)

НОВО СЕЛО, плац 16
ари, кућа 100 м2. Тел.
063/800-23-06. (221368)

ПРОДАЈЕМ два и три
ланца земље, преки пут.
060/153-25-15.
(2214229)

ПЛАЦ на новој Миси са
локацијском дозволом,
власник. 064/260-05-34.
(221846)

НА ПРОДАЈУ викендица
и 15 ари плаца на Ново-
сељанском путу.
063/336-461. (221818)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Караули. Тел.
065/517-33-01. (221861)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на једном
плацу, легализовано.
013/232-21-30, 063/162-
50-00. (221826)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ба-
ваништанском путу,
17.000 евра. 069/138-
95-80. (221825)

КУЋА са 7.5 ари плаца
у Глогоњу, усељење по
договору. 061/604-80-
97. (221808)

ПОВОЉНО ПРОДАЈЕМ
ПЛАЦ 4 АРА, Стрели-
ште, 4.000 евра. Јоаки-
ма Вујића. 063/185-27-
90. (221801)

ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, Маргита, 40.000
евра. 060/728-46-02.
(221799)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље на Старом цре-
пајском путу. Тел.
060/610-06-78. (221795)

ПРОДАЈЕМ викендицу
15 ари, два плаца, лега-
лизована, Новосељански
пут. 064/489-40-36.
(221791)

СТАРА кућа са плацем
30 ари, Банатско Ново
Село. 013/210-12-40.
(221876)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву. 064/888-46-
59. (221869)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
завршним радовима, но-
ва Миса, власништво.
064/221-36-12. 

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Баваништан-
ском путу. Тел. 377-871.
(221896)

ПРОДАЈЕМ кућу у До-
лову на 29 ари земље.
371-274, 064/176-88-52.
(221920)

БАВАНИШАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до
пута, грађевински,
53.000. (679), „Трем”
01, 331-031, 063/836-
23-83. (221933)

НА ПРОДАЈУ два ланца
земље, Качарево.  Тел.
013/601-281. (221938)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Баваништански пут, 17,5
ари, 18.000 евра. После
18 сати, 320-011.
(222081)

ПРИЛИКА, Омољица,
строги центар, угао, део
куће 44 м2, добро за ло-
кал. 061/324-40-85.
(222086)

КУЋА на Миси, 288 м2,
укњижена, легализова-
на. Могућност продаје
по етажама, власник,
65.000. 064/123-14-13.
(222090)

ГОРЊИ ГРАД, 88 м2, 2
ара, усељива, 27.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (2221`03)

ВОЈЛОВИЦА, одлична
кућа 115 м2, 7.5 ара,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(2221`03)

БЛИЗИНА центра, нови-
ја, 183 м2, 3.7 ара,
73.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (222103)

НОВИ СВЕТ, прелепа
приземна 178 м2,к 5.5
ара, 110.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. 

МИСА, 28.000; Топола
21.000; Стрелиште
48.000; центар 62.000.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (4666)

ЦЕНТАР, кућа 90 м2, 3
ара, близу старог СУП-а,
92.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/836-
23-83, 064/130-38-29.
(222099)
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ПРОДАЈЕМ кућу у Ба-
натском Брестовцу. Тел.
013/626-691, 065/628-
48-33. (222097)

ПРОДАЈЕМ спратну ку-
ћу, 200 м2, Максима
Горког, 3.8  ара.
063/301-360. (222094)

НОВА МИСА, кућа 112
м2, 1 ар, 25 км, 55.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (22015)

НОВА МИСА, кућа 100
м2, на 7 ари. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (22015)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру града, повољно, вре-
ди погледати. 063/756-
06-04. (222035)

ПРОДАЈЕМ њиве, три
хектара, Мали надо, је-
дан хектар Српско поље
– Лап, и ½ ланца стари
црепајски пут, чисто.
Тел. 064/578-78-73, по-
сле 16 сати. (222016)

КАЧАРЕВО, 96 м2, 5
ари, усељива, 16.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (222044)

ЦРЕПАЈА, кућа 135 м2,
централно, подрум, 22
ара + помоћне просто-
рије. 065/320-19-61.
(222003)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
Мученика 18. Тел.
064/167-04-77. (222002)

КУЋА за адаптацију или
рушење, Доњи град, 2.5
ара, канализација,
укњижено. (470), „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

ПОВОЉНО кућа у Топо-
ли, четири собе, ЕГ,
3.5ара, одмах усељива, за-
мена. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ПОВОЉНО, кућа у мир-
ном крају Тесле, 80 + 40
м2, два бројила, канали-
зација, 3.6 ари, 54.000
евра, договор, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

РАЗРАЂЕН локал у Жар-
ка Зрењанина, 25 м2 + 8
м2, 35.000 евра, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

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

КУЋА у прометној улици
за пословни простор,
аутомеханику и сл., по-
вољно, 2.3 ара. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ две мање
куће на плацу, мењам за
стан. 064/986-21-74.
(221999)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабу-
ци,м 6,25 ари, одмах
усељива. Тел. 064/303-
30-32. (221980)

ЈАРКОВАЦ, кућа, цен-
тар, 120 м2, на 10 ари,
сасвим пратећим објек-
тима. Тело. 062/550-131. 

НА ПРОДАЈУ спратна и
приземна кућа на јед-
ном плацу, Маргита.
354-871. (221983)

ПРОДАЈЕМ, кућу на
Старом Тамишу, са два
улаза, укњижена, вла-
сник. Повољно.
064/143-01-78. (221965)

СТАН код Котежа 2,
двособан, са могућно-
шноћу да се прошири,
има свој паркинг, шупу,
светао. Власник.
064/329-50-97. (221974)

МОШЕ ПИЈАДЕ, стара
кућа на 4.5 ара плаца,
договор. 063/720-55-66.
(221977)

ЈАБУЧКИ пут, 50 м2, 10
ари, 28.000, замена
стан. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)

ЦЕНТАР, улична кућа
53 м2, 18.500, Ослобо-
ђења 55 м2, 25.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (221986)

ЦЕНТАР, 100 м2, 4 ара,
45.,000; 70 м2, 5 ари,
50.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)

МИСА 200 м2, три ета-
же, 45.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(221986)

100 м2, кућа Народне
баште, усељива, сређе-
на, 48.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(221986)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
70 м2, 22 ара, 28.000;
140 м2, 8.5 ари,
45.000.(394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)

ШИРИ центар, кућа 140
м2, 6.5 ари, фронт 20 м2,
65.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)

ПОРЕД пута Панчево-
Јабука, ближе Јабуци,
продаје се башта 11,5
ари са шездесетак воћа-
ка, 40 м лозе у шпалиру
, 4 ара за гајење поврћа,
пумпом и викендицом 5
,6 х 3, а исод целе је су-
терен. Тел. 235-70-13.
(најбоље од 19 до 20 са-
ти). (221978)

ГОРЊИ град, Маргита,
плац 6,57 ари са кућом
55 м2. Тел. 063/275-510.
(221956)

МАРГИТА, старија кућа
110 м2, на 5 ари плаца,
договор. 063/720-55-66.
(221977)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (221979)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, Кудеља-
рац, власник. 063/307-
674. (222026)

КУЋА, Тесла, 150 м2.
062/164-93-21. (222048)

МАКСИМА ГОРКОГ, са-
лонски тип куће, 7 ари,
70.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(222055)

ТЕСЛА, кућа две стам-
бене јединице, 4,7 ари,
65.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. 
(222055)

ВИКЕНДИЦА, код војне
поште, на 33 ара,
10.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. 
(222055)

ПРОДАЈЕМ комфорну
двособну кућу са гара-
жом и 20 ари баште у
Пелистерској улици.
065/251-56-89. (222060)

КУЋА, Долово, близу
центра, 16.5 ари, цена
по договору. Тел.
061/134-37-08. (222066)

КУЋА 50 м2, на 9 ари
плаца, са грађевинском
дозволом, хитно. Дого-
вор. Панчево. 065/410-
97-34. (222146)

ПРОДАЈЕМ плац на
старој Миси. 013/361-
601, 064/866-25-76,
065/361-60-11.
(2221509

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000.  (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (222122)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 25.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (222122)

ЦЕНТАР, кућа 350 м2,
укњижена, два локала,
врт, сва инфраструкту-
ра. 060/151-20-46.
(2221+25)

КУЋА, два улаза, плац
20 ари, Кајмакчаланска,
10 ари, Кудељарац.
064/124-57-94. (222119)

ПРОДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву, 7 ари, 100  и по-
моћни објекти. 064/935-
30-74. (22135)

КУЋА на Кудељарцу,
140 м2 + 25 м2, локал, 5
ари плац, комплетно
сређена, усељива,
74.000.(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(222065)

ТЕСЛА, део куће, 50 м2,
18.500. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15. 

ТЕСЛА, нова кућа 130
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

ЦРЕПАЈА, 135 м2, 16
ари, 45.000; Самош 80
м2, 9.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (222154)

НОВА МИСА, 150 м2, 2
ара, 45.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

КУЋА са два локала код
Турске главе, 150 м2, 2
ара, 60.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

КУЋА за инвеститоре, 150
м2, Книћанинова 33,
45.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15. 

БАЊА ВРУЈЦИ на про-
дају, 6 ари плац, јако
повољно. 061/254-17-08. 

ПРОДАЈЕМ 63 ара зе-
мље на Кудељарском
насипу и један ланац зу-
емље на Старом црепај-
ском путу, звати после
17 сати. 311-375.
(222184)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу, намештена, први
спрат. 013/352-758,
063/327-423. (222173)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на новом путу Качаре-
во-Панчево, близу села.
064/333-20-46. (222207)

ПРОДАЈЕМ 9 ари баште
+ 9 ари са викендицом.
063/865-80-06. (222178)

КУЋА, атрактивна лока-
ција, повољно. 062/196-
53-04. (4666)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ку-
дељарацу, Скадарска
35, 163 м2, на 15 ари
плаца. Договор.
060/084-81-81. (22233)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари, Новосе-
љански пут. Повољно.
066/385-289. (222242)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
део куће, почетак Стре-
лишта, укњижено.
064/952-19-80. (222230)

КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, 49.000
евра. 061/685-88-03.
(222226)

КУПУЈЕМ воћњак са во-
дом и струјом у Панче-
ву, до 7.000 евра.
063/281-891. (221898)

ТРОСОБАН стан, 78 м2,
Стрелиште, IV спрат,
два мокра чвора. Тел.
064/340-26-43. (220622)

СТРОГИ центар тросо-
бан 60 + 6 м2, двострано
орјентисан. 064/337-20-
11. (220424)

40 м2, 55 м2, 15.000
евра, Миса. 063/377-
835. (221070)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан у Новом Саду,
48 м2, 43.200 евра.
065/833-85-36. (и)

ПРОДАЈЕМ трособан,
60 м2, центар, нов,
27.000 евра. 061/670-
97-96. (220821)

СОДАРА, власник, про-
дајем стан 57 м2, Савска
14/27, 28.000 евра.
060/321-53-60. /220907)

ПРОДАЈЕМ стан 62 м2,
на Стрелишту. 064/170-
57-10, 065/824-39-44.
(220902)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ,
усељив, 43.000.
063/164-61-52. 
(221322)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. 

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 43 м2, ВП, ЦГ, по-
друм, тераса. 061/224-
47-97. (221648)

ДВОСОБАН стан у Та-
миш капији, укњижен,
власник, III спрат, 68,5
м2, поглед директно на
реку. 062/272-510.
(221476)

ТЕСЛА, једнособан, IV,
TА. 013/315-395,
063/851-03-23. 
(221518)

ТЕСЛА, 47 м2, V спрат,
без лифта, комплетно
сређен и модеран, дого-
вор, 26.000 евра.
064/231-59-39. (221331)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2,
на 6. спрату, Котеж 2.
065/398-98-99. (221440)

ХИТНО, Стрелиште,
стан 60 м2, II спрат, ЦГ,
реновиран. 062/646-
066. (221439)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан ,Стрелиште, II
спрат, укњижен, вла-
сник. 069/267-62-16.
(221843)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нов
паркет, ПВЦ столарија,
купатило, власник.
064/260-05-34. (221846)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без по-
средника. 063/867-58-
19. (221837)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан 58 м2,
сређен, договор. Тел.
064/968-56-80.
(2231`813)

ПРОДАЈЕМ стан, 55 м2,
Стрелиште, власник.
Тел. 064/142-99-94.
(2218229

ДВОСОБАН стан, 45 м2,
Котеж 1, осми спрат,
два лифта, потпуно ре-
новиран, 30.000 евра.
301-165. (2218339

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, леп
двособан, III, TA, ком-
плет реновиран /струја,
купатило, клима, ПВЦ
столарија), Цена по до-
говору, власник.
062/804-85-03. (221879)

СТАН 38 м2, нова Миса,
полусутерен, укњижен,
веранда, повољно. Вла-
сник. 063/728-36-78.
(221887)

НОВА МИСА, 50 м2,
други спрат, укњижен.
062/310-822. (2218739

ПРОДАЈЕМ трособан
стан с подрумом. Тесла.
060/488-21-15. 
(221868)

КОТЕЖ 2, трособан
стан, III спрат, може и
замена за центар,
40.000. 062/280-087.
(221863)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, високо призе-
мље, Котеж 1, без по-
средника. 063/224-19-
40. (221900)

ПРОДАЈЕМ мањи двосо-
бан стан на Котежу 2,
власник. Тел. 063/852-
55-56. (221915)

СТАН, 45 м2, IV спрат,
Кикиндска, Котеж 2, ЦГ,
одмах усељив. 063/272-
152. (221926)

СОДАРА, продајем, из-
дајем двоипособан стан,
63 м2, IV спрат, ЦГ, по-
лунамештен. Тел. 344-
254. (29934)

СОДАРА, 57 м2, VII, 2.0,
28.000. (679), „Трем”
01, 331-031, 063/836-
23-83. (221933)

ТЕСЛА, повољно, 2.0, 66
м2, ЦГ, VI само 28.000.
(679), „Трем” 01, 331-
031, 063/836-23-83.
(221933)

ЦЕНТАР, дворишни, 2.0,
40 м2, лепо двориште,
мирно, 17.000. (679),
„Трем” 01, 331-031,
063/836-23-83. (221933)

СОДАРА, 3.0, 66 м2, ТА,
ПР, 30.000. (679),
„Трем” 01, 331-031,
063/836-23-83. (221933)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан,
власник. 063/765-83-10.
(221951)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, Котеж 1, 58 м2, за
два мања, власник.
065/820-73-83. (221951)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, III, 49 м2, тераса,
ЦГ, 26.000. (49), „Му-
станг”,062/226-901.
(222044)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, TA, 23.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(222044)

ТЕСЛА,  двособан, I, 54
м2, ТА, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (222044)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, те-
раса, VI, ЦГ, добар,
25.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(222044)

КОТЕЖ 2, леп једноипо-
собан, 48 м2, ВП,
26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. 
(222044)

КОТЕЖ 2, двособан, ре-
новиран, 61 м2, V,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (222044)

СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2, ЦГ,
идеалан за ординацију,
34.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (222044)

МИСА, Консруктор,46
м2, једнособан, I, тера-
са, 23.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(222044)

СТАН 54,5 м2, Радове
зграде, Котеж 1, 29.000,
власник, без посредни-
ка. 064/347-98-78.
(222057)

СТАНОВИ и куће на
свим локацијама. Не-
кретнине „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(222070)

КОТЕЖ 2, двособан;
31.000; двоипособан,
сређен, 45.000  и тросо-
бан, I, 45.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48,
317-634. (222055)

СТАРА ПОШТА, двосо-
бан, I, 41.000, 65.000;
86 м2, 40.000.  (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222055)

СОДАРА, повољно, дво-
собан, VI,  26.500; тро-
собан, I, 40.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222055)

СОДАРА, Доситејева,
троипособан, I,
58.000;војне двоипосо-
бан, 39.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222055)

ЗЕЛЕНГОРА, приземље,
двособан, 26.500; Сода-
ра, двособан, V, TA,
20.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222055)

СТРЕЛИШЕ, 37 м2, јед-
нособан, ЦГ, II, 23.000;
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222065)

ЦЕНТАР, 45 м2, једнои-
пособан, ЦГ, I, 36.000,
договор, Карађорђева.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-
898.(2220665)

ЦЕНТАР, 68 м2, VII, тро-
собан, ЦГ, 54.000, дого-
вор.  (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(2220665)

КОТЕЖ 2, 70 м2, двои-
пособан, ЦГ, III, 42.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (2220665)

ТЕСЛА, 47 м2, III, мањи
двособан, ТА, 22.500,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (220655)

КОТЕЖ 1, 46 м2, I, ЦГ,
једноипособан, 30.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (220665)

СТРЕЛИШТЕ, 59 м2, V,
ЦГ, изнад банке, усељив,
28.500. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(220655)

ГОРЊИ ГРАД, 36 м2,
ВП, ЦГ, новоградња,
27.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(222065)

СОДАРА, 56 м2, двосо-
бан, I, ЦГ, 33.000, дого-
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(220665)

ПРОДАЈЕМ стан на Со-
дари, ЦГ, IV спрат.
061/143-20-53. (222019)
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МЕЊА, стан 45 м2, у
Сомбору за стан у Пан-
чеву. 065/519-33-21.
(222027)

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/м2, 50 м2, 62 м2, 68
м2. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (22015)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (22015)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, IV, 34.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (22015)

СОДАРА, трособан, 62
м2, III, 39.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (22015)

СТРЕЛИШТЕ, 86 м2, ЦГ,
VII спрат, М. П. Ласа 5,
власник. 064/276-04-80.
(221997)

ЈЕДНОСОБАН ренови-
ран, Д. Град, I спрат,
22.000 евра, договор,
замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и). 

ДВОСОБАН, Котеж 2,
два ве-цеа, 68 + 6 м2,
40.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и). 

ДВОСОБАН, I спрат, ре-
новиран, ЕГ, Доњи град,
25.000 евра. (470), „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (и). 

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 64 м2, други спрат,
Котеж 2, ЦГ. 063/857-
77-21. (221994)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
47 м2, I спрат, Котеж 1.
065/867-52-50, 060/588-
84-08. (2219549

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
22.000; 68 м2, двоипосо-
бан, 30.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00. (221

ВЕЛИКИ избор станова
свих структура на Стре-
лишту. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)

ЦЕНТАР, 45 м2, двосо-
бан, 23.000; 60 м2, дво-
собан, 39.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(221986)

СОДАРА, 54 м2, двосо-
бан, 30.000; 68 м2, тро-
собан, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(221986)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двосо-
бан, 28.000; 71 м2, тро-
собан, 39.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. 

КОТЕЖ 2, 38 м2, једно-
собан, 50 м2, 24.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (221986)

КОТЕЖ 2, 74 м2, росо-
бан, реновиран, екстра,
43.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)

КОТЕЖ 1, двособан, III,
57 м2, ЦГ, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (222131)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипо-
собан, ВПР, 44 м2, ЕГ,
23.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (222131)

КОТЕЖ 2, једнособан,
III, 44 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(222131)

ЦЕНТАР, Петра Драп-
шина, двособан, IV, 56
м2, ЦГ, 35.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (222131)

КОТЕЖ 2, четворосо-
бан, VII, 74 м2, ЦГ,
46.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (222131)

СТРОГИ центар, 38 м2,
може замена за већи.
063/880-07-61. (222133)

КОТЕЖ 1, једнособан,
ВПР, 39 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(222131)

КОТЕЖ 1, двособан, I,
57 м2, договор; Марги-
та, 64, 13.000.
(338),„Јанковић”, 348-
025. (2221309

СТРЕЛИШЕ, гарсоњера,
218, 14.000; једнособан,
44 м2, договор; двоипо-
собан, 55, 29.000.
(338),„Јанковић”, 348-
025. (2221309

ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.500; двособан, 50
м2, 23.000. (097), „Пер-
фект”. 064/348-05-68.
(222122)

КОТЕЖ, двоипособан,
72 м2, 40.000; трособан,
78 м2, 46.000. (097),
„Перфект”. 064/348-05-
68. (222122)

ТЕСЛА, двособан, 46 м2,
23.000; двособан 49 м2,
28.000. (097), „Пер-
фект”. 064/348-05-68.
(222122)

ЦЕНТАР, двособан, 53
м2, дворишни, гаража,
18.900. (097), „Пер-
фект”. 064/348-05-68.
(222122)

МАРГИТА, једнособан,
36 м2, новоградња, ви-
соко приземље. (097),
„Перфект”. 064/348-05-
68. (222122)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 37 м2, 23.000; двои-
пособан, 58 м2,
30.000.(097), „Пер-
фект”. 064/348-05-68.
(222122)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
65 м2, 33.000; трособан,
74 м2, 33.000. (097),
„Перфект”. 
064/348-05-68. 
(222122)

ЦЕНТАР, трособан, 80
м2, комплет намештен,
50.000.  (097), „Пер-
фект”. 064/348-05-68.
(222122)

КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000;двособан,
61 м2, 28.000. (097),
„Перфект”. 
064/348-05-68. 
(222122)

СОДАРА, двособан, 63
м2, 33.000; двоипосо-
бан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”.
064/348-05-68. (222122)

МАРГИТА, трособан, 64
м2, 3.000; двоипособан,
75 м2, 40.000. (097),
„Перфект”. 064/348-05-
68. (222122)

МИСА, једноипособан,
35 м2, 20.500; трособан
85 м2, 38.000. (097),
„Перфект”. 064/348-05-
68. (222122)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, 23.500; трособан,
80 м2, 40.000. (097),
„Перфект”. 064/348-05-
68. (222122)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2,
28.000; трособан, 60 м2,
30.000. (097), „Пер-
фект”. 064/348-05-68.
(222122)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
98 м2 + 26 м2, на 3ара,
продајем/мењам.
063/768-96-43, власник.
(2221349

ШИРИ центар, двори-
шни, одличан, 82 м2,
трособан, гаража,
33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (222103)

РОБНА кућа, двоипосо-
бан, 63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (222103)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, III.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (4666)

СРЕЛИШТЕ, 51 м2,
37.000, новоградња.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (4666)

СТРЕЛИШЕ, 61 м2,
30.000.  (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (4666)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
33.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (4666)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2,
31.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (4666)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (221104)

ТЕСЛА, једнособан 29
м2, IV, TA, тераса,
18.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(221104)

ЦЕНТАР, двипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(221104)

СТРЕЛИШЕ, једнособан
38 м2, новија зграда, ЦГ,
II, 23.500. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 
064/206-55-74. 
(221104)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III
22.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(221104)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ, 32.000, до-
говор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(221104)

ТЕСЛА, 61 м2, трособан,
30.000.  (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (222154)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двосо-
бан, 28.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. 
(222154)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, јед-
нособан, 23.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

КОТЕЖ 2, 69 м2, двои-
пособан, сређен, са
стварима, 39.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

КОТЕЖ 2, 92 м2, четво-
рособан, 59.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

КОТЕЖ 1, нов стан, 45
м2, I, 32.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

ЈАБУКА, нов стан, 40 м2,
12.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (222154)

ТЕСЛА, надоградња, 47
м2, ТА, 26.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

СТАН, Тесла, VI, лифт,
ЦГ, 58 м2 + две терасе,
35.000 евра. 061/311-
47-17. (222194)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
дворишни стан, 50 м2,
двособан, 17.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (222198)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, завршна фаза из-
градње, и плацеве. Тел.
013/341-789. (22202)

ПОВОЉНО, Стрелиште,
двособан, сређен, ЦГ,
30.000. Договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4666)

ГАРСОЊЕРЕ, Стрели-
ште, 15.000; Горњи град
16.000; Самачки,
13.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (4666)

БЕЗ посредника продјем
гарсоњеру, ЦГ, II, близу
центра, договор. Дара,
064/539-22-59. 
(222248)

СОДАРА, двоипособан
67 м2, хитно продајем,
власник, договор.
064/559-28-51, 013/252-
05-04. (222223)

СТАН, новоградња, I
спрат, Светозара Миле-
тића, власница, 36.000
евра. 061/572-93-17.
(222232)

МАРГИТА, II, 53, одли-
чан, 31.000, ВП, 61, пре-
леп, 39.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(4666)

ЦЕНТАР, III, TA, 30.000;
Котеж 2, V, прелеп,
40.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4666)

ТЕСЛА, I, лукс, 49, тера-
са, 36.000, IV, 49, нов,
25.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4666)

ТЕСЛА, двоипособан, I,
65, лукс, 47.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (4666)

МИСА, II, двоипособан,
30.000, I, трособан,
35.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4666)

МАРГИТА, нови станови
свих структура. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (4666)

КОТЕЖ 2, I, 46, 25.000;
VII, 74, лукс, 41.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4666)

КУПУЈЕМО стан без гре-
јања, у згради, Тесла,
центар. Агенција „Ди-
ва”, Ж. Зрењанина 14.
345-534, 064/246-05-71. 

КУПУЈЕМ троипособан
или четворособан стан у
ширем центру. 064/385-
31-15. (222122)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19Петак, 17. јун 2016.

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.



КУПУЈЕМО станове и ку-
ће на свим локацијама,
исплата одмах. (679),
„Трем” 01, 331-031,
063/836-83-23. (221933)

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2, на
Котежу 2. 062/271-124.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2, на
Котежу 2. 062/271-124.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, ЦГ, кли-
ма, КТВ. 063/370-217
(221836)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан.
066/209-400. (221880)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, зграда + дворишни
+ гарсоњера, намеште-
но. Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (221425)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан 40 м2, екстра лока-
ција. Тел. 063/778-88-
15. (220939)

ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2,
строги центар Панчева,
искључиво за пословни
простор, канцеларије,
агенције, ординације,
школице и сл. 023/857-
315, 064/575-57-04.
(221406)

ИЗДАЈЕМ девојци наме-
штену гарсоњеру у цен-
тру. 069/351-63-63.
(221854)

ЛЕП и функционалан
двособан празан стан на
Котежу 1, издајем.
069/153-15-64. (221856)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/033-38-83. (222154)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
намештен, засебан стан
на Миси. 064/214-41-
79. (221819)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради,
без грејања, Содара.
013/344-167, 064/950-
23-40. (221821)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан на Котежу
2, ЦГ, клима. 063/498-
981. (221831)

НАМЕШТЕН једноипо-
собан стан, Котеж 1, 45
м2, 130 евра. 301-165.
(221833)

ИЗДАЈЕМ двокреветну
собу или апартман у
Херцег Новом, близу
мора. 064/047-35-18.
(221794)

ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно сређен стан,
на новој Миси. 
066/370-202. 
(8221806)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
са кухињским елементи-
ма, засебан улаз.
013/373-027, 062/161-
48-74. (221811)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
37 м2, на Котежу 2.
064/353-23-69. (221789)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
наметшен стан, Котеж 1.
063/869-61-48. (221790)

ИЗДАЈЕМ самцу наме-
штену собу, употреба
кухиње, купатила. 321-
408. (221792)

ИЗДАЈЕМ леп једносо-
бан стан, потпуно наме-
штен и одмах усељив.
Тесла, близу „Авива”, са
централним грејањем.
063/266-127, 064/341-
77-77. 2218805)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, ненамештена,
добра зграда, изузетна
локација. 063/811-06-
69. (221326)

НАМЕШТЕН једноипо-
собан стан издајем, но-
ва Миса, кабловска, ин-
тернет. ТА. 064/231-23-
59. (221877)

ШИРИ центар, двосо-
бан, 45 м2, намештен
стан, у прелепом двори-
шту. 064/313-89-72.
(221886)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, 54 м2,
Панчево, Стрелиште,
120 евра. 064/330-88-
88, Нада. 
(221890)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
ЦГ, и у строгом центру.
064/280-60-36. 

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан у Качареву.
Тел. 064/280-31-43, по-
вољно. (221895)

ИЗДАЈЕМ трособан пра-
зан дворишни стан, че-
творочланој породици.
064/224-12-60. 
(221891)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан на Сола-
ри, ЦГ, III спрат.
063/422-024. (221901)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу код Дома војске,
употреба кухиње и купа-
тила. Тел. 065/672-33-
00 (221916)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
ипособан стан на Коте-
жу 2. Тел. 063/846-02-
35. (221921)

ИЗДАЈЕМ мањи једносо-
бан, намештен стна, 80
евра. Максима Горког
96. 060/517-82-53.
(221931)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан на Котежу
2. Тел. 064/325-72-05.
(221940)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, кућа,
Котеж 2. 060/333-27-42.
(221950)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Стрели-
ште. Тел. 311-071,
064/587-25-35. (221935)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, зграда, II
спрат, С. Саве 90, код
„Амана”. 342-444,
069/260-88-00. (221953)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у Кикиндској бр. 6, на
Котежу 2. 060/861-83-
51. (221942)
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ИЗДАЈЕМ стан, наме-
штен, 32 м2, Браће Јова-
новића 33-а, усељив 10.
јула. 063/163-19-90.
(222151)

ДВОСОБАН стан, ЦГ,
Тесла, тераса + заста-
кљена лођа, 58 м2, кли-
ма, 4/4спрат, 120 евра.
064/266-46-73. (222161)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 064/125-
66-47. (222149)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан, 56 м2, ЦГ, Со-
дара. 066/332-236.
(222116)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, комплетно наме-
штен, усељив, интернет.
Центар. 065/344-85-77.
(222118)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
064/154-95-65. 
(222141)

ИЗДАЈЕМ мањи стан
преко пута пијаце, ТА,
кабловска. 063/742-14-
27. (222142)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси., 063/875-60-34.
(222138)

КОТЕЖ 1, 60 м2, ЦГ,
лифт, Ослобођења, по-
лунамештен. 063/163-
52-05. (222136). 

ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање, зграда, први
спрат код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(222114)

ПОВОЉНО издајем со-
бу, употреба кухиње, ку-
патила, зграда на Тесли.
063/820-91-38. (222112)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба с купатилом, у цен-
тру. 063/761-03-56.
(222080)

ИЗДАЈЕМ стан 50 м2,
ЦГ, у центру. Тел.
060/551-20-38.
(2222087)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, повољно. Тел.
013/355-815, 062/816-
11-64. (222079)

НА СТРЕЛИШТУ издајем
празан двособан стан.
064/493-00-55. 
(222050)

ИЗДАЈЕМ кућу, ба-
шту,Старчево, може по-
словни простор, главни
пут. 064/842-91-09.
(222069)

ИЗДАЈЕМ четворокре-
ветни апартман на мо-
ру-Доброта и четворо-
креветни апартман на
Златибору. Тел.
063/758-37-34. (222070)

ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, н амештен, близу
Спортског. 013/370-991,
063/202-672. (222068)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 064/970-80-
68. (222052)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Котеж 2, II
спрат, ЦГ, лифт.
013/342-362, 064/248-
81-11. (222018)

ИЗДАЈЕМ стан, двосо-
бан, ненамештен, Кара-
ђорђева. 064/994-13-16. 

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. 013/355-537, у
Жарка Зрењанина.
(222034

ИЗДАЈЕМ два стана.
064/118-56-11, 
060/377-57-87. 
(221967)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
ипособан стан, Содара,
ЦГ, телефон, интерфон,
на дуже. 065/236-72-79.
(221972)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан. 063/777-27-
08, 013/355-575.
(221959)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
53 м2, усељив од 1. авгу-
ста 2016. 062/512-816.
(222212)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Содари, у
приземљу. 064/524-40-
00. (222219)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ наме-
штен стан, одмах усе-
љив, центар, повољно,
wi/fi, паркинг. 065/691-
88-23. 
(222201)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-56. 
(222205)

СТАН двособан, призе-
мље, Котеж 1, близу ау-
тобуска, пијаца, школа,
амбуланта. 061/225-16-
43. (222174)

ИЗДАЈЕМ комфорну ку-
ћу од 100 м2, са мага-
цинским простором на
10 ари плац. Контакт
063/313-844, 063/693-
944. (ф)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан код Црне мач-
ке. 064/192-18-14. (2)

ВОЈЛОВИЦА, близу
школе, дворишна гарсо-
њера, 25 м2, 40 евра.
064/227-66-23. 
(222252)

ВОЈЛОВИЦА, близу
школе, двособан, део
куће, засебан улаз.
064/227-66-23. 
(222352)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Ул. Б.
Јовановића 109. Тел.
060/141-46-60. (222251)
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ИЗДАЈЕМ стан, 39 м2, у
С. Милетића. 069/610-
679. (222247)

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Трубач” .
064/370-79-47. 

ПРОДАЈЕМ локал, 25
м2, у Панчеву, Максима
Горког 31. 064/424-95-
20. 

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, 18 м2, пого-
дан за све намене.
064/959-98-83. (221862)

ИЗДАЈЕМ локал 105 м2,
Мите Топаловића, сло-
бодан од августа.
063/278-151. (221852)

ХАЛА 500 м2, са канце-
ларијама, екстра лока-
ција, хитно, повољно.
062/105-20-12. (222168)

ЛОКАЛ за издавање,
канцеларија 15 кцм,
Улица Браће Јовановић
51. 063/217-586.
(222078)

ИЗДАЈЕМ радионицу 40
м2, има канал, посебан
улаз. Карађорђева.
064/994-13-16. (222022)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
цента,В. П. Бојовића 19.
063/314-803. (222008)

ИЗДАЈЕМ разрађен ло-
кал са комплетним ин-
вентаром, погодно за
СТР. 063/770-01-82.
(222010)

ПРОДАЈЕМ локал у
Панчеву, 25 м2 + гале-
рија. 063/824-48-59.
(221970)

ИЗДАЈЕМ локал код пи-
јаце и три школе, про-
метно. 060/351-03-56.
(221988)

ИЗДАЈЕМ локал на Зе-
леној пијаци. Тел.
063/808-58-16. 
(222137)

ИЗДАЈЕМ локал на Те-
сли, добра локација, по-
вољно. 065/205-92-33.
(222153)

ИЗДАЈЕМ сређен локал
30 м2 пеко пута апотеке
у Банатском Новом Се-
лу. 062/161-09-80.
(222156)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, Тржни центар
код Суда (Радомира
Путника 15). 069/663-
773. (222158)

ИЗДАЈЕМ два локала у
Јабуци, један кафе бар
170 м2, два од привред-
не банке, 100 м2.
063/751-42-87. (222245)

ИЗДАЈЕМ локал 22 м2, у
центру, на углу, за све
делатности. 063/882-23-
77. (222238)

ИЗДАЈЕМ локал, мушки
фризерски салон, разра-
ђен, 22 м2., Тел.
064/403-51-42. (222238)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/825-
27-25. (221223)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице за продају на
шалтеру. 063/897-55-04.
(21520)

ЧЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребне рад-
нице за кухињу и ро-
штиљ. 063/834-88-12.
(221530)

ПОТРЕБНИ озбиљни
радници до 38 година за
ауто-перионицу.
061/808-68-25. (221691)

ТРАЖИ се жена за по-
моћ у кући пензионеру.
Тел. 367-064, 063/730-
69-73. (221874)

EASY bu il ding d.o.o.
Панчево, потребан ар-
хитекта са мин. Пет го-
дина радног искуства за
рад на изради извођач-
ких пројеката. Неопход-
но одлично познавање у
раду Acad 3 D и ex cel.
060/033-68-36. (221865)

ПОТРЕБАН шеф произ-
водње у погону за изра-
ду монтажних дрвених
објеката са мин. 5 годи-
на радног искуства у
грађевинској струци.
Неопходно знање рада у
Au to cad-u 2 D и ex ce lu.
Поседовање возачке до-
зволе Б категорије и да
је кандидат са станова-
њем у Панчеву.
060/404-36-06.
(22186190

РЕСТОРАНУ потребан
конобар-ица. 060/335-
82-58. (221860)

ПОТРЕБНА радница у
пекари, Жарка Зрења-
нина 148-б, доћи лично
од 9 до 12 сати.
062/404-144. (221875)

ПОТРЕБНЕ раднице у
маркету „Идеал”, доћи
лично, Вељка Перовића
12-а, Стрелиште или
оставити податке на
062/826-65-02. (222054)

ПОТРЕБАН пица-мај-
стор. 062/404-144.
(221875)

ПОТРЕБАН радник ма-
гационер-возач, од 27
до 42 године. Звати од 9
до 15 сати. 063/744-65-
12. (221884)

ПОРОДИЦИ у Немачкој
потребна жена за негу
старих лица са познава-
њем немачког језика.
062/571-007. (4666)

ПОТРЕБНА радница за
рад у кафе ресторану.
063/779-98-56. (222217)

ПОТРЕБНА дипломира-
на медицинска сестра,
дипломирана неговате-
љица за пуно радно вре-
ме. 063/801-56-63. 

ПОТРЕБНИ кувари са
искуством. „Mag no li ja
lux”, Панчево. Инфор-
мације, 064/393-56-90.
(ф-1029)

ПОРЕБНА раница за
рад у месари. 063/362-
427. (222093)

ПОТРЕБАН кувар, „Ви-
нарија Ђурић”, Макси-
ма Горког 71. (222106)

ПОТРЕБНА конобарица.
063/830-28-25.
(221991).

ПОТРЕБАН возач шле-
пера за превоз житари-
ца, возило из Омољице,
обавезно са искуством.
Тел. 063/237-977. 

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требан пица-мајстор и
раднице на палачинка-
ри., 062/339-279.
(222195)

ПОТРЕБНА куварица и
спремачица ресторану
„Miss”, Светозара Миле-
тића 2. 013/319-915,
371-920, 064/260-04-26.
(222175)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у новотвореном ка-
зину!!! CV са биографи-
јом слати на
bo jan976@ic loud.com
069/220-27-07. (222206)

ПОТРЕБАН ученик или
помоћник за фризерски
салон на Стрелишту.
060/324-27-22. (222183)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (222182)

ТРАЖИ се девојка за де-
љење рекламног мате-
ријала. 062/976-02-54.
(222237)

ИСКУСАН и вредан во-
зач са Ц категоријом по-
требан реномираној
фирми за доставу робе
хладњачом, само озбиљ-
ни. 64/025-82-88.
(222222)

ПОТРЕБНА жена за по-
моћ у кући, пуно радно
време. 063/555-770.
(222250)

ПОТРЕБНА жена за по-
моћ у кући немачком
пензионеру, заузврат
некретнина. 063/555-
770, 061/234-13-40.
(222250)

ПЕКАР помоћник, во-
зач, продавачица у пе-
кари, трећа смена.
064/120-09-42. (222239)

ПОТРЕБНА радница за
рад у кафе ресторану.
063/779-98-56. (222217)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, ка-
бина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(220775)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове, га-
ранција. 060/691-01-13.
(217223)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, из-
давање, 10 евра дан, по-
зовите. 064/235-08-15.
(220979)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (220836)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(221487)

АЛ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, уграђујем, по-
прављам, гуртне.
064/181-25-00. (221351)
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МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-
ње, реновирање крово-
ва, демит фасаде, кре-
чење. Повољно.
063/865-80-49. (221349)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
шпорета, бојлера, инди-
катора, разводних та-
бли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (221365)

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха, на-
мештаја. Мики, Тибор.,
065/329-49-07, 258-30-
62. (221266)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, са иску-
ством, тражи посао.
064/120-77-64. (221870)

ПРОФЕСИОНАЛНА не-
говатељица пружа сваки
виде неге, старим, боле-
сним, непокретним.
060/366-63-69. (221847)

ПАРКЕТ и ламинати, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (221851)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
062/856-64-94. 
(221817)

РУШЕЊА кућа, зидова,
разбијањебетона, бето-
нирања, одношење ства-
ри, шута, кошење траве.
064/122-69-78. 
(221823)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабла, чишће-
ње подрума, шупа, бето-
нирања, итд. 
060/035-47-40. 
(221823)

КОСИМ траву, триме-
ром, врло повољно.
061/683-67-48, 064/438-
12-46. (2217939)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Сло-
бодан. 063/865-80-74.
(221885)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, поправка и лакира-
ње паркета. 065/543-21-
53. (221912)

БРАВАРИЈА, све врсте
браварских радова ква-
литетно, договор.
061/236-09-38. 

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, могућност ме-
сечног плаћања, профе-
сор. Центар, 013/355-
569, 066/405-336,
061/603-94-94. (221902)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством, ква-
литетно, педантно, по-
вољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (221892)

СТОЛАР тражи посао,
кухиње и плакари, по
мери, поправке, пре-
правке, комарници.
371-274, 064/176-88-52.
(221920)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
063/737-59-60. (221946)

ПОПРАВКА кровова и
остлаих грађевинских
радова. 013/361-601,
064/866-25-76. (222150)

ШИЈЕМ, повољно, сук-
ње, кошуље. 064/405-
05-36. (221930)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, поуздано, повољно.
063/318-780. (222213)

ПРАЊЕ тепиха, дубин-
ско прање намештаја,
аутомобила. Наташа,
361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (221600)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ва-
шег ТВ-а и намештање
ТВ и сателитских анте-
на. 064/866-20-70.
(222082)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, терасе,
врата, каије, ситне по-
првке, носачи за сунцо-
бране, врло повољно.
Тел. 060/140-54-44, Ду-
ле. (222021)

ТРАНСПОРТ робе и се-
лидбе, брзо, повољно и
ефикасно. Никола.
061/159-74-73.
(222025)

МАСАЖА релакс, тера-
пеутска, антицелулит,
педикар, медицински и
естетски. Јасмина.
061/308-95-86, 013/351-
907. (222025)

СЕРВИС, допуна, уград-
ња клима, најповољније.
064/520-48-80, 
063/740-83-98. 
(222028)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (221993)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољни-
је. 065/361-13-13.
(222006)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора, мемориса-
ње канала. 064/437-64-
33. (222010)

КОСИМ и одржавам ба-
ште, винограде, воћња-
ке малим трактором.
Дуле, 064/163-58-85.
(221962)

СПРЕМАЊЕ станова,
пословних просторија,
кафића, цена повољна.
Тел. 062/821-87-31.
(222220)

КЕРАМИЧАРСКЕ услу-
ге, повољно и квалитет-
но. Мирослав. 062/824-
11-51. (222215)

СВЕ врсте физичких по-
слова: утовар/истовар
робе, селидбе, сече-
ње/цепање дрва, копа-
ње, одвоз шута и непо-
требног намештаја. Чи-
шћење подрума, тавана,
шупа и слично. 
065/440-97-00, 
061/626-14-50, 
341-571. (222240)

КРЧЕЊЕ, кошење, сече-
ње дрвећа, вађење па-
њева, фрезирање баште.
064/196-17-32. 
(222228)

ШИШАЊЕ ограде и ко-
шење траве по двори-
штима. 069/130-35-91.
(222231)

ПОВОЉНО, превоз ро-
бе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 
013/311-514. 
(220960)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
и великим кипером
064/664-85-31, 
013/342-338. (СМС)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радни-
ка, кутије, фолија за за-
штиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и пре-
ко 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 . 
(221957)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и ка-
мионом, Војводина, Ср-
бија,с а или без радни-
ка.  013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
(221957)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монта-
жа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту 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 . 
(221957)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монта-
жа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту намештаја. Сели-
те се без стреса!!! Бо-
рис, 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 . (221957)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (219407)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комар-
ници, израда, монтажа,
поправке. 063/775-96-
08, 013/353-923. 

РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”,
064/189-40-91, 354-777.
(217759)

СЕЛИДБЕ, 1.000, радни-
ци, попуст на ванград-
ске. 064/482-65-53. 

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифици-
рање, 28 година с вама,
гаранција. www.bal to -
kad.co.rs. 065/347-55-
02, 011/288-30-18.
(220344)

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром, шљунак, песак, се-
јанац, ризла, шут, уто-
вар. 063/246-368.
(221723)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (221840

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 23Петак, 17. јун 2016.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202

могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,

ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-

а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући

да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу

изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као

и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити

стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ



СЗР „МАКИ”, паркет:
постављање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 
063/865-45-31. 
(221729)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја професионал-
ним керхер машинама,
тросед 1.200, фотеља
600. 069/322-05-33.
(221633)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 
064/176-91-85, 
063/278-117, 
013/365-051. 
(221629)

СТАКЛА за прозоре, тр-
пезаријске столове, туш-
кабине, огледала са фа-
зетом, декоративна ста-
кла, ауто-стакла за пут-
нички и теретни про-
грам. Бели, 
064/219-03-63, Сики,
063/368-425. 
(221337)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење судопере, купа-
тила, поправке, замене,
адаптације. 
013/331-657, 
064/495-77-59, 
063/777-18-21. 
(221396)

ВРШИМ превоз шодера,
песка, шута, превозим
угаљ из Ковина.
064/271-56-57. 
(221844)

СЕРВИС телевизора,
осталих електро-уређа-
ја, ауто-електричар,
електричар, сервис мо-
билних телефона, табле-
та. Дејан, 
063/800-01-96. 
(221848)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, замена вир-
бли, батерија, вентила,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 
064/493-44-63, 
061/317-26-33. (221899)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/317-
10-05. (221917

МОНТАЖА и сервис
клима уређаја, поправ-
ка беле технике. Овла-
шћени сервис „Фриго
Пеђа”. 013/301-300,
063/771-24-16. (221944)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
одере, замазриваче,
климе, бојлере, шпоре-
те, поправљамос грани-
цјом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05. 

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисира-
мо, попављамо и угра-
ђујемо с гарнацијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (222117)

РАДИМО: зидање,  бе-
тонирање, малтерисање,
оправке кровова, фаса-
де. 013/664-491,
063/162-53-89. (222083)

ПРЕВОЗИМ кипером
повољно, песак, шљу-
нак, сејанац, одвозим
шпут. 064/354-69-94. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и ка-
нализације, водоводне
адаптације. Замена вир-
бли, вентила, батерије и
санитарије. Све за воду,
Пензионерима екстра
попуст, 0-24 сата, дола-
зим одмах.  013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (222108)

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хар-
мо-врата, роло заштита.
063/816-20-98, 
013/351-498. 
(222029)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без рад-
ника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(221957)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-
78-66. (221957)

КОНДЕНЗАЦИЈА трајно
уклањање, молерски ра-
дов и, фасаде, гипс,
филц. 061/214-22-66,
064/368-88-25. (222236)

КАМИОНСКИ превоз,
песак, шљунак, шут, нај-
повољније, 1.300 дина-
ра. 062/355-154,
066/355-154. (222241)

УСТУПАМ једно гробно
место на Католичком
гробљу, може компенза-
ција, путнички ауто до
700 евра, предност ка-
раван.  064/427-08-88.
(221873)

НЕМАЧКИ пензионер,
69 година, тражи жену
за заједнички живот без
икаквих обавеза од 55 –
60 година старости.
236-72-95, 064/501-91-
05. (221816)

ТРАЖИ се очевидац са-
обраћајне несреће од
21. IX 2014. у Скадар-
ској 12, Панчево. Јавити
са на 377-541, Милан. 

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену
или девојку до 40 годи-
на, ради дружења, изла-
зака, звати оо 21 сат.
013/352-203, (222115)

СОКОБАЊА, апартмани
и собе, близу центра,
кабловска, двориште,
ново. 061/636-08-57,
www.so ko-ba nja.or g Зо-
рица. (200638)

ВРЊАЧКА БАЊА, изда-
јем лукс стан, близу цен-
тра, леп, клима.
063/265-314.
(221257)

ПОВОЉНО апартмани,
Крашићи код Тивта, 120
м од мора. 063/243-859,
060/512-19-54, 
011/322-73-50,
+3823/267-90-98.
(221621)

НОВИ апартмани, Вр-
њачка бања, 200 м од
шеталишта. 063/636-
619, 064/346-41-18. 

ПОВОЉНО издајем
апартмане у Зеленици,
Херцег Нови. 064/119-
89-70. (222189)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Котор-Доброта,
ТВ, клима, терасе. Тел.
069/172-75-43, 
063/150-80-99. 
(222209)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, пар-
кинг, кабловска, нов.
063/759-98-77. 
(222177)

ИЗДАЈЕМ апартман у
бањи Врујци, пензионе-
рима попуст. 062/847-
61-19. (222235)

ВРЊАЧКА бања, изда-
јем апартман, клима,
паркинг. Тел. 036/631-
784, 064/430-48-56.
(221975)

ПОВОЉНО, летовање,
Сутоморе, шушањ, пун
пансион с превозом
„фудекс”. 064/193-15-
92. (222132)

СУТОМОРЕ, издајем
стан за пријатан одмор.
Тел. 069/111-13-06.
(222995)
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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.

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo raspisuje konkurs za rad

u servisu poljoprivredne mehanizacije „Almex”

Uslovi:

1. Poljoprivredna škola, smer autoelektričar

2. Mašinska škola, smer elektrotehničar za elektroniku

na vozilima ili tehničar mehatronike

3. Obavezno znanje engleskog ili nemačkog

4. Položen vozački ispit B kategorije

5. Probni rad

vesna.kezic@almex.rs

Ili poštom na adresu:

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo

Kestenova 004

26000 Pančevo

sa naznakom:

ZAPOSLENjE

Konkurs je otvoren do 20. 06. 2016. godine

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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С ту гом смо при ми ли

вест да је пре ми нуо наш

дра ги зет

ДУ ШАН ХЕЈЛ
Пам ти ће мо га с љу ба вљу

и по што ва њем.

По ро ди ца  

др ДРА ГО МИ РА 

БУ КУ РА и ОЛ ГИ ЦА 

ФИ ЛИ ПОВ

(72/222032)

По след њи по здрав на -

шем ве ли ком при ја те љу

ДУ ША НУ 

ХЕЈ ЛУ

По ро ди ца ТА ДИЋ

(82/222051

По след њи по здрав ку му

ДУ ША НУ 

ХЕЈ ЛУ

МИР ЈА НА ВЕ СКО ВИЋ 

с по ро ди цом

(122/222186)

Три нај ту жни је го ди не

без на шег си на и оца

ЂОР ЂА

РА ДО СА ВЉЕ ВИ ЋА

Не у те шна мај ка 

МА РИ ЈА 

и ћер ка МИР ЈА НА

(100/222109)

У су бо ту, 18. ју на 2016.
го ди не, у 11 са ти, на вој -
ло вач ком гро бљу, оку -
пи ће мо се по во дом го -
ди шњи це смр ти на шег
дра гог

РА ДО ВА НА 

МР ВО ША
Син ЛО КИ, уну ци 

БО РИС и ДА ВИД 

и оста ла род би на

(105/222126

По след њи по здрав мај ци и ба ки

ЈО ВАН КИ ЈА ГО ДИЋ

од си на МИ ЛА НА, снај ке СПА СЕ НИ ЈЕ, снај ке

ЉУ БИ ЦЕ, уну ке АЛЕК САН ДРЕ и АНЕ ТЕ и уну ка

МАР КА с по ро ди ца ма
(129/22202)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂЕ ЛЕ 

СТА ВРЕВ СКИ

14. VI 1994 – 14. VI 2016.

Во ље ни ни кад не уми -

ру...

Си но ви ЗО РАН 

и ТО ДОР с по ро ди ца ма

(131/222216)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма и при ја те љи ма да је 14. ју на

2016, у 75. го ди ни пре ми нуо наш дра ги

ЈО ВО ЏЕ НО ПО ЉАЦ
1941–2016.

Са хра на ће се оба ви ти 17. ју на 2016. на Но вом гро бљу,  у 13 са ти.

Ожа ло шће ни: су пру га КО ВИЉ КА, син ЗО РАН, ћер ка СЛА ЂА НА,

сна ја СЛА ЂА НА, зет ЛА ЗА и уну ци ДЕ ЈАН и МИ ЛОШ

(140/4666)

По след њи по здрав дра -

гом те чи

ЈО ВИ 

ЏЕ НО ПОЉ ЦУ

од по ро ди це 

ПРЕ РА ДО ВИЋ

(141/4666)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ЈО ВИ 

ЏЕ НО ПОЉ ЦУ

од по ро ди це КО ЧО ВИЋ

(142/4666)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ЈО ВИ 

ЏЕ НО ПОЉ ЦУ

од по ро ди це КО ВА ЧИЋ

(143/

На ша дра га мај ка и ба ка

ВЕ РА ТУР НИЋ
05. IX 1943 – 15. VI 2016.

ис пу сти ла је сво ју пле ме ни ту ду шу и пре -

се ли ла се у рај.

Ожа ло шће не ћер ке ОЛИ ВЕ РА и НА ДА 

с по ро ди ца ма

(144/4666)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202

могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ,

КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ

ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца”

будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати

одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као

и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити

стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.

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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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

16. ју на 2016. тра гич ном смр ћу пре ста ло

је да ку ца ср це на шег нај ми ли јег

ДАР КА ТА СЕВ СКОГ
9. II 1976 – 10. VI 2016.

По след њи по здрав нај бо љем та ји и су пру гу.

Ан ђе ле наш, зна мо да ћеш нас увек чу ва ти.

Мно го те во ли мо, увек ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Си но ви НИ КО ЛА и ИВАН 

и су пру га СНЕ ЖА НА

(74/222037)

По след њи по здрав си ну и бра ту

ДАР КУ
За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Мај ка ЉИ ЉА и брат ДА ЛИ БОР

(75/222038)

По след њи по здрав зе ту 

ДАР КУ

По сто ји не што што ни -

ка да не бле ди а то је се -

ћа ње на те бе.

Та шта АНА и сва сти ка

СЛА ЂА с по ро ди цом

(76/222038)

По след њи по здрав бра -

ту

ДАР КУ

Хте ла бих још са мо јед -

ном да те за гр лим, да се

у том јед ном за гр ља ју

из гу бе све су зе, све бо -

ли... по сле ћу ла ко... А

те бе ниг де бра те мој.

Во ли те нај ви ше се стра 

ДА ЛИ БОР КА и зет

МАР КО

(77/222037)

По след њи по здрав се -

стри ћу

ДАР КУ

Вре ме про ла зи, ту га и

бол оста ју.

Тет ка ДРА ГА, ЗО РА,

ЉУ БИ ЦА и брат 

ИВИ ЦА с по ро ди ца ма

(78/222038)

По след њи по здрав си ну

ДАР КУ

Био си узор и при мер

ка ко се до сто јан стве но

жи ви до по след њег ча -

са. До бри и пле ме ни ти

љу ди не уми ру, већ

оста ју веч но да жи ве у

се ћа њи ма сво јих нај -

бли жих.

Та та РА ДЕ и ЈА ВОР КА

(79/2220399

По след њи по здрав 

ДА РЕ ТУ
И да ље че ка мо оно тво -

је „идек по”. Не до ста -

јеш.

Тво ји ал фи сти: ЈУ ГА,

ГА ГИ, МИ ЛЕН КО, 

ИВАН, МИ ЛОШ, 

ДУ КИЋ, ЗО РАН 

и ДЕ ЈАН

(23/221875)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ДАР КУ
од ста на ра у Сав ској  12

(48/221952)

По след њи по здрав ве ли ком при ја те љу и ко ле ги

ДАР КУ ТА СЕВ СКОМ

По но сни смо што си био део на шег ко лек ти ва и бес крај -

но ту жни што смо те из гу би ли.

Ау то сер вис „Бо да”

(93/222077)

По след њи по здрав

ДАР КУ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

ВА ЛЕН ТИ НА, АН ЂЕ ЛА и ДУ ЊА

(94/222077)

По след њи по здрав 

ЗО РА НУ

КЛИ ПИ

Тет ка МА РИ ЈА, се стра

СНЕ ЖА НА и ВЕ РА

(42/221932)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ЗО РА НУ 

КЛИ ПИ

од ста на ра 

у Мо рав ској 11

(53/221969)

По след њи по здрав 

мај стор ДАР КУ

По ро ди ца БОР КА

(101/222112)

13. ју на 2016. пре ми нуо је у 52. го ди ни

ЗО РАН КЛИ ПА
рођ. 1965.

Си не, вре ме је кре ну ло да те че без те бе, а тво јој мај ци око не ће

пре су ши ти до зад њег да на, док се не срет не мо Ти, твој та та и ја. Та -

да ће на ша сре ћа до не бе са да се ви не и пре ста ће бол и ту га. По -

чи вај у ми ру.

Ожа ло шће ни: мај ка АНА, тет ка МАР ТА, ујак СИ МОН, 

ујак БРА НИ СЛАВ, уј не ЗО РИ ЦА и ЈУ ЛИ ЈА НА

(110/222157

По след њи по здрав

ДАР КУ
Ан ђе ли са то бом са да во зе...

Ко лек тив „Textile house”

(123/222180)

По след њи по здрав 

ЗДРАВ КУ 

МИ ЛО ВА НО ВУ

1941–2016.

од при је МИЛ КЕ

(132/222221)

По след њи по здрав дра гом де ди

ЗДРАВ КУ МИ ЛО ВА НО ВУ
1941–2016.

од уну ка МАР КА и МИ ЛО ША МИ ЛО ВА НО ВА

(133/222221)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо

је наш

ЗДРАВ КО МИ ЛО ВА НОВ
1941–2016.

Ожа ло шћен: син ДАР КО, сна ја МИР ЈА НА

и уну ци МАР КО и МИ ЛОШ

(134/222221

15. ју на 2016. го ди не за у век нас је на пу стио наш

ЗДРАВ КО МИ ЛО ВА НОВ
1941–2016.

По след њи по здрав при ја те љу од ФК „Ди на мо” Пан че во

(136/ф)

Ше сто ме сеч ни по мен

СВЕ ТИ 

СТОЈ МЕ НО ВИ ЋУ
1956–2015.

Са мо је вре ме про шло,

бол и ту га оста ли су.

Су пру га СРЕ БРА, ћер ка

БИ ЉА НА, син ИВАН,

унук ВЛА ДА, сна ја

МАР ТИ НА и зет ДАР КО

(125/222187)
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Оста ли смо без на ше во ље не

РА ДИН КЕ ДИ ВЈАК
рођ. За рић
1923–2016.

Са хра на је оба вље на на Но вом гро бљу.
С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да, ту гом ко је вре -
ме не ће из ле чи ти, жи ве ћеш у на шим ми сли ма и
успо ме на ма до кра ја на шег жи во та.

За у век ожа ло шће ни: тво ја ћер ка ВЕ РА, 
син СТЕ ВАН и сна ја ЗО РИ ЦА

(13/221838)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

РА ДИН КИ 

ДИ ВЈАК

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: унук 

НЕ НАД, МА РИ НА 

и пра у ну ка ВА ЊА

(14/221838)

ЂОР ЂИ ЈЕ 

ГРУ ЈИ ЧИЋ

По след њи по здрав оцу

од си на АЛЕК САН ДРА,

сна је СМИЉ КЕ, уну ка

НЕ МА ЊЕ и ТИ ЈА НЕ 

с по ро ди цом

(17/221654)

По след њи по здрав во -

ље ном оцу

ЂОР ЂИ ЈУ 
ГРУ ЈИ ЧИ ЋУ

Жи ве ћеш веч но у мом
ср цу.
Тво ја до бро та, лик и
тво ја де ла ни ка да не ће
умре ти.
По чи вај у ми ру.

Тво ја ћер ка НА ТА ША

(18/221660)

По след њи по здрав во -

ље ном де ди

ЂОР ЂИ ЈУ 

ГРУ ЈИ ЧИ ЋУ

За ме не си пред ста вљао

очин ску фи гу ру и за то -

бом је оста ла ве ли ка

пра зни на.

Хва ла ти за све вред но -

сти ко ји ма си ме на у -

чио. Оне ће на ста ви ти

да жи ве кроз ме не.

По чи вај у ми ру. 

Твој унук САН ДРО

(19/221662

По след њи по здрав на шој

ма ми, ба ки и све кр ви

ДА РИН КИ 
КО СА НО ВИЋ

1935–2016.
Си но ви МИР КО 

и ДУ ШАН, сна је 
СЛАВ КА и БО СИЉ КА,

уну чад ИВА НА, 
ДРА ГА НА, ЈО ВА НА 

и НЕ НАД

(31/221912)

СТА НИ ЈА БУР ЈА НО ВИЋ
рођ. Дра го је рац

1927–2016.

Би ла си та ко ле па, ма ма мо ја... Би ла си по след ња

ко ја је но си ла на ше пре зи ме у ло зи Бур ја но -

вић....

Би ла си мо ја по др шка и осло нац....

Оста јеш за у век у мом ср цу.

Тво ја је ди на ћер ка ЈО ВАН КА
(35/221922)

СТА НИ ЈА БУР ЈА НО ВИЋ
Жи ве ла си са мо за нас дра га на ша ма ма и та јо.

Од мо ри се, са да Те ви ше ни шта не ће бо ле ти. 

За слу жи ла си на шу веч ну љу бав, по што ва ње и

се ћа ње.

Ћер ка ЈО ВАН КА, унук НИ КИ ЦА, уну ка БИ ЉА 

и пра у нук МИ ЛОШ
(36/221922)

На ша пле ме ни та дра га

ку ма

СТА НИ ЈА 

БУР ЈА НО ВИЋ
Сти гла је до кра ја свог

пу та, а  на ма оста је у ле -

пом трај ном се ћа њу.

Ту жно збо гом од 

ку мо ва МИ ЛО ШЕВ СКИ

и ЈАР КО ВАЧ КИ

(37/221922)

СТА НИ ЈА 

БУР ЈА НО ВИЋ

Дра га на ша Та јо, чу ва -

ће мо успо ме ну на Вас с

пу но љу ба ви.

МИ РА, СТЕ ВА, ЉИ ЉА,

ПЕ ЦА, ИГОР и ЦО КА

(38/221922)

СТА НИ ЈА 

БУР ЈА НО ВИЋ

По след њи по здрав  

на шој дра гој ба ка 

Ста ни ји од по ро ди це

НИ КИЋ

(39/221922)

По сле те шке бо ле сти, у 76. го ди ни на пу -

стио нас је наш дра ги су пруг, отац и де да

ЂОР ЂЕ ВЕЉ КО ВИЋ
1940–2016.

Ожа ло шће ни: су пру га ЛЕ ПО СА ВА и син

ГО РАН с по ро ди цом

(40/221923)

МИ ША 

ШВИ ХРАН

1942–2016.

Тво ја до бро та и лик

веч но ће оста ти у на -

шим ср ци ма.

ЈО ВА, ВЕ РА, ЈЕЛ КА 

и БИЉ КА

(43/221931)

МИ ША 

ШВИ ХРАН

1942–2016. 

С по но сом ће мо те се

се ћа ти и из го ва ра ти

тво је име.

По ро ди ца 

ШЕ РЕ МЕ ТО ВИЋ

(45/221949)

МИ ША 

ШВИ ХРАН

Мно го је ле пих успо ме -

на да те веч но пам тим и

ни кад не за бо ра вим.

Су пру га ОЛ ГА

(46/221949)

МИ ША  ШВИ ХРАН
Мно го нам не до ста јеш. Успо ме ну на те бе чу ва ће мо с
љу ба вљу, по што ва њем и за хвал но шћу  за све што си
чи нио за нас.
Ћер ка АНА, зет МИ ША и уну ка ЈО ВА НА ШЕ РЕ МЕ ТО ВИЋ

(47/221949)

С ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље  да је на ша дра га

НА ДЕ ЖДА ЧА ВИЋ
1926–2016.

пре ми ну ла 13. ју на 2016. го ди не, у 90. го -
ди ни. Са хра на је оба вље на 15. ју на 2016.
го ди не, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у
Пан че ву.

Ожа ло шће ни: сна је ЉУ БИ ЦА 
и АУ РЕ ЛИ ЈА, уну ци ПЕ ТАР, ДУ ШИ ЦА 

и ДРА ГАН с по ро ди ца ма, ИВА НА 
и СЛО БО ДАН као и оста ла род би на 

и при ја те љи

(50/221960)

РА ДИН КА ДИ ВЈАК

Хва ла те ка за све што си нам пру жи ла и о на ма бри ну ла.

По ро ди ца ЗА РИЋ

(62/221995)

Оста ју нам див не успо -

ме не на на шу тет ка

СТА НИ ЈУ
По след њи по здрав од

по ро ди це КУ БИК

(91/222074)

7. ју на 2016. го ди не, у 87. го ди ни пре ми нуо је наш дра ги су пруг,

отац, де да и пра де да

СТО ЛЕ СА ВА НО ВИЋ
1929–2016.

За у век ће  нам оста ти у ми сли ма тво ја бла гост и до бро та.

Ожа ло шће ни: су пру га ВИ ДА, син МИ КА И ЛО, ћер ке САВ КА 

и ДРА ГИ ЊА, сна ја РУ ЖИ ЦА и уну ци БО ЈА НА, ДУ ШАН, МИ О НА,

ВУ КА ШИН  и МИ ЛОШ и пра у нук СТЕ ФАН

(95/222087)

По след њи по здрав дра -

гој

МА РИ ЦИ 

ГЕ НИЋ

16. VIII 1933.

пре ми ну ла 14. ју на

2016, у Пан че ву, а са -

хра ње на 16. ју на 2016, у

Кла до ву.

Ожа ло шће ни си но ви

АЦА и ЉУП ЧЕ

с по ро ди ца ма

(130/22204)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Се ћа ње на на шег дра гог

МИ ЛУ НА 

БАЛ ЧА КО ВИ ЋА

Три го ди не... Не до ста -

јеш...

За у век чу ва мо успо ме -

ну на те бе.

Брат МИР КО 

с по ро ди цом

(83/222018)

20. ју на на вр ша ва ју се

три го ди не од смр ти мо -

га си на

МИ ЛУ НА

БАЛ ЧА КО ВИ ЋА

Го ди не про ла зе, а ту га и

бол ни ка да.

Мај ка

(83-а/22058)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ РО СЛА ВА ТУ ЦО ВИЋ
рођ. Ћор лу ка

20. VI 2012 – 20. VI 2016.

Мно го нам не до ста јеш.

По ро ди це: ТУ ЦО ВИЋ, МИ ОЧ и ЋОР ЛУ КА

(108/322148)

ПО МЕН

ДА НИ ЈЕ ЛА

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ

2011–2016.

Се ћа ња на ви ру, а дра ге

успо ме не оста ју да жи -

ве у на ма.

СА ЊА, МИ МА и МИ РА

(114/222155)

АЛЕК САН ДАР ВЕ СКО ВИЋ
2010–2016.

Бол и пра зни на оста ју веч но.

Тво ји нај ми ли ји
(121/222178)

НЕ НАД 

ЦВЕТ КО ВИЋ

2006–2016.

По сто ји не што што не

уми ре, а то је љу бав и

се ћа ње на те бе.

С љу ба вљу: та та 

СИ НИ ША и брат СА ША

с по ро ди цом

(124/222181)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

МАР КЕЗ

19. VI 2011 – 19. VI 2016.

Увек у ми сли ма су пру ге

ЦИ ЛЕ, де це СР ЂА НА 

и ВЕ СНЕ са њи хо вим

по ро ди ца ма

(127/222195)

14. ју на 2016. го ди не тра гич но је пре ми -

нуо наш  во ље ни

ЛО РЕНЦ ВИ ДЕВ СКИ
из Ја бу ке

1958–2016.

Хва ла ти за сву пле ме ни тост, љу бав и до -
бро ту ко ју си нам кроз жи вот пру жио. 

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и нај -
леп шим успо ме на ма. 

Су пру га ДУ ШАН КА, син ДА ЛИ БОР, ћер -
ка ЛИ ДИ ЈА, сна ја МИ ЉА НА, зет ИГОР,

унук АН ДРИ ЈА и уну ка ЛА РА, се стре
АНИ ЦА и БО ЖА НА с по ро ди ца ма

(118/222178)

По след њи по здрав мом

ба ћи и те чи

ЛО РЕН ЦУ 

ВИ ДЕВ СКОМ

од СЛА ВЕ ТА 

БР ЗЕВ СКОГ и по ро ди це

ДИМ КОВ СКИ

Твој лик и смех ни ка да

не ће мо за бо ра ви ти!

(112/222161)

По след њи по здрав 

ЛО РЕН ЦУ 

ВИ ДЕВ СКОМ

од сва сти ке 

МА РЕ с по ро ди цом

(113/222162)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ЛО КИ ЈУ
Тво ја до бро та, сна га,

смех за у век ће нам, не -

до ста ја ти.

Би ла нам је част што

смо би ли при ја те љи.

ЂОР ЂЕ и ДУ ШАН КА

СИ МО НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(115/222156)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ЛО КИ ЈУ

од при ја те ља по ро ди ца

ДУ КОВ СКИ 

и ПЕ ТРУ ШЕ ВИЋ

(116/222157)

По след њи по здрав бра ту, де ве ру и стри цу

ЛО РЕН ЦУ ВИ ДЕВ СКОМ
По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди це МЛА ДЕ НОВ и МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

(117/222164)

На шем нај вер ни јем на ви ја чу и при ја те љу ру ко ме та у

Ја бу ци

ЛО КИ ЈУ
по след њи по здрав од ру ко ме та ша и упра ве РК Ја бу ка

(119/222171)

По след њи по здрав

ЛО РЕН ЦУ

од по ро ди ца 

МИЦ КОВ СКИ

и АР СЕВ СКИ

(120/222172)

Дра гом при ја те љу

Хва ла на искре ном и

не за бо рав ном при ја -

тељ ству.

По ро ди ца КО СТЕВ СКИ

(126/222188)

По след њи по здрав 

ЛО КИ ЈУ

од дру га ра СВЕ ТЕ, 

СТЕ ВЕ, БЛА ГО ЈЕ, ЈО ЦЕ,

ЛИ ЊА КА, 

БА ТЕ ЛУ КИ ЋА И ДИ ГЕ

(128/222196)

По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци и див ној при ја -

те љи ци

МИ ЛИ ЦИ МИР ЧЕВ СКОЈ
По ро ди це НИ КО ЛОВ СКИ и РА ДО ЈЕ ВИЋ

(52/221966)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да нас је 11.
ју на 2016. за у век на пу сти ла на ша во ље на мај ка

МИ ЛИ ЦА МИР ЧЕ СКА
рођ. Бог да нов ска

ро ђе на 1938.
Пам ти ће мо је као из у зет но ве дру и по жр тво ва ну осо -
бу ко ја је во ле ла жи вот. На да мо се да смо јој по ка за -
ли ко ли ко смо је по што ва ли и ко ли ко нам је зна чи ла.

Ње ни: син ЈО ВАН, ћер ка ВЕ РА, 
сна ја СВЕ ТЛА НА, зет МИ ЛЕН КО, уну ка ЈО ВА НА

и уну ци АН ДРЕ ЈА и ДА НИ ЛО
(89/222071)

По след њи по здрав мо јој
дра гој при ји

МИ ЛИ ЦИ 
МИР ЧЕ СКОЈ
од при ја те ља МИ ШЕ

(90/222071)

По след њи по здрав на шем при ја те љу

ЛО РЕН ЦУ ВИ ДЕВ СКОМ ЛО КИ ЈУ

ЗЛАТ КО, БА ГЕ, СО ФРЕ, ПЕ РИ ЦА, ПЕ РА, КУМ СА ЛЕ, ПЕ ЂА 

ЂОР ЂЕ ВИЋ, БРАН КО ШВАЈ ЦА РАЦ, ГО РАН СТА КЛО, БУ ГИ, 

МА ЦАН, МИ ЛЕ, ЦИ КИ, ЈУ ГЕ, ЂУ НИЋ, ЦО БЕ, ЈО ЦА и ВЛА ДА

(135/222227)

По след њи по здрав на -

шем дру гу

ЛО РЕН ЦУ 

ВИ ДЕВ СКОМ

ЛО КИ ЈУ

од дру га ра из еки пе

„Иди ми – До ђи ми” из

Ја бу ке; МА ТЕ, ДА ЧЕ,

ЖИ КЕ, НО ВИ ЦЕ,

ДЕ КИ ЈА, ТО РЕ ТА, 

СЕЈ КЕ, ДУ ЛЕ ТА, 

АР ЧИ ЈА, РА ДО ВА НА,

БА КИ ЈА, СИ МЕ и ЈО ЦЕ

(137/222234)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН ВУ ЈО ВИЋ

С љу ба вљу и ту гом чу вам те у ср цу док жи вим.

Мај ка ЉУ БИ ЦА
(138/Ф-1031)

19. ју на на вр ша ва се се дам го ди на без те бе дра -

ги наш

ДРА ГАН ВУ ЈО ВИЋ

Брат СЛО БО ДАН с по ро ди цом
(139/ф-1031)
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18. ју на 2016. го ди не про шло је го ди ну да на од

смр ти на шег оца, 20. ју ла 2016, три го ди не од

смр ти на ше мај ке мај ке

ПЕТ КО ВИЋ

МИ ЛЕ                 ЦА РИН КА
1927–2015.                           1927–2013.

С по но сом вас чу ва мо од за бо ра ва.

Ћер ке МИЛ КА и ЈЕ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма
(65/221998)

Се ћа ње на во ље не ро ди те ље

ЈА ЊИЋ

БЛА ГО ЈЕ                МИ ЛЕ НА
10. VI 1998 – 2016. 17. VI 2014 – 2016.

За у век у ср цу ћер ке СНЕ ЖА НЕ с по ро ди цом
(69/

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ШИЋ

МИР ЈА НА   МИ О ДРАГ   БРАН КА
5. X 1996. 18. VI 2001.       уда та Ху ђец

13.  X 2011.

По ро ди це МИ ШИЋ , КУ ПУ СА РЕ ВИЋ и ХУ ЂЕЦ
(81/222046)

ПРЕ ДРАГ

ПРЕМ ЧЕВ СКИ

Не до ста јеш нам већ пет

го ди на, и да ље не схва -

та мо да смо те из гу би -

ли, све ми сли мо да ћеш

од не куд да се вра тиш...

Тво ја по ро ди ца

(85/222060)

ТЕ О ФИЛ 

АН ТО НИ А ДИС

1987–2016.

Жу део је за жи во том да

би ужи вао у љу ба ви сво -

јих нај ми ли јих.

Тво је: МА РИ НЕ ЛА,

ЕЛЕ НИ, ДО НА ТЕ ЛА 

и АФРО ДИ ТА

(84/222059)

Пе то го ди шњи по мен 

СЛАВ КИ 

СТОЈ ЧЕВ СКОЈ

Чу ва мо те у на шим ср -

ци ма и се ћа њу.

Тво ји нај ми ли ји

(86/222061)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ЖЕ БЕ ЉАН

22. VI 2011 – 2016.

Вре ме ни је убла жи ло

ту гу ко ја тра је и тра ја ће

веч но. Не до ста јеш нам.

Су пру га БРАН КА 

и ћер ка БЕ БА

(87/222067)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДЕН КА 

ДРА ГО ВИЋ

22. VI 2007 – 2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Ћер ка БРАН КА и уну ка

БЕ БА

(88/222067)

23. ју на 2016. го ди не на вр ша ва ју се че ти -

ри го ди не от кад ни је с на ма на ша дра га

ма ма и ба ка

РОК САН ДА РО СА МИ ШИЋ

Мно го нам не до ста јеш!

Тво ји нај ми ли ји: син ЖИ ВО РАД, ћер ка

БОЈ КА, уну ци ДУ ШАН, МИ ЛАН 

и МИ ЛУ ТИН и оста ла род би на

(92/222075)

МИР КО МА РИЋ
ди ван и пле ме нит ком ши ја ко ји нас је пре ра но
на пу стио.

Жи ве ће у се ћа њу ком ши ја из Хум ске ули це: 
по ро ди це: ВЛА ДИЋ,  ВРА ЊЕШ, ГА ГИЋ, 

ДА ВИТ КОВ, ГЛИ ШИЋ, ЂУР КО ВИЋ, 
МИЛ КОВ СКИ, МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, МИ ТРО ВИЋ,

МИ ШКО ВИЋ, ПАН ЧЕ ВАЦ, ПЕ ТРО ВИЋ, 
ПИН ТА РИЋ, ПО ЛИЋ, ПРУ ГИ НИЋ, РО МА НИЋ,

СТОЈ КОВ и СТЕ ПА НОВ
(96/2220919

СЕ ЋА ЊЕ

МИ РО СЛАВ НЕ ДИЋ ЕСКА
1996–2016.

Већ два де сет го ди на цве та ју и ми ри шу ли -

пе, а ти нам под јед на ко не до ста јеш, бо -

лиш...

Во љен увек и за у век.

Мај ка НА ДА, де ца ТА МА РА,ТО ЗА и АЦА,

се стре МА ЈА, ЛЕ ЛА и ОЉА

(97/2220949

20. ју на 2016, на вр ша ва ју се три го ди не од смр ти

на шег во ље ног су пру га и оца

МИ ЛО ЈА ЂО КО ВИ ЋА ЛИ ЦЕ
Дра ги та та, про ђо ше три го ди не от ка да си оти -

шао од нас, а био си нам ве ли ка по др шка и осло -

нац у жи во ту.

Мно го нам не до ста јеш и увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји: ЛА ЛА, ЗО РАН и ГО РАН
(103/222120)

У су бо ту, 18. ју на, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж, по во дом

че тр де се то днев ног по ме на, оки ти ће мо цве ћем и за ли ти

су за ма веч ну ку ћу на шег во ље ног 

МИР КА МА РИ ЋА
1991–2016. 

Че тр де сет да на не ве ри це, ду шев не аго ни је...

за тво ју

мај ку БОР КУ,

оца МИ ЛО ВА НА и

бра та МАР КА с по ро ди цом

(104/222123)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ
ЕР ДЕ ЉАН

ПЕ ТАР                    ЈА СМИ НА
2013–2016. 1975–2016. 

Ту жно је без вас, мно го нам не до ста је те.
По ро ди ца ЕР ДЕ ЉАН

(106/222128)

СЕ ЋА ЊЕ

СО ФИ ЈА 

МАР КО ВИЋ

16. VI 1990 – 16. VI 2016.

Ни кад за бо ра вље на.

Ћер ка ДА НИ ЦА

с фа ми ли јом

(107/222143)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шле су три не у те шне и нај ту жни је го ди не

АЛЕК САН ДРА ВАР ГА 

СА ЊА
16. VI 1994 – 17. VI 2013.

Дан за да ном, го ди не за го ди ном про ла зе

а бол и ту га су све ве ћи и ве ћи. Та ко нам

не до ста је твој осмех и чврст за гр љај.

Дра га на ша СА ЊА, ни кад не пре жа ље на

уну ко.

Та та, ба ба и де да

(111/222160)

17. ју на 2016. го ди не на вр ша ва ју се три

го ди не от ка ко ни је с на ма на ша ми ла

АЛЕК САН ДРА 

ВАР ГА СА ЊА
Иа ко про ла зе го ди не по сто ји не што што

не уми ре. Љу бав, по нос, се ћа ње.

Та ко си увек с на ма и с тим жи ви мо да ље.

Тво ји нај ми ли ји: се стра МА РИ ЈА, ма ма

ЉИ ЉА, ба ба РА ДА и де да БОР КО

(7/22181

Да ли са да бри не ка ко

зве зде с’ не ба да нам

ски не?

ГОР ДА НА 

ЖИ ВА НОВ
1938–2016.

18. ју на 2016. одр жа ће -

мо че тр де се то днев ни

по мен, у 11 са ти, на Но -

вом гро бљу.

Ћер ке с по ро ди ца ма

(80/220045)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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ПО МЕН

РА ШИД 

ЏИ НИЋ

2015–2016.

Го ди ну да на ни си  

с на ма, али у ср ци ма

нај ми ли јих за у век

(22/221866)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН 

АВ ДА ЛО ВИЋ

16. VI 1996 – 16. VI 2016.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво је: су пру га ЉУ БА 

и ћер ка ЈЕ ЛИ ЦА

(28/2219059

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВО 

ВИ ЖЛИ НА

17. VI 2001 – 17. VI 2016.

Уј ко мој, пет на ест го ди -

на Те не ма, али си и да -

ље у мом ср цу.

СНЕ ЖА НА

(29/221908)

ЖАР КО 

КО СТА ДИ НО ВИЋ

Три ту жне го ди не су

про шле, бол и пра зни на

оста ће веч но. Чу ва мо те

од за бо ра ва. Мно го нам

не до ста јеш.

Тво ји ро ди те љи 

и се стре с по ро ди ца ма

(30/221907)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СТО ЈА НО ВИЋ

ГОР ДА НА               ИВИ ЦА

ГО ЦА                    2000–2016.

2014–2016.

Ту жно је без вас, мно го нам не до ста је те!

Се стра – сва ја ЛО ЛА с по ро ди цом
(33/221473)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА В.

ЋУР ЧИН

1943–2010.

У на шим си ср ци ма и

ми сли ма за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(34/221922)

У не де љу, 19. ју на, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу да -

је мо го ди шњи по мен на шем во ље ном

МИ РО СЛА ВУ МОМ ЧИ ЛО ВИ ЋУ
Ње го ви нај ми ли ји

(41/221827)

16. ју на 2016. го ди не на -

вр ши ло се три на ест ту -

жних го ди на ка ко ни је с

на ма на ша

МИ ЛА НА ЋИР КА

Ње ни нај ми ли ји

(49/221954)

18. ју на, у 13 са ти, на Но вом гро бљу, да ва ће мо ше сто -

ме сеч ни по мен на шој во ље ној

ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТИ КЕ ЉЕ ВИЋ
Мно го нам не до ста јеш. 

Тво ји нај ми ли ји
(51/221964)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ МИР МИ НИЋ
1996–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на те бе.
Тво ји нај ми ли ји

(54/2221973)

Про шло је ту жних че тр де сет да на без мо је дра ге ку ме

ЦА НЕ ЈА НО ШЕВ
Мно го је ле пих успо ме на да те веч но пам тим.

Тво ја ку ма МИ ЛЕ НА с по ро ди цом

(55/221977)

У су бо ту, 18. ју на, у 11

са ти, у Омо љи ци, да је -

мо че тр де се то днев ни

по мен на шем дра гом

ИЛИ ЈИ 
РА КИ ЋУ
Су пру га АНА, син 

МИ ЛАН и ћер ка 
ГОР ДА НА 

с по ро ди ца ма

(56/221984)

19. ју на 2016, да ва ће мо се дам на е сто го ди шњи

по мен на шем

ДА ЛИ БО РУ ЧАН КО ВИ ЋУ ДА ДИ

Оста ћеш увек у на шим ср ци ма.

Тво ји: отац БРАН КО, мај ка МИР ЈА НА, брат 

ДЕ ЈАН, сна ја ВЕ СНА и си нов ци ЛУ КА 

и АЛЕК СА
(57/221985)

18. ју на 2016. на вр ша ва се ту жна го ди на од пре ра не

смр ти мо је су пру ге

МА РИ ЈЕ МИ ЛЕ ТИЋ ЛА ЗИН
18. VI 2015 – 18. VI 2016.

Су пруг РА ДИ ВОЈ
(58/221987

ЈА НОШ ХАН ГО ДИ
1996–2016.

Два де сет го ди на је про шло от ка ко нас је на пу стио наш
во ље ни.
Го ди не про ла зе, а ти нам све ви ше не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА, ћер ке 
ЈУ ЛИ ЈА НА И МАР ТА, зе то ви и уну ка

(60/221990

Оба ве шта ва мо фа ми ли ју

и при ја те ље да ће мо у су -

бо ту, 18. ју на 2016. го ди -

не, на Но вом гро бљу, у 10

са ти, да ва ти ше сто ме сеч -

ни по мен на шем дра гом

ЗДРАВ КУ 

ЦР НО БР ЊИ

По ро ди ца ЦР НО БР ЊА

(61/221991)

Про шло је шест ме се ци

от ка ко си нас на пу стио

ЗДРАВ КО 

ЦР НО БР ЊА

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Се стра НЕ ВЕН КА 

с по ро ди цом

(63/221998)

Про шло је по ла ту жне

го ди не

ЗДРАВ КО 

ЦР НО БР ЊА

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Се стра МАР ТА и зет

ИЛИ ЈА с по ро ди цом

(64/221998)

У су бо ту, 18. ју на, у 10.30, одр жа ће мо јед но го ди -

шњи по мен

НЕ ВЕН КА БО ЖИЋ

Бр зо про ђе ова го ди на от кад ни си с на ма, пу на

ту ге и бо ла. 

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Твој су пруг са си но ви ма и по ро ди ца ма
(66/222004)

Шест ме се ци от ка ко је пре ми нуо мој син, мо је

зла то

БЛА ГО ЈА ЈО ВА НО ВИЋ

Ве ли ка ту га уби ме, мо је ср це не мо же да из др -

жи.

Тво ја ма ма ОЛИ ВЕ РА
(67/222007)

АНА ШЕ ЋЕ РОВ

20. XII 2015 – 20. VI 2016.

По сто ји не што што не

уми ре, то је љу бав и се -

ћа ње на те бе.

ТО МА, БЕ БА и ДРА ГАН

(68/22201)

18. ју на 2016. у 10 са ти, на
гро бљу у Цре па ји, да ва ће -
мо по лу го ди шњи по мен

РА ДИ  
САЛ ЧЕ ВИЋ

1945–2015.
За у век у на шем се ћа њу
и ср ци ма, во ље на и ни -
кад не за бо ра вље на.
Су пруг НЕ ДЕЉ КО, ћер ке

ЉИ ЉА НА и СЛА ЂА НА
и уну ке ТАМАРА 

и ЛИ ДИ ЈА
(70/4666)

У су бо ту, 18. ју на 2016, у 10.30, на гро бљу у Ба нат ском

Но вом Се лу, да је мо го ди шњи по мен на шем дра гом су -

пру гу, оцу и де ди

ЛА ЗА РУ ВИ ШЕ КРУ НИ
5. IX 1939 – 9. VII 2015.

По ро ди ца ВИ ШЕ КРУ НА

(71/222023)

У су бо ту, 25. ју на 2016, у
11 са ти, на Но вом гро -
бљу да ва ће мо ше сто ме -
сеч ни по мен на шем дра -
гом и во ље ном

БЛА ГО ЈУ 
ЈО ВА НО ВИ ЋУ

Увек ћеш би ти у на шим
ср ци ма...

Су пру га ЦА НА, син
МАР КО и ћер ка 

МА РИ ЈА с по ро ди ца ма
(73/222033)

СЕ ЋА ЊЕ
СА БОВ

СА ВА                      ДА НИ ЦА
2005–2016. 2010–2016.

Вре ме про ла зи, а љу бав и се ћа ње ни ка да.
Ва ши нај ми ли ји

(102/222113)

Ше сто ме сеч ни по мен

ЂУ РИ ЦА 

ТО МИЋ

1946–2015.

Шест ме се ци без те бе,

не до ста јеш нам.

Тво ја су пру га 

ЉУ БИН КА, син ЗО РАН,

ћер ка ВЕ СНА, уну ци

НИ НА, АЛЕК СА, 

МИ ХА И ЛО, СО ФИ ЈА,

сна ја МА ЈА 

и зет МИ О ДРАГ

(98/22096)

СЕ ЋА ЊЕ

на дра гу мај ку и су пру гу

ВЕ РИ ЦУ 

РА ДО ЊИЋ

1946–2015.

18. ју на 2016. го ди не, у

11.30, да ва ће мо го ди -

шњи по мен. То га да на

иза ћи ће мо на њен гроб

и оки ти ти га цве ћем.

Ње ни нај ми ли ји

(99/222107)
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Већ 40 да на смо без Те бе, дра ги, до бри, во ље ни

мој та та

МИ ЛЕ МИ ЛЕ У СНИЋ
9. III 2016 – 18. VI 2016.

Оста јеш у на шим се ћа њи ма, ми сли ма и ср цу.

Ћер ка МИ РА и зет ДЕ ЈАН
(1/220835)

16. ју на на вр ша ва се де сет го ди на от ка да ни је с на ма
наш во ље ни су пруг и отац

НЕ НАД ЦВЕТ КО ВИЋ
2006–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Су пру га ГОР ДА НА и ћер ке ДРА ГА НА и МА РИ ЈА

(2/221801)

ИВИ ЦА СПА СОВ СКИ
1986–2012.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ја до бро та, пле ме ни тост и мио глас оста ће

веч но у на шем се ћа њу.

Отац ДРА ГАН, ма ма МИ ЦА, се стра МО НА, 

су пру га ТА ЊА и син АЛЕК СА АКИ
(3/221804)

ИВИ ЦА 

СПА СОВ СКИ
1986–2012.

Та јо, тра жим твој лик,

осмех, тво ју ле по ту.

Тра жим твој глас да ка -

жеш „во лим те си не

мој”.

Во лим те та јо.

Син АЛЕК СА АКИ

(4/221804)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

МАР КЕЗ

1979–1998.

Се стра ИВА НА, брат

СТЕ ВАН и отац ДА НЕ

(5/221809)

21. ју на на вр ша ва се де -

вет на ест го ди на от ка ко

ни је с на ма на ша

МИЛ КА 

ИВ КО ВИЋ

Син СТО ЈАН, унук 

МИ ЛО РАД, уну ка РА ДА

и пра у ну ци НЕ МА ЊА 

и МИ ЛОШ

(6/221810)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН

НИ КО ЛОВ СКИ

Про шло је де вет го ди на

ту ге и бо ла за из гу бље -

ним бра том.

Се стр НА ДА 

с по ро ди цом

(8/221820)

Два де сет го ди на је про -

шло, а ту га и бол оста ју

исти за на шим дра гим

ГО РА НОМ 

КО ЈИ ЋЕМ

1996–2016.

Во ле ће те увек тво ји

нај ми ли ји

(9/221824)

Го ди не про ла зе, а ту га

за на шим дра гим уну -

ком оста је

ГО РАН КО ЈИЋ

1996–2016.

Жа ли ће за то бом увек

де да СТЕ ВА

и ба ба СТО ЈАН КА

(10/221824)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЦА НЕ СТО РО ВИЋ
18. VI 2015 –18. VI 2016.

Ни ка да је не ће за бо ра ви ти ње ни нај ми ли ји

(11/221828)

Про шло је три на ест го -

ди на от кад ни је с на ма

наш дра ги

МИ ЛО РАД 

ПЕ ШИЋ

Успо меу на ње га чу ва ју

ње го ви нај ми ли ји

(12/221834)

Про шло је три на ест ту -

жних го ди на од  пре ра -

не смр ти мо је мај ке

РИ СКЕ МИ ТИЋ
1941–2003.

Не до ста је нам за у век

тво ја му дрост, љу бав и

то пли на.

С љу ба вљу ТА ЊА, 

ПЕ РА, БО ЈА НА 

и МИ КИ

(15/и)

СВЕ ТО ЗАР 

ЗА РЕ 

МИ ЛЕН КО ВИЋ
2014–2016.

Про шле су две ту жне го -

ди не от ка да ни си с на ма.

Тво ја љу бав и до бро та

оста ће у на шим ср ци ма

и ми сли ма.

По ро ди ца

(16/221850)

20. ју на 2016. го ди не, на вр ша ва ју се три го ди не ка ко ни је с на ма

ВИ ДО СА ВА РА ДОЈ ЧИЋ
20. VI 2013 – 20. VI 2016.

Про шли су да ни и про шле го ди не и ско ро све је исто као пре. Са -

мо твог осме ха и по др шке не ма, са мо су нам оста ла се ћа ња.

Тво ји: РАН КО, БО ЖО, ДРА ГАН, МА РИ ЈА, МИ ЛОШ и ВЕЉ КО

(20/221855)

У су бо ту, 18. ју на, у 11 са ти, да ва ће мо јед но го ди -

шњи по мен на гро бљу Ко теж, су пру гу, оцу, та сту

и де ди

РА ДО СА ВУ ИГ ЊА ТО ВИ ЋУ
1942–2015.

Вре ме про ла зи, а ту га и бол у на шим ср ци ма

оста ју за у век. 

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ОЛИ ВЕ РА, ћер ке 

БИ ЉА НА и СВЕ ТЛА НА с по ро ди ца ма
(24/221884)

23. ју на 2016. на вр ша ва се го ди на ка ко

ни је с на ма

ЗО РАН ПРО ЛЕ

Ни кад не ћеш би ти за бо ра вљен. 

Ко ле ге и са рад ни ци „Vakuum destilacije”

S 2200 RNP

(25/221889)

14. ју на 2016. го ди не на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко

ни је с на ма

РАТ КО МР ВОШ
Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма и се ћа њи ма.

ЗО РИ ЦА, СЛА ВИ ЦА и СНЕ ЖА
(26/221894)

22. ју на 2016, у 12 са ти, на Ка то лич ком гро бљу у

Пан че ву, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шој дра гој

ГРО ЗДИ ДА ВИ ДО ВИЋ
1939–2016.

Хва ла ти за сву љу бав и па жњу ко ју си нам пру -

жи ла, за све  што си учи ни ла за нас. 

С по но сом те по ми ње мо.

Тво ји нај ми ли ји
(27/221904)

18. ју на, на Но вом гро -

бљу, у 11 са ти, да је мо

шест ме се ци на шој дра гој

СО ЊИ ВА РИ

Ње на по ро ди ца

(32/221919)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР 

КР ЧА ДИ НАЦ

3. II 1950 – 17. VI 2002.

Вре ме про ла зи, али бол

и ту га у ср цу оста ју, јер

до кле год смо жи ви, жи -

ве ће и наш Пе ра у на -

шим ср ци ма.

Су пру га ЉИ ЉА НА, син

МИ ЛО РАД, ћер ка 

НА ТА ША, зет  ЖЕЉ КО

и уну ци НЕ МА ЊА,

ИВО НА, ЛА ЗАР и ЈА НА

(21/221859)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ПРА СКА ЛО

СЛАВ КО                     МАН ДА
два на ест го ди на                         пет го ди на

Њи хо ви  нај ми ли ји
(44/221942)

ИВИ ЦА СПА СОВ СКИ
2012–2016.

Го ди не про ла зе, ра на је

са мо бол ни ја.

По ро ди ца ЛА ЗИЋ

(59/221989)

18. ју на на вр ша ва се че тр де сет да на от кад

ни је с на ма

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ПА ВЛОВ

МИ ТА ФЕЛ ЧЕР

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо га веч -

но у на шим ср ци ма.

Ње го ви нај ми ли ји: син НИ КО ЛА, сна ја

ЗО РИ ЦА, уну ци ДИ МИ ТРИ ЈЕ и БО ГО ЉУБ

(109/221154)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Би ће те мно го ан га жо ва ни на
по слу. При хва ти те по ну ду за дру -
го рад но ме сто, па чак и ако мо -
ра те да пу ту је те. У љу ба ви сте по -
ма ло не де фи ни са ни. Мо гу ћа је
пре хла да.

Ка да ре ши те да сре ди те свој
љу бав ни жи вот, не ка ко вам се
на мет не пре ви ше оба ве за на по -
слу. Има ће те мно го по слов них
пу то ва ња, са ста на ка и пре ко вре -
ме ног ра да. Бо ло ви у ко ле ни ма.

По ла ко „укла ња те” све ко ји вам
сто је на пу ту и хра бро ко ра ча те
ка успе ху. Мо гућ је пут у ино -
стран ство, а пред сто ји вам и ве -
ћи ма те ри јал ни до би так. Чу вај те
гр ло.

Не за по сле ни Би ко ви има ју ве -
ли ке шан се да до ђу до ка квог-та -
квог по сла, мо жда чак и у ино -
стран ству. Ако сте у бра ку, по ла -
ко пре ва зи ла зи те кри зу. Сто мак
вам је осе тљив.

Ове сед ми це ће те че сто има ти
гла во бо љу. Уно си те ви ше теч но -
сти јер је мо гу ћа де хи дра та ци ја.
Не ми сли те мно го на по сао и не
нер ви рај те се јер вам зве зде ни -
су баш на кло ње не.

Има те пре ве ли ка оче ки ва ња,
али мо ра те би ти му дри да би сте
ис ко ри сти ли пра ви тре ну так и
се би обез бе ди ли бо љи по сао. Ре -
ши те све ад ми ни стра тив не про -
бле ме ко је има те.

Пре ви ше сте нер во зни, па про -
сто тру је те око ли ну сво јом не га -
тив но шћу. Но вац вам до ла зи с
ра зних стра на, али ви ни ка ко ни -
сте за до вољ ни. Ди је та би вам до -
бро до шла да очи сти те ор га не.

Пе ри од је по во љан да по кре не -
те не ки но ви по сао. Мно га вра та
ће вам се отво ри ти, па ће те и са -
ми би ти из не на ђе ни. Ре ша ва те
је дан ве о ма ва жан про блем у ве -
зи с по ро ди цом.

Ако ра ди те не ки по сао ко ји је
од го во ран или има ве зе са за ко -
ном, бу ди те опре зни. Из бе га вај -
те на сва ки на чин удва ра ња ко -
ле га или љу ди с ко ји ма по слов но
са ра ђу је те. Про бле ми са же лу -
цем.

Код вас је све мо гу ће, па и чу -
да. Зве зде су вам на кло ње не и
упо зна ће те за ни мљи ву осо бу.
Мно ги ће се од лу чи ти за брак
или про ши ре ње по ро ди це. По -
вре де.

Већ ду го че ка те на ре ша ва ње
не ких па пи ра. Ове не де ље до би -
ја те по вољ не ве сти. Мо гу ће је и
пре се ље ње у дру гу зе мљу или
град. Парт нер вас у све му по др -
жа ва и пру жа вам си гур ност.

Си ту а ци ја на по љу фи нан си ја
се по ла ко сре ђу је, та ко да пред
ви кенд мо же те оче ки ва ти и је дан
ве ли ки до би так. Ма њи про бле ми
са си ну си ма. Сва ка ко по се ти те
ле ка ра.

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
5. ма ја: Ма шу – Дра га на Цве та нов ски и Сло бо дан Ра до са вље вић; 11. ма ја:

Ива ну – Дра га на Сав ко вић; 12. ма ја: Мо ни ку – Ги зе ла Са бо и Ми лан Ана ста -

сов; 25. ма ја: Мар ту – Ма ри ја Ду кић Ди ми трић и Мла ден Ди ми трић, Ду њу –

На та ша и Бо јан Шу кља, Ка та ри ну – Не на и Вук Па вло вић; 26. ма ја: Да ни цу –

Ми о на По по вић Алек сић и Ду шан Алек сић; 27. ма ја: Не ве ну – Је ле на и Ни ко ла

Ар де љан; 31. ма ја: Сте фа ни – Ва лен ти на Драк син Ко цић и Ми о драг Ко цић, Јо -

ва ну – Алек сан дра и Јо ван Ми хај лов ски; 4. ју на: Ану – Ма ри ја и Мар јан Се ра -

фи нов ски.

До би ли си на
15. ма ја: Ко сту – Ја сна и Алек сан дар По по вић; 23. ма ја: Сте фа на – Ива на и Вла -

ди мир Ка ран фи лов ски, Да ви да – Ана Ал бу Са вић и Бо јан Ал бу; 24. ма ја: Уро ша –

Ива на и Сло бо дан Пе шић, Ђор ђа  – Ани та и Ми лан Јо вић; 25. ма ја: Ву ка – Сан дра

и Ју го слав Са вић, Ни ко лу – Јо ван ка Сто ја нов Ма на сић и Де јан Ма на сић, Ми ло ша –

Јо ва на Ми ле тић Ла бу дић и Ми о драг Ла бу дић; 26. ма ја: Фи ли па – Алек сан дра и Зо -

ран Ко сић; 2. ју на: Мак си ма – Сне жа на и Дар ко Тер зић, Не ма њу – Ве сна и Вла ди -

мир Бо жић, Лу ку – Да ни је ла и Мар ко Ла ло вић; 3. ју на: Кон стан ти на – Љу би ца и

Мар ко Ма рић.

ВЕН ЧА НИ

2. ју на: Алек сан дра Јо ва но вић и Мар ко Сте фа но вић; 4. ју на: Да ни је ла Дра гу ти но -

вић и Ђу ри ца Ца ран, Дра га на Стан ко вић и Алек сан дар Кре ко, Де ја на Абра мо вић и

Ми лан Циц мил, Рад ми ла Пер ко вић и Вла ди мир Кра чун, Ире на Ко ва че вић и Вла ди -

мир Спиш јак, На та ша Ан то нов и Мар ко Пе тро вић; 5. ју на: Ми ле на Ја ни ћи је вић и

Ни ко ла Ан те ски, Алек сан дра Бу га рин и Са во Пав ко вић, Ма ри ја на Кне же вић и Не -

стор Јо си вље вић, Ни ко ли на Гра бун џи ја и Дра ган Пу шкар, Бран ка Ве лич ко вић и

Пре драг Пе рић; 9. ју на: Вик то ри ја Ке ре кеш и Иван Ђо кић, Ана Ви ле ни ца и Алек сан -

дар Утје ши но вић.

УМР ЛИ

1. ју на: Ми ћо Ми ле шић (1938), 2. ју на: Мил ка Ду кић (1963), Не вен ка Пе тро вић

(1945), Го ри ца Ба бић (1934), Ве ри ца Га јић (1946), Ал фред Кар лић (1943); 3. ју -

на: Ни ко ла Кре цуљ (1946), Бор ка Вој но вић (1935); 4. ју на: Ми ли ца Дроб њак

(1939), Ду шан Бе кић (1959), Ду шан ка Ла јо вић (1934), Ми о драг Брај ко вић

(1960), Јо хан Грос (1962), Ми ро сла ва Бо го је вић (1929); 5. ју на: Во ји слав Бог да -

нов (1937), Ми ле на Ни ко лић (1932), Ел за Хеш (1935); Ра да Ва сић (1941), Гор -

да на Бог да нов (1974), Ја сми на Свир чев (1936), Ми ло рад Ер де љан (1930); 9. ју -

на: Па ло Ма рек (1950), Све ти слав Ми ро са вљев (1949), Он дреј Жр њи (1956); 10.

ју на: Де сан ка Жи ва ди но вић (1947).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: Златарац, нагађати, старатељ, Нађа

Хигл, Братинац, натегача. Анаграм: Викторија Азаренка. Коњићев

скок: Неки својим стваралаштвом себи граде надгробни споменик, а

неки копају гроб. Скандинавка: спровести, ера, Амери, родитељи,

ејина, акт, наја, укор, Јована Хаџић, ла, АП, седатив, сој, Ман, баток,

гира, Блато, Ирачанин.

Речи су састављене од следећих слогова:

БРА, ГА, ГА, ЂА, ЂА, ЗЛА, НА, НА, НА,

НАЦ, РА, РАЦ, СТА, ТА, ТЕ, ТЕЉ, ТИ, ТИ,

ХИГЛ, ЧА.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. човек с пла-

нине Златар, 2. претпостављати, слутити, 3.

особа која брине о некоме, тутор, 4. панче-

вачка пливачица, бивша светска првакиња

у дисциплини 200 метара прсно (на слици),

5. место у Србији код Пожаревца, 6. напра-

ва за извлачење течности из бурета, натега.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете један

леп афоризам Станислава Јежија Леца о стваралаштву.

СТВА- НЕ- -НИ -БИ СВО-

-ГРОБ- СЕ- -ЈИМ -КИ СПО-

А -РА- ГРОБ. -КИ ГРА-

-ЈУ НАД- -ШТВОМ -МЕ- КО-

-ЛА- -НИК, -ПА- -ДЕ НЕ-

АНАГРАМ
БЕЛОРУСКА ТЕНИСЕРКА

ТРЕНИРА,  ЈАКО  ЗАКИВА

ЛЕЧИ 
ЗНАЊЕМ 

И ПЕСМОМ

Песма под
прозором

драге

Проћи
јашући

Грејно 
тело

Предлог уз
локатив

Хигијенски
памук

Француска
глумица
(Анук)

Човек са
села

Франц.
фудбалска

репрезента-
ција

Два иста
вокала

Реали-
зовати

Ужичанин

Американци
(жарг.)

Која зна да
пркоси

Мајка и
отац

Староримски
император

Птица
грабљивица

(увећ.)

Чин, спис

24. и 23.
слово азбуке

ЛЕКАРКА С
МИКРО-
ФОНОМ

Двосложни
стих

Врста драгог
камена

Ознака за
волт

Кец, 
адут

Кобра

Плаветни
свод

Блага казна

Извршно
веће (скр.)

ПЕВАЧИЦА
СА СЛИКЕ

Музичка
нота

Мушки
потомак

Аутономна
покрајина

(скр.)

Средство за
смирење

Предлог

Раса

Симбол
галијума

Немачки

писац

(Томас)

Сушена
риба (по

Вуку)

Тона

Морска
рибица

Ознака за
час

Место на

Корчули

Житељ
једне

арапске
земље
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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.

Ма чи ћи
Пет ма чи ћа ста рих око два ме се ца
хит но тра же дом. Про на ђе ни су на
Со да ри у при лич но ло шем ста њу, а
јед но од њих иша ра но је спре јем
што је до ве ло до опа да ња дла ке.

На кон што их је не ко оста вио на
ми лост и не ми лост су ро вог окру -
же ња у ко јем их по ред па са вре ба -
ју и дру ге опа сно сти, при вре ме но
су скло ње ни са ули це и пру же на им је ве те ри нар ска не га за -
хва љу ју ћи на шим ху ма ним су гра ђа ни ма.

За ин те ре со ва ни за удо мља ва ње ин фор ма ци је мо гу до би ти
на број те ле фо на 060/37-27-302.

Штен ци
На бен зин ској пум пи на
Ја буч ком пу ту не ко је
оста вио два ште не та и
њи хо ву мај ку. Пре ле пи и
раз и гра ни, ови ма ли ша ни
тра же си гу ран дом и од -
го вор ног вла сни ка.

Ста ри су око два ме се ца
и би ће ма њег ра ста, ма ло ве ћи од ја за ви ча ра, за то што упра -
во та ко из гле да ку ја ко ја их је оште ни ла.

Кон такт те ле фон за све нео п ход не ин фор ма ци је је
063/89-53-949

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.

„ДА НИ ВАЈ ФЕР ТА” ЗА ВР ШЕ НИ У ГРАН ДИ О ЗНОМ СТИ ЛУ

ЂОР ЂЕВ ВЕ ЛИ ЧАН СТВЕ НИ ПО ВРА ТАК У ВО ЉЕ НИ ГРАД
До га ђај под на зи вом „Да ни
Вај фер та”, чи ји се зе нит оче -
ку је тек у 2022. го ди ни, ка да
ће би ти на вр ше на тач но три
ве ка од на стан ка јед не од нај -
ста ри јих пи ва ра у Евро пи, већ
у дру гом из да њу ис та као је за -
ви дан ква ли тет и не сум њив
по тен ци јал.

Нај за слу жни ји за про цват по -
ме ну те фа бри ке ши ром све та
оми ље не пе ну ша ве те ку ћи не
био је чу ве ни Пан че вац – Ђор ђе
Вај ферт – ин ду стри ја лац, бан -
кар, гу вер нер На род не бан ке...
У част ње го вог ли ка и де ла
осми шље на је и на ве де на ма ни -
фе ста ци ја, за вр ше на про те клог
ви кен да, ко ја је оди са ла из у зет -
но опу ште ном али кул ти ви са -
ном ат мос фе ром, и при том вер -
но осли ка ва ла дух Пан че ва од
пре от при ли ке јед ног ве ка.

Та ко су сви они ко ји ма је
тра ди ци ја на ср цу, као и од -
лич но за нат ско пи во, до бар
за ло гај, пре фи ње ни блуз и џез
звук, у нај по зи тив ни јем сми -
слу те ре чи би ли ома мље ни
ле по том жи во та.

На кон про шло го ди шњег успе -
ха пре ми јер ног из да ња „Да на
Вај фер та”, Ту ри стич ка ор га ни -
за ци ја Пан че ва по тру ди ла се не
са мо да тај ни во одр жи, већ и
да при лич но по ме ри гра ни це.

Сто га је ово го ди шња ма ни -
фе ста ци ја прак тич но по че ла
још 30. ма ја, ка да су ор га ни за -
то ри уз по др шку На род ног му -
зе ја уре ди ли из ло жбу по све ће -
ну на шем ве ли ком сли ка ру
Уро шу Пре ди ћу. По том је исто
то учи ње но и ка да је реч о Ол ги
Сме де ре вац, чу ве ној кул тур ној
рад ни ци, и то у Га ле ри ји са вре -
ме них умет но сти, од но сно у
ку ћи у ко јој је про ве ла нај ве ћи
део свог жи во та.

По ред то га, упри ли че на је и
бит но про ши ре ни ја Вај фер то -

бра, да су па да ви не на ру ши ле
ат мос фе ру, али да је пи во ле по
и пит ко, па би да га ки ша ни је
за у ста ви ла, ве ро ват но за вр шио
у Та ми шу. Ка та ри на Бу кић из
Пан че ва пи ла је цр но пи во, ко је
кон зу ми ра са мо у спе ци јал ним
при ли ка ма. Ње ни при ја те љи –
Бо го љуб Сто ја но вић и Сне жа на
Вој ка на пи так од хме ља тро ше
са мо кад су ова кве фе ште.

Три се стре Ра ки та опре де -
ли ле су се за раз ли чи те вр сте –
Алек сан дри се сви ђа „ла гер”,
Ива на  же ли да по др жи ло кал -
не брен до ве, а Ма ри на во ли
воћ не аро ме па је иза бра ла
„блек де вил”. Бе о гра ђа нин
Игор Па влик опре де лио се за
„гу вер нер”, Го ра ну Бу ди ми ру
из Пан че ва фа во ри ти су „кум”
и „ка би нет”, тач ни је „ејл” пи -
ва, док На та ша Шкр бић тек
от кри ва но ве ва ри је те те, али је
оп чи ње на ат мос фе ром.

ва ре из 1722. го ди не. На гла сио
је да се у по ли ти ку ни кад ни је
ме шао, па ни са да не би то ра -
дио, али ако не ко до зво ли да се
де ва сти ра и уни шти јед на од
нај ста ри јих пи ва ра у овом ре -
ги о ну, он да је све ре че но.

Ње га су у ко рак пра ти ли
Урош Пре дић и Ол га Сме де -
ра вац, о ко ји ма су Пан чев ци
же ле ли да са зна ју по не што,
ко му ни ци ра ју и фо то гра фи шу
се. По ред то га, и мно го број ни
во лон те ри би ли су об у че ни у
оде ћу из тог вре ме на. Вре ди
ис та ћи и да је пр вог да на на -
сту пи ла и стре љач ка дру жи на
„1813”, чи ји су чла но ви не ка -
да би ли пе то ри ца Вај фер то вих
ро ђа ка, ка да је при ка за на и
ори ги нал на вај фер то ва пу шка. 

Баш кул тур но!
Ово го ди шњи „Да ни Вај фер та”
до ка за ли су да ни су слу чај но
про те кле го ди не про гла ше ни за
нај бо љу но ву ма ни фе ста ци ју, а
бу ду ћи да пра те тра ди ци ју и дух
Пан че ва, ду жни су да одр жа ва -
ју ви сок кул тур ни ни во.

Да је то та ко и би ло, нај бо ље
го во ри му зич ки про грам ко ји
нај вер ни је мо гу ће осли ка ва
вре ме у ко јем је жи вео и ства -
рао ве ли ки Ђор ђе Вај ферт. Пр -
ве но ћи до ми ни ра ли су блу зе -
ри – „Blue family” и „Row hide”,
а дру ге џе зе ри – „Alex & the
Fergusons”, пред во ђе ни су гра -
ђа ни ма Ива ном Алек си је ви -
ћем и ње го вом су пру гом Алек -
сан дром. Као по сла сти ца за
сам крај оста вљен је про грам
под на зи вом „Џез у вре ме Ве -
ли ког ра та” ко је је пре ми јер но
из вео „Биг бенд РТС-а”.

На по слет ку су сви за до вољ -
ни – и ор га ни за то ри, и пи ва ри
и кон зу мен ти, што је и нај бит -
ни је.

А са свим си гур но и сам
Ђор ђе Вај ферт, ко ји је од о зго,
по сле ду жег вре ме на, мо гао да
уо чи тра чак на де да ње гов во -
ље ни град, бар у јед ном сег -
мен ту, иде у пра вом сме ру...

µГ. Николић

су бо ту, 10. и 11. ју на, а где би,
не го на Тр гу Ђор ђа Вај фер та.

Зва нич но отва ра ње је у име
ор га ни за то ра на ја вио по ме ну -
ти Ров ча нин, а та све ча на част
при па ла је Са ши Па вло ву, гра -
до на чел ни ку Гра да Пан че ва,
ге не рал ног по кро ви те ља.

Нај бит ни ји сег мент ове при -
че би ла је „Ули ца за нат ског пи -
ва”, у ко јој је про из во де пред -
ста ви ло три на ест из ла га ча, од -
но сно осам ви ше не го ла не.

За ни мљи во је ис та ћи то да
су ма ле „крафт” пи ва ре по че -
ле екс пан зи ју са јам ских на -
сту па упра во на пре ми јер ном
из да њу „Да на Вај фер та”, као и
да су по том офор ми ле еснаф -
ско удру же ње. И са ми про из -
во ђа чи су то ис ти ца ли, као и
то ка ко је ло гич но да све то
поч не баш у Пан че ву, гра ду с
нај ста ри јом пи ва ром у окру -
же њу, на ста лој 1722. го ди не.

За то ни је зго рег на бро ја ти

„ејл” пи ва, а кон зу мен ти ма се
на ро чи то до па ло там но чи ја
аро ма ву че на ка ра ме лу и чо -
ко ла ду. Вла дан Ву ли ће вић из
„Син ди ка та” ре као је да та пи -
ва ра, ко ја се већ че ти ри го ди не
на ла зи на па ди на ма Див чи ба -
ра, тре нут но пра ви „ла гер”,
„дарк ла гер”, „хоп стер” и ви -
ше стру ко на гра ђи ва но пше -
нич но – „син ди кат свит”.

Не ма ња Сте фа но вић из
обре но вач ког „Тро на” на бро -
јао је три сти ла „ејл” пи ва с
при род ним воћ ним аро ма ма,
ко је до ла зе из хме ља и сла да.

Исправка и извињење
У тексту под насловом „Касинаши постојанији од вечности” не-
намерном грешком аутора, Душан Патић, пензионисани прав-
ник и адвокат, један од највећих спортиста свих времена у Пан-
чеву, нашао се на списку оних који су се преселили на онај свет.

Уз наду да му је на овај начин продужен живот, иде и извиње-
ње овом великом суграђанину. 

Корзо као у Вајфертово доба

А њу је и те ка ко бо јио дух
тих ста рих, до брих вре ме на.
По себ ну па жњу иза зи вао је по -
вра так Ђор ђа Вај фер та ме ђу
сво је Пан чев це, ко је је ср дач но
по здра вљао уз од ме ре не осме -
хе и пре фи ње не ма ни ре. Ка же
да ни кад за пра во ни је ни од ла -
зио и да је све вре ме бдио над
овим гра дом, ко ји је на ње го ву
и жа лост свих пре ђа шњих, са -
да шњих и по то њих Пан че ва ца
остао без нај ве ћег брен да – пи -

ва ру та, а све то пре ма ре чи ма
Бра ни сла ва Ров ча ни на, ди -
рек то ра ТОП-а, ура ђе но је у
ци љу при бли жа ва ња су гра ђа -
ни ма све тлих тре ну та ка исто -
ри је на шег гра да и ва жних
лич но сти.

– На ме ра нам је би ла да у
при чу о Ђор ђу Вај фер ту укљу -
чи мо и не ке ње го ве зна ме ни те
са вре ме ни ке, по пут Уро ша
Пре ди ћа, чи ји је је дан од пр вих
пор тре та упра во Вај фер тов, док
је Ол га Сме де ре вац, ре ци мо,
углед ном ин ду стри јал цу до -
де ли ла при зна ње фран цу ске
Ле ги је ча сти. С тим у ве зи, ор -
га ни зо ва на је још јед на из ло -
жба и то удру же ња „Па нон ке”
у но вим про сто ри ја ма ТОП-а,
на те му ра до ва под на зи вом
„Ба нат ска ша ра” – на вео је
Ров ча нин.

Ма ли ве ли ки пи ва ри
Све је то био са мо увод у пра ва
уз бу ђе ња, у цен трал ну ма ни -
фе ста ци ју одр жа ну у пе так и

све те од ва жне пи о ни ре, пред -
у зет ни ке спрем не да се су -
прот ста ве. у сва ком по гле ду
моћ ни јим, ин ду стриј ским пи -
ва ра ма. По ред пан че вач ких
„краф то ва” – „Georg W.” и „Bal-
tazar” (Пан че во), сво је хмељ не
на пит ке из ло жи ли су и „Crow”
(Вра но во), „Krugher i Brent”
(Ри ти ше во), „КУМ” (Ма јур),
„Ма ла пи ва ра Па у но вић” (Зе -
мун), „RazBeerbriga” (Бу ко -
вац), као и бе о град ски „Каш”,
„Корс”, „Син ди кат”, „The Black
Turtle”, „Трон” и „Ка би нет”.

Сви они су се сло жи ли да је
до га ђај оправ дао сва оче ки ва -
ња, из у зев што по је дин ци ми -
сле да су ку по ни за пи во на пра -
ви ли ма лу кон фу зи ју. Пред -
став ник пи ва ре „Каш” на вео је
да је про да ја ишла од лич но, па
су јед ну вр сту, ко ју ка рак те ри -
ше ја чи укус, ис тро ши ли већ
пр вог да на. Не ма ња Уско ко вић
из ша бач ке пи ва ре „КУМ”,
пред ста вио је че ти ри вр сте

По ред ква ли тет ног пи ва,
пред ста ви ли су се и про из -
во ђа чи ко ба си ца по пут ме са -
ре „Пап”, ре сто ра на „Се кин
са лаш” или пив ни це „Злат ни
Праг”. Не из бе жан је био и
штанд с пе ци вом, јер је же -
ља ор га ни за то ра да под се те

Он је ис та као да љу ди до бро
ре а гу ју на њи хо ве про из во де,
иа ко у стар ту по гре шно ми сле
да су по ме ну ти уку си ман га,
ман да ри не, по мо ран џе или
ка фе и чо ко ла де из ве штач ких
си ру па, а за пра во су из хме ља
и јеч ма.

Ми лан Јан дрић на вео је да
но во се љан ски „Бал та зар”, чи -
ји је вла сник, пра ви пи ва ви -
со ког вре ња, а фа во рит му је
че шки „пилс нер” по не мач кој
ре цеп ту ри. Не зва нич но ра де
око го ди ну да на, али има ју
мно го ком пли ка ци ја око до -
би ја ња до зво ла за то што је си -
стем не у ре ђен, па пи ва ри не
зна ју шта им је све од до ку -
мен та ци је нео п ход но. Ина че,
тај штанд укра си ле су Ми ли ца
Арам ба шић из Вла ди ми ров ца
и Бо ја на Пе тро вић из Пан че -
ва, ко је су, по ред при јем чи вог
из гле да, при ка за ле и за вид ну
ве шти ну у то че њу.

на ста ре оби ча је ка да су љу -
ди из Бе о гра да до ла зи ли
бро дом на пе ре це и пи во.

По се ти о ци им пре си о ни ра ни
А шта су ре кли кон зу мен ти?

Им пре си је до жи вље ним су
не по де ље не. Та ко је Бо ри во је
Ко па ња, ко ји се из ја снио као
при ја тељ по ме ну тог „Бал та за -
ра”, на вео да је ор га ни за ци ја до -

„Биг бенд” РТС-а

Ретро стил

И највештијима понекад прелије чаша



Тра ди ци о нал ни ме ђу на род ни
џу до тур нир у Ри је ци, под на -
зи вом „Све ти Вид”, про шлог
ви кен да је ор га ни зо ван по три -
на е сти пут. Уче ство ва ло је 435
так ми ча ра из де вет зе ма ља.
Еки па Ди на ма се пред ста ви ла
са 11 чла но ва, ме ђу ко ји ма је
би ло и дво је бо ра ца ЏК-а Пан -
че во, Ми ли ца и Не ма ња Ни -
шић. У укуп ном пла сма ну Пан -
чев ци су за у зе ли тре ће ме сто.

Нај вред ни је тро фе је за слу -
жи ли су: Алек са Ђу ро вић, Ма -
те ја Зу бо вић (два), Не ма ња Ни -
шић (два), Ан ђе ла Ра ду ло вић и
Ан ђе ла Ран ђе ло вић. Сре бром
су се оки ти ли Фи лип Фран цуз
и Ти ја на Сто ја нов, а брон зе су

за ра ди ли: Ми ли ца Ни шић,
Алек са Ђу ро вић, Фи лип Фран -
цуз, Ђор ђе Ја ки мов ски (две),

Жар ко Ом чи кус, Ти ја на Сто ја -
нов и Ду шан Ко ва че вић.  На ши
су гра ђа ни су уче ство ва ли и на

ху ма ни тар ном тур ни ру „Ср це
за Иго ра” у Бе о гра ду, где су
та ко ђе по сти гли за па же не ре -
зул та те.

Злат не ме да ље осво ји ле су
Ми ли ца и Ми ле на Се ку ло вић,
сре бро су за слу жи ли Ма ри ја и
Ма те ја Сто ја нов ски, а брон зе:
Уна Ем бе ли, Ни ко ла Ми тић,
Ни ко ла Мир ко вић, Ву ка шин
Дам ња но вић и Је ле на Сто ја -
нов ски. 

Од лич ни су би ли и чла но ви
ЏК-а Пан че во, ко ји су та ко ђе
уче ство ва ли на овом тур ни ру.

Ми лош Ман да рић је осво -
јио зла то, Алек сан дар Лу пу -
лов сре бро, а Ми хај ло Ву ко -
вић брон зу.

Мла ди так ми ча ри ПК-а Ди на -
мо су про шлог ви кен да би ли
ве о ма ак тив ни. Уче ство ва ли
су на два ин тер на ци о нал на
ми тин га, а са сва ког су се вра -
ти ли с тро фе ји ма.

На так ми че њу под на зи вом
„Дел фин куп” у Ско пљу, на ши
мла ди су гра ђа ни по сти гли су
сјај не ре зул та те.

Ка та ри на Бе лић три јум фо -
ва ла је на 50 и 100 м пр сно и
100 м кра ул, а на 50 м дел фин
је би ла тре ћа. Пе тар Ран ко вић
је осво јио злат не ме да ље у

истим ди сци пли на ма као и
Ка та ри на, док је на 50 м кра ул
за ра дио сре бро. Ка та ри на и
Пе тар су осво ји ли и пе ха ре као
нај бо љи уче сни ци у сво јим ка -
те го ри ја ма. Ма ша Ви да ко вић
би ла је нај бр жа на 100 м леђ -
но, сре бро је за слу жи ла на 50
м леђ но и 50 м кра ул, док је на
100 м кра ул би ла тре ћа. Ог њен
Стој шић је осво јио зла то на 50
и 100 м леђ но, сре бро на 200 м
кра ул и брон зу на 200 м ме шо -
ви то. За ра Јо ва но вић је за слу -
жи ла сре бр на од лич ја на 50 и

100 м пр сно, док је у тр ци на
100 м дел фин тре ћа сти гла на
циљ. Је ле на Вр хо вац је по бе -
ди ла на 50 м кра ул и 100 м
дел фин, а сре бр не ме да ље су
јој при па ле по сле над ме та ња
на 50 м дел фин и 100 м кра ул.
Ду ња Ни шић је би ла дру га на
50 м дел фин и тре ћа на 100 м
дел фин и 200 м ме шо ви то.

На ме ђу на род ном ми тин гу
„Ба ња лу ка опен 2016”, на спи -
ску се лек ци је Пли вач ког са ве -
за Вој во ди не ко ји је од ре ђен
од стра не струч но-так ми чар -

ске ко ми си је ПСВ-а, на шла се
и пли ва чи ца Ди на ма Ва ња
Гру јић.

Ова та лен то ва на спор тист ки -
ња је у пот пу но сти оправ да ла
ука за но по ве ре ње јер је осво ји -
ла чак че ти ри злат не ме да ље,
сре бро и брон зу. Три јум фо ва ла
је на 50, 100 и 200 м леђ но, као
и у тр ци на 50 м леђ но за ста ри -
је ка те го ри је. Дру га је сти гла на
циљ по сле над ме та ња на 200 м
ме шо ви то, док је у ди сци пли ни
200 м леђ но, за ста ри је ка те го -
ри је, би ла тре ћа.

стви ма Бал ка на Ср би ја ни је
осва ја ла ме да ље у жен ској
кон ку рен ци ји још од 2001. го -
ди не, ка да је Све тла на Бла же -
вић би ла пр ва ки ња.

Оно што је нај ва жни је, је сте
чи ње ни ца да Ви да кон стант но
на пре ду је. Про шле го ди не је
на за гре бач ком Ја ру ну би ла
пе та, са да је на циљ сти гла као
дру га, са че тр на ест се кун ди
за о стат ка за пр во пла си ра ном
тур ском так ми чар ком.

За па же не и вред не ре зул та -
те оства ри ли су и ка де ти, иа ко
се ово га пу та ни су оки ти ли
тро фе ји ма. Ања Да ви до вић се
пла си ра ла на осмо ме сто, док
је Алек си ја Ко цић би ла че тр -
на е ста. У над ме та њу де ча ка,
Ва ња Исев ски је на циљ сти гао
као три на е сто ла си ра ни так -
ми чар. Оно што је нај ва жни је
је сте да су сви они по пра ви ли
пла сма не у од но су на пр вен -
ство Бал ка на ко је је одр жа но
про шле го ди не. 

СПОРТ
Петак, 17. јун 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Чла ни ца ТК-а Та миш
оства ри ла нај ве ћи
успех у ка ри је ри

У ре пре зен та ци ји 
пе то ро Пан че ва ца

Ру мун ско ме сто Олимп, не да -
ле ко од гра да Кон стан це, у су -
бо ту, 11. ју на, уго сти ло је нај -
бо ље три а тлон це на Бал ка ну.
Кон ку рен ци ја је као и увек би -
ла ве о ма ја ка, али на ши ре -
пре зен та тив ци су и ово га пу та
по сти гли за па же не ре зул та те.
У са ста ву на шег на ци о нал ног
ти ма би ло је чак пет чла но ва
ТК-а Та миш. Бо је Ср би је бра -
ни ли су ка де ти Ва ња Исев ски,
Ања Да ви до вић и Алек си ја
Ко цић, се ни ор ка Ви да Ме дић
и тре нер Ко ста Мир ко вић, као
се лек тор ка дет ске и ју ни ор ске
ре пре зен та ци је Ср би је.

Нај ве ћи успех оства ри ла је
фан та стич на Ви да Ме дић, ко -

ПР ВЕН СТВО БАЛ КА НА У ТРИ А ТЛО НУ

ВИ ДА МЕ ДИЋ НА ДРУ ГОМ СТЕ ПЕ НИ КУ

успех у до са да шњој ка ри је ри,
а ре зул тат још ви ше до би ја на
зна ча ју ако се зна да на Пр вен -

Про те клог ви кен да у Ту ни су
одр жа не су Ме ди те ран ске
игре. Је ди на атле ти чар ка из
Ср би је ко ја је ус пе ла да ис пу -
ни из у зет но зах тев ну нор му,
би ла је атле ти чар ка пан че -
вач ког Ди на ма Зо ра на Бар -
јак та ро вић. Она је на сту пи ла
у обе нај кра ће сприн тер ске
ди сци пли не, у тр ка ма на 100
и 200 ме та ра.

У над ме та њу на 100 м за у зе -
ла је пе то ме сто с ре зул та том
11,87, док је на 200 м ис тр ча ла

лич ни ре корд – 24,40. Кон ку -
рен ци ја је би ла из у зет но ја ка
јер су уче ство ва ле све нај бо ље
сприн тер ке с Ме ди те ра на. Иа -
ко су се у та бо ру на ше ре пре -
зен та ци је по тај но на да ли ме -
да љи у тр ци на 100 ме та ра,
сто ти де ло ви се кун де од лу чи -

ли су да ово га пу та Зо ра на
оста не без од лич ја.

Ако се зна да је Зо ра на
Бар јак та ро вић тек ове го ди не
ушла у се ни ор ску кон ку рен -
ци ју и да је би ла убе дљи во нај -
мла ђа од свих фи на лист ки ња,
он да њен успех још ви ше до -
би ја на зна ча ју.  Зо ра ну уско ро
оче ку је уче шће на Пр вен ству
Ср би је за се ни о ре, а по том и
Бал кан ски шам пи о нат у ру -
мун ском гра ду Пи те сти ју. То
ће ујед но би ти и над ме та ња
на ко ји ма ће по ку ша ти да
оства ри нор му за пла сман на
пр вен ство Ста рог кон ти нен та
у Ам стер да му.

Још је дан атле ти чар пан че -
вач ког Ди на ма про шлог ви -
кен да је био у са ста ву ре пре -
зен та ци је Ср би је.

Ми лош Ми ло ва но вић се
као члан на ци о нал ног иза -
бра ног ти ма над ме тао у пла -
нин ском тр ча њу. Так ми че ње
је одр жа но у Ста рој За го ри
(Бу гар ска), а Ми лош је са
сво јим ре пре зен та тив ним
дру го ви ма за у зео че твр то ме -
сто.

Чла но ве Атлет ског клу ба
Ди на мо у на ред них не ко ли -
ко ви кен да оче ку ју из у зет но
ва жна так ми че ња, европ ска
и свет ска пр вен ства, шам пи -
о на ти Ср би је у свим уз ра -
сним ка те го ри ја ма, али и
над ме та ња нај бо љих атле ти -
ча ра на Бал ка ну. По ред Зо -
ра не Бар јак та ро вић, Ми ло -
ша Ми ло ва но ви ћа и Та ма ре
По лић, кан ди да ти за ре пре -
зен та ци ју Ср би је су и: Иван
Бо жа нић, Ан ђе ла Та сић,
Сте фан Ми хај лов и Ни ко ла
Ра до ва но вић. 

МЕ ДИ ТЕ РАН СКЕ ИГРЕ У ТУ НИ СУ

ЗО РА НА НА ПЕ ТОМ МЕ СТУ

Про шлог ви кен да је у Бе о гра -
ду, на ста ди о ну Вој не ака де -
ми је, одр жа но Пр вен ство Ср -
би је у атле ти ци, у кон ку рен -
ци ји ста ри јих ју ни о ра. Због
сме не ге не ра ци ја у клу бу,
Ди на мо је овог пу та на сту пио
у под мла ђе ном са ста ву.

Да се тра ди ци ја осва ја ња
ме да ља на свим пр вен стви ма
Ср би је одр жи по бри ну ла се
жен ска шта фе та у тр ци на 4 x
400 ме та ра, ко ја је осво ји ла
сре бр ну ме да љу. Ди на мов тим

су чи ни ле: Ми о на Бр кић, Са ра
Авра мо вић, Ми ли ца Ми лин -
ко вић и Та ма ра По лић.

На ред ног ви кен да на про -
гра му је Пр вен ство Ср би је за
се ни о ре, ко је ће би ти одр жа -
но у Но вом Са ду.  На сту пи ће
сви нај бо љи атле ти ча ри Ср -
би је, а то ће ујед но би ти и из -
бор но так ми че ње за са став
се ни ор ске ре пре зен та ци је
на ше зе мље, за Бал кан ски
шам пи о нат, али и за Пр вен -
ство Евро пе у Ам стер да му.

ОД ЛИЧ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПЛИ ВА ЧА ДИ НА МА

„ОСВО ЈИ ЛИ” СКО ПЉЕ И БА ЊА ЛУ КУ

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ОД ЛИЧ НИ МА ЛИ БОР ЦИ

Про шлог ви кен да је у сло ве -
нач ком гра ду Кра њу одр жан
ве ли ки ме ђу на род ни ми тинг,
на ко ме су уче ство ва ли атле -
ти ча ри и атле ти чар ке из: Че -
шке, Ср би је, Хр ват ске, Сло ве -
ни је, Сло вач ке, Ау стри је,
Пољ ске, Ита ли је, Ма ђар ске,
БиХ и Бра зи ла. У кон ку рен ци -
ји од 900 од лич них спор ти ста,
сја јан успех оства рио је и АК
Та миш из на ше га гра да.

У кон ку рен ци ји пи о нир ки,
су пер та лен то ва на Ана Дра го -
је вић је у тр ци на 200 ме та ра
осво ји ла брон за ну ме да љу, с
ре зул та том 30,35 што је њен
но ви лич ни ре корд. 

Так ми че ње је одр жа но по
пра ви ли ма Свет ске атлет ске
фе де ра ци је (ИА АФ), а раз ли ка
из ме ђу пр во пла си ра не Че хи -
ње, дру го пла си ра не Сло вен ке
и на ше су гра ђан ке из но си ла је
са мо де вет сто тих де ло ва се -
кун де, па је ко на чан ре до след
утвр ђен по сле фо то-фи ни ша. 

Да АК Та миш ужи ва све ве -
ће по ве ре ње, по твр ђу је и сле -

де ћи до га ђај. Под по кро ви -
тељ ством АСС-а, а у ор га ни за -
ци ји АК-а Та миш, у сре ду, 8.
ју на, у ОШ „Све ти Са ва”, одр -
жа но је ква ли фи ка ци о но так -
ми че ње у деч јој атле ти ци под
сло га ном „У су срет дво ран -
ском Пр вен ству Евро пе у
атле ти ци – Бе о град 2017”.

Чел ни љу ди Атлет ског са ве за
ода бра ли су два на ест клу бо ва

из на ше зе мље (ме ђу њи ма и
АК Та миш) ко ји има ју раз ви је -
ну шко лу атле ти ке и пи о нир ске
се лек ци је, па су им по ве ри ли
ор га ни за ци ју так ми че ња у ди -
сци пли ни тр ча ње на 30 ме та ра.

Уче ство ва ла су де ца тре ћих
и че твр тих раз ре да основ них
шко ла, а циљ ма ни фе ста ци је
је сте на ја ва и про мо ци ја нај ве -
ћег спорт ског до га ђа ја у Ср би -
ји и ре ги о ну у сле де ћој го ди ни
– Пр вен ство Евро пе у атле ти -
ци у дво ра ни, ко је ће би ти одр -
жа но од 2. до 5. мар та 2017. у
на шем глав ном гра ду.

Так ми че ње у деч јој атле ти -
ци отво рио је гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов, при -
сут не је по здра ви ла и ди рек тор -
ка ОШ „Све ти Са ва” Оли ве ра
Ште тин, а АСС су пред ста вља -
ли глав ни ко ор ди на то ри за
рад и раз вој шко ла атле ти ке
Не ма ња Илић и Звон ко Ло -
зан чић.

Уче ство ва ло је 76 ма ли ша -
на, а по че ти ри нај у спе шни је
де вој чи це и нај бр жа де ча ка,

над ме та ће се 29. ју на на фи -
нал ном так ми че њу у Бе о гра ду,
где ће се оку пи ти и де ца из
оста лих је да на ест гра до ва. Та -
да ће се и ода бра ти „ге не рал ни
про мо те ри” Пр вен ства Евро пе.

Наш град ће у фи на лу пред -
ста вља ти: Ма те ја Не шко вић,
Мар ко кр стић, Ог њен Ер га -
рац, Вла ди мир Ми лин ко вић,
Ана Дра го је вић, Са ња и Ања
Ма рић и Ма ри ја Мр ке ла. 

АК ТИВ НО СТИ АТЛЕ ТИ ЧА РА ТА МИ ША

БРОН ЗА ЗА АНУ ДРА ГО ЈЕ ВИЋ

ја је за у зе ла дру го ме сто и по -
не ла ти ту лу ви це пр ва ки ње
Бал ка на. То је њен нај ве ћи

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ ЗА СТА РИ ЈЕ ЈУ НИ О РЕ

ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН СКА 
ШТА ФЕ ТА ДИ НА МА 

Најбољи млади боксери у
Србији отпутовали су у Ло-
зницу, где обављају припре-
ме за искушења која их оче-
кују ове године. 

Међу изабраним репре-
зентативцима је и Панчевка
Јована Радуловић, члан БК-а

Професионалац, а са тален-
тованим борцима, као трене-
ри, раде Љубиша Симић, Ду-
шан Васиљевић, као и наш
суграђанин, некадашњи бок-
сер Динама и почасни пред-
седник Удружења „Српска
Спарта”, Зоран Ставревски.

ОКУПЉАЊЕ БОКСЕРА

ЈОВАНА И СТАВРА
У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ



СПОРТ
Петак, 17. јун 2016.
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Странe припремио

Александар
Живковић

Фуд ба ле ри Стре ле из Ива но ва
но ви су чла но ви Пр ве ју жно ба -
нат ске ли ге. Ве ли ки је то успех
за клуб из ме ста шца на до мак
на ше га гра да, али и под стрек
за да љи рад и на пре дак.

У пр вом ме чу плеј-офа за
пла сман у ви ши ранг, мом ци

ко је пред во ди ис ку сни тре нер
Ми ло рад Рај ко вић Ги ле, при -
ка за ли су од ли чан фуд бал.
Они су на свом те ре ну са вла -
да ли Ста ри Та миш с 4:0 и та ко
на пра ви ли ве ли ки ко рак ка
ви шем ран гу. По два го ла по -
сти гли су Гу ран и Пе тро вић.

По бед нич ки тим чи ни ли су:
Зу бо вић, Ка ла пиш, Чех, Миљ -
ко вић, Сла да ко вић, Па нић,
Гу ран, Пе тро вић, Ђу ка но вић,
Ча ла и Јо вић.

Стре ла је би ла од лич на и у
ре ван шу, на Ста ром Та ми шу.
Мом ци тре не ра Рај ко ви ћа

три јум фо ва ли су с 2:0, а оба
го ла по сти гао је Пе тро вић. 

За Стре лу су на сту па ли: Зу -
бо вић, Чех, Та на сић, Цр но је -
вић, Сла да ко вић, Па нић (Миљ -
ко вић), Гу ран, Пе тро вић, Ђу ка -
но вић, Ча ла и Фа би ан (Цве та -
но вић).

Најзаслужнији за историј-
ски успех који су остварили
фудбалери Стреле, сигурно су
искусни тренерски вук Мило-
рад Рајковић, али и председ-
ник клуба Јожe Телбис и чла-
нови Управног одбора Данило
Калчов и Јошка Дудуј.

За управу клуба нема одмора.
Већ се врше припреме како би
се створили још бољи услови за
рад фудбалера, али планирају
се и појачања, како би се у новој
сезони задржао статус јужноба-
натског прволигаша.

У Иванову је време славља...
Почетак припрема заказан је
за 10. јул.
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Lukjanov

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

У последњем колу
савладана Југославија

Почиње напад
на трећи ранг

Спуштена је завеса на шампи-
онат у Првој јужнобанатској
лиги. Оно што је одавно било
познато, прошлог викенда је
добило епилог – ФК Динамо
1945 сада је и званично нови
члан Војвођанске лиге група
„Банат”, па ће се од августа
надметати у четвртом рангу
такмичења.

У последњем колу „јужно-
банатске елите”, Динамо
1945 је на Градском стадиону
у Панчеву савладао Југосла-
вију из Јабуке с 1:0. Једини
погодак на утакмици пости-
гао је Славен Јуриша у 23.
минуту.

ФУДБАЛЕРИ ДИНАМА 1945 „ОВЕРИЛИ” ТИТУЛУ У ПРВОЈ ЈУЖНОБАНАТСКОЈ ЛИГИ

„БРЗИ ВОЗ” У БАНАТСКОЈ ЗОНИ

дова, са скором од 26 победа и
два „ремија”. Уз све то пости-
гли су чак 123 гола, а прими-
ли само девет. Одавно је било
јасно да Динамо не припада
овом рангу такмичења.

Шампионску екипу чинили
су следећи играчи: Стефан Лу-
ковић, Лука Лукић, Драган Да-
шић, Илија Бајић, Ненад Радоје-
вић, Алексеј Николајев, Никола
Симјоновић, Алекса Јевтић,
Дарко Симић, Предраг Јањовић,
Славен Јуриша, Јован Томић,
Александар Јавор, Александар
Николајев, Ненад Лазиница,
Иван Каранфиловски, Марјан
Спасић и Бранислав Тошић.
Тим су током сезоне предводи-
ли Жарко Тодоровић и Миро-
слав Милошевић, као и тренер
голмана Ненад Николић.

– Првенство је било интере-
сантно, али само до неког дела.
Потом се наш квалитет издво-
јио, па се питање шампиона
није ни постављало. Честитао
бих нашим играчима, пре све-
га на оданости клубу, а потом
и доброј сезони. Ми смо вели-
ки клуб, па су и наше амбици-
је највеће. Већ наредне сезоне
желимо поново да будемо пр-
ви, да прескочимо и тај четвр-
ти ранг, а крајње амбиције на-
шег клуба су Прва лига и Су-
перлига – рекао је Александар
Павковић, члан УО ФК-а Ди-
намо 1945.

Шампионима Прве јужно-
банатске лиге победнички пе-
хар је уручио Предраг Ратко-
вић, председник Фудбалског
савеза подручја Панчево. 

Утакмицама седмог кола,
прошлог викенда настављена
је првенствена трка за бодове
у Првој лиги Србије у аме-
ричком фудбалу. На СЦ-у
„Младост”, панчевачки Пан-
тери су угостили београдске
Вукове. У окршају са пуно ле-
пих потеза тријумфовали су
гости с резултатом 65:41.

Пантери су одлично „отво-
рили” утакмицу, па су у ве-
ћем делу првог полувремена
имали резултатску предност.
Ипак, неколико грешака
пред крај друге четвртине
скупо их је коштало, тако да
су Београђани на одмор оти-
шли с предношћу од 20:31.

Било је то вођство које го-

сти до краја сусрета нису ис-
пустили. И поред пораза,
треба одати признање дома-
ћим играчима на достојно
пруженом отпору вицешам-
пионима државе и првопла-
сираној екипи на табели. По-
датак који најбоље говори о
томе јесте да су Вукови ове
сезоне највише поена при-
мили управо од тима из на-
шега града. 

Поене за Пантере пости-
гли су: Стефан Дедић, Мајкл
Кембел, Зоран Тодоровић,
Кевин Хачинсон и Жељко
Стегњаја.

Ове две екипе ће поново од-
мерити снаге већ следећег ви-
кенда, у полуфиналу плеј-офа.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ВУКОВИ ОДНЕЛИ БОДОВЕ

ПОД ВИГ ИВА НОВ ЧА НА

СТРЕ ЛА У ЈУ ЖНО БА НАТ СКОЈ ЕЛИ ТИ

Традиционално надметање у
кајаку и кануу под називом
„Трофеј Београда” одржано је
у суботу, 11. јуна, на Ади Ци-
ганлији. На истом месту ор-
ганизовано је и прво овогоди-
шње коло Мини-лиге Србије
у кајаку. Конкуренција је би-
ла веома јака јер је учество-
вало 365 такмичара из 19
клубова.

У Мини-лиги су се надмета-
ли дечаци и девојчице од 13
година и млађи, док су остала
такмичења била за категорије
пионира, кадета и јуниора. Тр-
ке су се веслале на стазама од
500 и 1.000 метара.

Такмичари ККК-а Панчево
су и овога пута били веома успе-
шни. Сребрне медаље су освоји-
ли кадет Алекса Левнајић и ју-
ниор Иван Стојановић, док је
Биљана Релић и овога пута до-
казала да заузима сам врх овог
спорта у нашој земљи, па се
окитила најсјајнијим одличјем.

Следеће такмичење које оче-
кује кајакаше је међународна
„Видовданска регата” у Забрежју.

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА ККК ПАНЧЕВО

У организацији Веслачког
савеза Србије, у суботу, 4. ју-
на, на стази на Ади Циганли-
ји, одржана је друга регата
Купа Србије. За медаље се
борило преко 150 веслача и
веслачица из четрнаест срп-
ских клубова у свим узра-
сним категоријама.
Наступом на овој регати, Ве-
слачки клуб Тамиш наставио
je успешно започету сезону
освајањем нових медаља.

Михајло Атанацков је у
скифу за тешке веслаче, али
као лаки веслач, још једном
показао одличну форму.
Прошавши први кроз циљ,
освојио је још једну златну
медаљу ове године. Успешно
га је следио и његов клупски
колега, млади Огњен Мати-
јевић, који је у истој дисци-
плини освојио бронзану ме-
даљу.

– Врло сам задовољан сво-
јим наступом на овој регати,
пошто је то била последња
провера пред надметање на
изузетно јакој интернацио-
налној регати на Бледу, у
Словенији, где ћу веслати
против многих репрезента-
тивних селекција у лаком
скифу – рекао је Михајло
Атанацков.

Одличан наступ у скифу за
пионире имао је и Лука Ан-
ђелковић освајањем трећег
места и бронзане медаље. –
Лука је освајањем треће ме-
даље ове сезоне потврдио
свој таленат. Уз даљи озби-
љан рад од њега можемо оче-
кивати још оваквих успеха –
истакао је тренер Милан
Смилић.

Веслачки клуб Тамиш на-
ставио je традицију. Одличја
стижу са свих страна.

КУП СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ

ЗЛАТО ЗА МИХАЈЛА АТАНАЦКОВА

Панчевци су тако првенство
завршили непоражени, на пр-
вом месту, са 80 освојених бо-

Традиционални, седми по ре-
ду, турнир у малом фудбалу
„Панчево 2016”, ове године ће
бити одржан од 21. до 30. јуна,
на СЦ-у „Младост”.

Организатор је обезбедио
наградни фонд од 350.000

динара, па ће поред призна-
ња, победник турнира осво-
јити и 200.000 динара, друго-
пласирани тим 100.000, а
екипа која заузме треће ме-
сто биће богатија за 50.000
динара.

Котизација по екипи износи
12.000 динара, пријаве трају
до 19. јуна, а детаљније ин-
формације могу се добити на
телефон 060/3640-922 (Иван).

Сви мечеви ће бити одигра-
вани од 19 сати до 22.30.

ОД УТОРКА, 21. ЈУНА

МАЛИ ФУДБАЛ НА „СПОРТСКОМ”



га ша, пр ва ка и дру го пла си ра ног у Су -
пер Б ли ги...

Ре зул тат је, на рав но, био у дру гом
пла ну, али не ка оста не за бе ле же но да
су мом ци ко је пред во ди тре нер Иван
Пет ко вић оства ри ли још је дан убе -
дљив три јумф с ре зул та том 40:28.

Ди на мо је играо у са ста ву: Иван Ра -
до ји чић (два го ла), Ми ло мир Ра до ва -
но вић (че ти ри), Ми љан Бу њев че вић
(се дам), Бран ко Ра да но вић (че ти ри),
Јо ван Сто ја но вић (два), Лу ка Ра до ва -
но вић (се дам), Да вид Пе јић, Ми лош
Пе тро вић, Ср ђан Ко мла нов (два), Ни -
ко ла Ми та нов ски, Ми лош Ву јић, Јо -

ЗАВРШ
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Да ни је ла 
Па вло вић, 
сред њо школ ка:

– За ви кенд ћу се ви де ти
са деч ком, а пла ни рам
и са дру штвом ма ло 
да про ше там. Та ко ђе,
пре ко да на мо жда одем
на ба зен на ку па ње.

Ог њен Жив ко вић,
гим на зи ја лац:

– Нај ве ро ват ни је ћу 
за ви кенд оти ћи 
с дру штвом до гра да,
ис ко ри сти ће мо то 
што ће се одр жа ти 
Кар не вал, а мо жда
свра ти мо и до 
лу на-пар ка.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Mладеновић

До ме то ва при ча
Наш су гра ђа нин До ме већ да ни ма штрај ку је ис пред пан че вач ког

Су да. Оно што му се де си ло мно ге од нас ис пу ња ва бе сом и гор -

чи ном. Док се че ка рас плет тог слу ча ја, оста је ја сна по ру ка: уко -

ли ко ку пи те стра ћа ру или ру ше ви ну по пут ове на сли ци, гле дај те

да што ма ње уло жи те у њу, јер би, ка да све бу де го то во, још не -

ко мо гао да по же ли да је (по но во) има.

Без за ви сти, мо лим!
Мно ги на се ље из ме ђу Мар ги те и Ко те жа 2 на зи ва ју Бе вер ли

Хил сом. Они за вид ни ји га зо ву „ло пов ско на се ље”. А ни је ле по

би ти за ви дан. По го то ву по сле не дав не на ја ве пре ми је ра Ву чи ћа

да ће пла те и пен зи је (мо жда) би ти по ве ћа не!

    Бу ду ћи да је по ње го вом ра чу ну про сеч на пла та у Ср би ји са -

да око 400 евра, све су при ли ке да ће мо уско ро сви би ти у мо -

гућ но сти да ку пи мо или из гра ди мо ова кве ку ћер ке.

По ро ди ца и дру ги тро шко ви
Ту не где из ме ђу „Бе вер ли ја” и стра ћа ра на се ли ла се пан че вач ка

сред ња кла са. Окру же ној ком ши ја ма, ти пич ној пан че вач кој

сред њо кла сној по ро ди ци, уз све по сло ве, при ма ња и тро шко ве,

те шко да ишта пре о ста не. По себ но је ин те ре сант но што упра во

по чи ње се зо на од мо ра, а ка мо с ку по ви ном школ ских уџ бе ни ка,

упи сом на фа кул те те, ре но ви ра њем ста на, ре ги стра ци јом ко ла,

ра чу ни ма за гре ја ње...?

РУ КО МЕ ТА ШИ ДИ НА МА ПРО СЛА ВИ ЛИ УЛА ЗАК У ЕЛИ ТУ

КАД ШАМ ПИ О НИ ПИ РУ ЈУ...

Ан ђе ла Ран ђе ло вић,
сред њо школ ка:

– С об зи ром на то да ће 
се за ви кенд одр жа ти
Кар не вал, ис ко ри сти ћу
тај до га ђај и иза ћи уве че
у град. У не де љу пре ко
да на мо жда одем на 
ку па ње, на Аду.

Упо ре до са за вр шет ком пр вен стве них
тр ка за бо до ве у свим ру ко мет ним ли -
га ма, окон ча на је и ле па ак ци ја ко ју
је по кре нуо Ру ко мет ни Са вез гра да
Пан че ва.

На и ме, од је се нас, у на шем гра ду и
око ли ни, одр жа ва ли су се тур ни ри у
ми ни-ру ко ме ту, на ко ме су уче ство ва -
ла де ца ро ђе на 2004. го ди не и мла ђа.

У ову ак ци ју би ли су укљу че ни го то во
сви клу бо ви, по чев ши од Ди на ма и
ЖРК Пан че ва, пре ко До ло ва, Ја бу ке и

Је дин ства из Ка ча ре ва, па до Спар та -
ка из Де бе ља че, Цре па је и оста лих ме -
ста и спорт ских ко лек ти ва.

Је дан од ве ћих тур ни ра одр жан је
пре де се так да на у До ло ву, ка да се
над ме та ло 32 еки пе, а клуб до ма ћин
је обез бе дио ме да ље за све уче сни ке.

За вр шно оку пља ње упри ли че но је
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту, где се
са ста ло чак 36 ти мо ва, са 274 уче -
сни ка. Од и гра но је 36 утак ми ца и –
сви клин ци и клин це зе би ли су по -
бед ни ци!

Та ко то ра де ру ко ме та ши. Бра во за
Ру ко мет ни Са вез гра да Пан че ва!

А. Ж.

ЛЕ ПА АК ЦИ ЈА РУ КО МЕТ НОГ СА ВЕ ЗА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

СВЕ ЈЕ БИ ЛО ИГРА

Ре ви јал на утак ми ца но вих
су пер ли га ша

Су бо та, 11. јун – Дан ру ко ме та у Пан -
че ву. Дан по све ћен шам пи о ни ма, но -
вим су пер ли га ши ма, али и њи хо вим
мла дим на ра шта ји ма. Дан ка да су
Иван Пет ко вић, Бран ко Ра да но вић,
Ми љан Бу њев че вић, Јо ван Сто ја но -
вић, Ср ђан Ко мла нов и оста ли мом ци
за слу жи ли ова ци је. Ха ла спор то ва на
Стре ли шту ди са ла је „жу то-цр но”, ва -
здух је ми ри сао на сре ћу и по нос, леб -
де ле су емо ци је... Ка ко и не би, ка да
су ру ко ме та ши Ди на ма ис пи са ли но -
ве стра ни це, ио на ко бо га те, исто ри је
спорт ске ико не Пан че ва.

Ле пљи ва лоп та то ком це лог да на је
ле те ла по те ре ну пан че вач ког хра ма
спор та. Нај пре су се пред ста ви ли нај -
мла ђи, од и гра на је утак ми ца ми ни-
ру ко ме та из ме ђу Ди на ма и До ло ва,
по том су на пар кет Ха ле спор то ва ис -
тр ча ли мла ђи пи о ни ри до ма ћег клу -
ба и Ја бу ке, а за тим су сна гу
од ме ри ли пи о ни ри Ди на ма и Сме де -
ре ва. Ве ли ко ин те ре со ва ње иза зва ла
је утак ми ца „бу ду ћих шам пи о на”, а
сва ка ко нај за ни мљи ви ји био је по -
след њи меч бо га тог ру ко мет ног да на
– ду ел се ни о ра Ди на ма и Ша мо та из
Аран ђе лов ца. Су срет но вих су пер ли -

ри ца Ма шић, а нај све ча ни ји тре ну так
упри ли чен је по за вр шет ку ме ча.
Игра чи ма и ру ко вод ству Ди на ма ме -
да ље су уру чи ли Вла ди мир Ни ко лић
и Вла ди слав Јо ва но вић, а пе хар у
трај но вла сни штво, дар за јед ни це
клу бо ва Су пер Б ли ге, ле ген дар ном
ка пи те ну Бран ку Ра да но ви ћу, уру чио
је гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов.

Да би до шли до срп ске ру ко мет не
ели те, игра чи Ди на ма од и гра ли су 22
утак ми це. За бе ле жи ли су 16 по бе да,
јед ном су игра ли не ре ше но, а пре тр -
пе ли су пет по ра за. По сти гли су 672
го ла, а при ми ли 557. 

Осим игра ча и струч ног шта ба, ко -
ји су по ред ше фа Ива на Пет ко ви ћа
чи ни ли и Го ран Бе лић, Да ни јел Су бо -
тић и На та ша Бе лић, за слу ге за пла -
сман у ели ту при па да ју и не у мор ном
се кре та ру Пре дра гу Мла де но ви ћу,
пред сед ни ку Да ни лу Дрн дар ском,
Фи ли пу Вла ји ћу, ко ји је бри нуо о кон -
ди ци ји игра ча, Сто ја ну Ра да но ви ћу,
као и дугогoдишњем пр вом чо ве ку
клу ба, без ко га си гур но не би би ло
овог успе ха – Са ши Па вло ву, али и
сви ма оста ли ма ко ји су да ли ма кар и
ма ли до при нос Ди на мо вом по врат ку
на ме сто ко је му и при па да – у срп ску
ели ту.

А. Живковић

ван Срем че вић (че ти ри), Да ни јел
Лац ко (је дан), Ни ко ла Ра до ва но вић,
Па вле Бан ду ка (два) и Сте фан Ша по -
њић (че ти ри го ла).

Утак ми цу је су дио ин тер на ци о нал -
ни тан дем да ма, Бран ка Ма рић – Зо -


