
Ускршња

честитка

Свим нашим суграђанима
који Ускрс славе по
грегоријанском календару
честитамо овај велики
хришћански празник.

Ваш „Панчевац”

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  25 .  МАРТА 2016.

Страначке 

активности
Потврђене још три

листе
» страна 5

цена 40 динараБрој 4654, година CXLVII

Под водом се укључе
сва чула
» страна 13

Ли дер сло вач ких 
де сни чар ских екс тре ми ста
Мар јан Ко тле ба под нео
кри вич ну при ја ву про тив
ау то ра ко ма да и глу ма ца

Шта о за бра ни пред ста ве 
ми сле пред сед ник 
Сло вач ке Ан дреј Ки ска 
и пи сац Ми лош Ни ко лић
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из Бре зна, нео вла шће но је пре ки ну та и
за бра ње на сре ди ном мар та у сло вач -
ком гра ду Бре зну по на ло гу ли де ра сло -
вач ке нео на ци стич ке стран ке „На ша
Сло вач ка” и пред сед ни ка Ре ги о на Бан -
ске Би стри це Мар ја на Ко тле бе. Уз то,
Ко тле ба је под нео кри вич ну при ја ву
про тив Ни ко ли ћа и на ве де ног те а тра, јер
по ње го вом ви ђе њу „Ко ва чи” ра си стич -
ки вре ђа ју срп ски и сло вач ки на род!

Ка ко пре но се но вин ске аген ци је,
пред сед ни ку Ре ги о на Бан ске Би стри -
це за сме та ли су вул гар ни из ра зи, по -
себ но по ми ња ње „срп ских г*****” и
„сло вач ке ба ле ге”, што је за ње га би -
ло пре суд но у од лу ци да пре ки не и
за бра ни пред ста ву.

Ње го ва порт па рол ка је по том до -
да ла да би сви ко ји су огор че ни због
Ко тле би не од лу ке тра жи ли да се
пред ста ва уки не да су у њој ко ри шће -
ни из ра зи „је вреј ски” и „ци ган ски”.

С дру ге стра не пак пред сед ник Сло -
вач ке Ан дреј Ки ска осу дио је чин Мар -
ја на Ко тле бе, уз опа ску да је не до пу -
сти во да не ко с по зи ци је мо ћи пре ки не
и за бра ни по зо ри шну пред ста ву и још
да под не се кри вич ну при ја ву про тив
глу ма ца због са др жа ја пред ста ве.

На кон све га то га у по не де љак, 21.
мар та, у сло вач ком ли сту „Прав да”
об ја вље но је пи смо Ми ло ша Ни ко ли -
ћа Мар ја ну Ко тле би.

„Дра ги при ја те љу! Ни ко ни је то ли ко
учи нио за ме не и про мо ци ју мо је ко ме -
ди је ’Ко ва чи’ као ти. За то и не раз у мем
за што се љу ти на те бе чак и пред сед ник
Сло вач ке, го спо дин Ан дреј Ки ска! Са -
мо си за бра нио да се јед на пред ста ва,
ко ја ти се ни је до па ла, игра до кра ја! Па
то је са свим нор мал но. Ако те ни ко не

оп ту жу је што не по је деш до кра ја не -
што што ти се не до па да, за што би те
не ко оп ту жи вао што не ћеш да гле даш
до кра ја и не ку пред ста ву ко ја ти се не
до па да? А да си од гле дао пред ста ву до
кра ја, био би грд но раз о ча ран! У тој
пред ста ви, на тво ју жа лост, не псу ју се
ни Ср би, ни Сло ва ци, ни Нем ци, чак ни
ста ри и но ви Сло ве ни! Ни Тур ци! Та
пред ста ва го во ри са мо јед но, опет на
тво ју жа лост: да смо сви ми исти! Ма
ко ли ко се тру ди ли да не бу де мо”, на вео
је Ни ко лић у пи сму Ко тле би.

За ни мљи во је да је по зо ри ште „Јан
Ха луп ка”, пре не у спе ле пре ми је ре у
Бре зну, два де се так пу та из во ди ло ту
пред ста ву у дру гим гра до ви ма у Сло -
вач кој, али и у Ма ђар ској, Ру му ни ји
и Че шкој. Тре ба ли по ме ну ти и чи ње -
ни цу да су „Ко ва чи”, у про дук ци ји
На род ног по зо ри шта из Бе о гра да, зи -
мус од и гра ни 200. пут и да за пра во
го во ре о бе сми сле но сти ра та?

Д. Мла де но вићП
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ЛЕТЊЕ РАЧУНАЊЕ
ВРЕМЕНА ОД 27.  МАРТА
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КУЛ ТУР НИ СКАН ДАЛ МЕ ЂУ НА РОД НИХ РАЗ МЕ РА

ШТА СУ РАС КО ВА ЛИ НИ КО ЛИ ЋЕ ВИ „КО ВА ЧИ”?

БУЂЕЊЕ



мљи вих про це на та и број ки при сва -
ком по гле ду на ра чу не за по тро ше ну
елек трич ну енер ги ју.

– У овом тре нут ку они не из гле да -
ју пре глед но, јер по тро ша чи не зна ју
ко ли ко су ки ло ва ти по тро ши ли, ни ти
ко ли ко их истин ски ко шта ки ло ват-
ча с елек трич не енер ги је – из ја ви ла је
та да Ми хај ло ви ће ва.

Три го ди не ка сни је те шко да се
не што про ме ни ло на бо ље, јер мно -
гим гра ђа ни ма и вла сни ци ма при -
ват них фир ми и да ље ни је ја сно шта
нам све и за што на пла ћу је Елек тро -
при вре да Ср би је.

Ових да на су се чу ле но ве оп ту жбе
по во дом ра чу на за елек трич ну енер -
ги ју. Ка ко из ве шта ва Б92, На ци о -
нал на ор га ни за ци ја по тро ша ча Ср -
би је (НОПС) оп ту жи ла је ЕПС да не -
за ко ни то на пла ћу је две став ке на ра -
чу ни ма за елек трич ну енер ги ју.

Пр ва је „тро шак јав ног снаб де ва ча”
у из но су од 125 ди на ра, а дру га „на -
кна да за по вла шће не про из во ђа че
ОИЕ”, ко ја из но си од 16 до 66 ди на ра.

Пред сед ник НОПС-а Го ран Па по -
вић је об ја снио да је пр ва став ка у
ства ри тро шак за штам па ње ра чу на
и њи хо во сла ње на кућ не адре се. До -
дао је да је то не за ко ни то, јер по тро -
ша чи мо ра ју да до би ју ра чу не за ку -
пље ну ро бу или услу ге и не сме ју да
пла ћа ју за њих.

С дру ге стра не, из ЕПС-а су од го -
во ри ли да су ове кри ти ке нео сно ва не
и да ни је тач но да се но вац ко ји се
до би ја на пла том тих став ки ко ри сти
за по кри ће тро шко ва за штам па ње
ра чу на.

„Ме то до ло ги јом је из ме ђу оста лог
де фи ни са но да мак си мал но одо бре ни
ни во при хо да мо ра по кри ти одо бре не
тро шко ве. Та ко ђе, пре ци зи ра но је ко -
ји су та риф ни еле мен ти и из ко јих се
та риф них еле ме на та оства ру је ко ји
део при хо да. ’Тро шак јав ног снаб де -
ва ча’ је на кна да за та риф ни еле мент
’ме сто ис по ру ке’”, пи ше та ко ђе у
овом ма ло ко ме ја сном и ра зу мљи -
вом од го во ру ЕПС-а.

Ина че, то др жав но пред у зе ће сва -
ког ме се ца за ра ди од по тро ша ча на
име став ке „тро шак јав ног снаб де ва -
ча” 437,5 ми ли о на ди на ра, или 3,5
ми ли о на евра.

М. Г.

Дан гу ба или не
Пре че ти ри го ди не пред ло кал не из бо ре из гле да ло је као да су на -
пред ња ци у про бле му: по ве ре ни штво, не су гла си це и тр ве ња... Али
ни су ло ше про шли, на про тив, бе ја ху дру го пла си ра ни. А да нас... па,
да нас већ у на ја ви „уби ја ју”, ка жу да не ма ју так ма це.

По све му су де ћи, ло кал ни со ци ја ли сти, ста ри шко лар ци, ро ђе ни
на ру и на ма ко му ни зма, ре ши ли су да пре у зму тај пел цер. Ма, ни је
по ша ли ца, ствар је озбиљ на. До ду ше, ни су со ци ја ли сти ви ше у по -
ве ре ни штву, има то ме ско ро го ди ну да на, али да се ме ђу соб но не
раз у ме ју – па о то ме пе ва ју већ и пти ћи по гра на ма ра но про лећ ним.

’Ти це ко ’ти це, оне са мо пре пе ва ва ју оно што при ча ју до бро упу -
ће ни, тзв. ин сај де ри. А мо гла би у град и Бран ки ца С. да нам свра -
ти, има ма те ри ја ла за фељ тон.

Од че га да кре не мо? Ај де на при мер, на при мер – од гла ве. Ба ја -
то ви ћу Дан гу би ћа, Ни ко лу Дан гу би ћа (не ма ни ка кве ве зе с Бон дом,
Џеј мсом Бон дом), пред ста вио оно мад ње гов друг, са бо рац и над ре -
ђе ни Вла да Ми ли ће вић као си ту и ра ног чо ве ка, без ам би ци ја да се
по ли ти ком ба ви ра ди ка кве, та ман по сла, лич не ко ри сти. Дан гу бић
по ста де ов да шњи пред сед ник по што је шеф по ве ро вао вр шач кој ве -
зи, а Ни ко лу про ве ра вао, из гле да, ни је. Јер од си ту и ра но сти се бр зо
сти гло до си ту а ци је: три и по ме се ца у пан че вач кој цен тра ли СПС-
a ни је би ло стру је. Због бес па ри це. Да по мог не ни је мо гао ни ко, па
ни Ни ко ла.

Ма, ни је то ни шта, моћ елек три ци те та те стру је не мо же се по ре -
ди ти с гне вом, рав ним удар ном та ла су атом ске бом бе, што се ску пио
у број ним чла но ви ма стран ке то ком го ди ну да на вла сти пред сед ни -
ка Дан гу би ћа и свих ње го вих љу ди, ко јих, би ће, не ма мно го...

Екс пло зи ја се још увек ни је де си ла, али ши шта ње бом бе је баш са -
да пред из бо ре ту, чу је се са свих стра на: из не ко ли ко се о ских, као и
град ских/ме сних од бо ра стран ке. Ло ка ци је раз ли чи те, а зло ко бан
зви ждук исти – Дан гу бић ра ди све што хо ће, кре и ра „ма што ви те”
из бор не ли сте док на глас при ча да то и мо же, јер је пар ти ја ње го ва
по што је он сам фи нан си ра. У она три и по ме се ца ви де ше дру го ви
чла но ви ка ко.

Елем, ма шта мо же сва шта: шта је за јед нич ки име ни тељ свих три -
ју ли ста СПС-а за из бо ре 2016? На пр вом ме сту је Дан гу бић. Пред -
сед ник је у не ким јав ним на сту пи ма не дав но на ја вљи вао да ће при
вр ху ли ста би ти са мо ви со ко о бра зо ва ни љу ди, а та мо ко жар ски тех -
ни чар, кв. елек три чар... За то они са сед мим и ви шим сте пе ном по -
бе го ше у дру ге пар ти је.

Ме сни од бо ри су у скла ду са Ста ту том СПС-а ра ди ли на те ре ну,
ве ћа ли и по том Из вр шном од бо ру по сла ли ли сте с пред ло зи ма име -
на, ко је су има ле да стиг ну и до ло кал ног вр ха, али... Дан гу бић је
већ при пре мио сво је „не по ти зам енд кли јен те ли зам” спи ско ве и,
пре ска чу ћи про це ду ру, обо дрио омла дин це и не јач да при ку пља ју
пот пи се за ње го ва име на: ја, па он, тј. ја, па ми, тј. ја. По што су се
вред ни чла но ви од бо ра по бу ни ли због за не ма ри ва ња њи хо ве во ље и
при пре ти ли да ће ис пред гла сач ких ме ста на дан из бо ра спре ча ва -
ти стра нач ке ко ле ге да уба це ли сти ће у ку ти је, пред сед ник кре нуо у
„ди пло ма ти ју”: јед ни ма при пре тио, дру ги ма обе ћао. Не сме мо да
твр ди мо јер ни смо сво јим уши ма чу ли, а бо га ми и за то што зву чи
као „пај то нов ски” скеч: ако се ве ћи број Ро ма не го што је уо би ча је -
но по ја ви на гла са њу 24. апри ла, то ће зна чи ти да је у Ма ли Лон дон
сти гла стру ја. На вод но им обе ћао кум Ни ко ла.

Ре зул тат чи та ве по ли ти ка ни ја де: пр ви пут од свог по стан ка ло -
кал ни СПС је пре дао ли сту са са мо 55 име на с кан ди да ти ма за од -
бо р ни ке. Па, што се због све га ре че ног на пар тиј ским са стан ци ма не
по бу ни је ди ни ак ту ел ни на род ни по сла ник из ре до ва со ци ја ли ста из
Пан че ва? Не ће. Не же ли да има по сла с Дан гу би ћем, па на са стан -
ке не иде го ди ну да на. Дру го пи та ње је да ли би то би ло гу бље ње
вре ме на.

Дан гу ба или не, пи та ње је сад.

На рав но, по ред про фе си о нал них
по ли ти ча ра (ма да је ди ску та бил но
шта то тач но зна чи у ов да шњим ди -
мен зи ја ма), ту је, оче ки ва но, си ле си -
ја ра зних еко но ми ста, прав ни ка, а у
но ви је вре ме и „му че них” ме на џе ра
ра зних сор ти и асор ти ма на. На ли -
ста ма се на ђе и по не ки му че ни (ал’
без на вод ни ка) про све тар, ле кар, по -
ли ца јац... (Упс, овим по след њи ма је
стро го за бра ње но да се ме ша ју у по -
ли ти ку.)

Ме ђу тим, ни је за бра ње но (бар зва -
нич но) да се кан ди ду ју, ре ци мо, но -
ви на ри.

Ал’ не ка ко му то до ђе јад но – от при -
ли ке, као да се фуд бал ски ко мен та тор
јав но де кла ри ше као на ви јач „Зве зде”
или „Пар ти за на”!

Има још за ни ма ња чи ји но си о ци
не би тре ба ло да за стра њу ју у стран -
ча ре ње.

На при мер, вла сни ци ка фа на или
дру гих уго сти тељ ских обје ка та. Па,
зар не би би ло ма ло без ве зе да иде те
на шкем би ће код Пе ре „ко му ња ре”,
на те ле ћу гла ву код Мик ше „де мо -
кра те”, на кор дон-блу  код Џам бе „на -
пред ња ка” или на свир ку код Ду ле та
„ли га ша”?

Но не спа да ју са мо но ви на ри, ка фе -
џи је (и по ли цај ци) у тај чуд но ват сој.
Мо жда је још би зар ни је да у по ли ти ку
но се ве ту ра ју глум ци, сли ка ри, му -
зи ча ри (на ро чи то фил хар мо ни ча ри)
и дру ги умет ни ци.

А још је гр ђе са спор ти сти ма...
За ми сли те са мо кад би Но ле „на -

ци о на ле” био, ре ци мо, на ли сти не -
ка кве „Тре ће Ср би је”.

Е, ка ква би то бљу та ва ноћ на мо ра
би ла...

Ј. Ф.

Шта нам све 
на пла ћу је ЕПС?

Пре три го ди не ни је би ло оног ко
ни је одах нуо ка да је та да шња ми ни -
стар ка енер ге ти ке Зо ра на Ми хај ло -
вић на ја ви ла да ће ра чу ни за стру ју
убу ду ће би ти ја сни, пре глед ни и сва -
ком ра зу мљи ви.

Из гле да ло је да је то крај гла во бо -
ља ко је смо до би ја ли ка да би смо ви -
де ли го ми лу не ја сних и те шко ра зу -

Бљу та во шкем бе
код Пе ре 
„ко му ња ре”

И кре нуо је но ви из бор ни цир кус,
пар дон – ци клус...

Иа ко се не пред ви ђа пре ви ше уз бу -
дљи ва тр ка (прем да не ки ана ли ти ча -
ри, кла ди о ни ча ри и дру ги „вра чи по -
га ђа чи” ду ма ју да ће би ти мал ко не из -
ве сни ја не го она од пре две го ди не),
увек је, бар на овим про стран стви ма,
ур не бе сно ка да се до га ђа ју та ко „пре -
лом ни исто риј ски тре ну ци”. 

Чим је дат знак за старт, мал те не у
пу цањ, на пред ња ци су при ло жи ли
на хи ља де пот пи са по др шке њи хо -
вим ли ста ма; нај пре на ре пу блич ком
ни воу, па на град ском (ра чу на ју ћи и
онај ме сно за јед нич ки) и, ко нач но,
на по кра јин ском. По том су то ура ди -
ли де мо кра те и ли га ши (или обрат -
но, јер је стра а а шно ва жно ко је то
пре учи нио), па со ци ја ли сти (ума ло
се не по ту ко ше за ред ни број с ма ло -
час спо ме ну тим „чан ки сти ма” пред
згра дом „ау то ном не ба но ви не”), ра -
ди ка ли, „двер ци”, де е се сов ци (или
оно ре стло ва што од њих оста де по
Ко штун че вој ми ро ви ни)...

Е, сад, ин те ре сант но је (и на да све
за бав но) ви де ти ко се све на ла зи и на
тим зна ме ни тим ли ста ма оних ко ји
ће нас та ко до стој но и до сто јан стве -
но за сту па ти у на ред не че ти ри го ди -
не (а мо же би ти и не што кра ће).

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Поглед у дубину шареног панчевачког центра...

Улица војводе Радомира Путника, у понедељак, око поднева 

Снимила Данијела Исаков

• Изгубио је конце и постао марионета.

• Двострука личност је пола човека.

• Како објаснити младима да је рад створио човека,
а не „Фејсбук”?

• Сви би хтели да пробају забрањено воће, па макар било 
и прскано!

• Баш ме занима шта је она видела на њему кад је он све 
оно што ја нисам.

• Он јесте двојна личност, али један другом нису конкуренција.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ ОД ДВА ЗЛА УВЕК ИЗАБЕРЕМО ВЕЋЕ. МНОГО СМО АЛАВИ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср -
би је ће се на пред сто је ћим ло -
кал ним из бо ри ма на ћи под
ред ним бро јем пет на гла сач -
ком ли сти ћу, а кан ди дат за
гра до на чел ни ка и но си лац ли -
сте је Ни ко ла Дан гу бић, пред -
сед ник Град ског од бо ра те
стран ке.

Чла но ви СПС-а су на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре одр -
жа ној у уто рак, 22. мар та,
ка за ли да њи хо ва пар ти ја
има нај ја чу ка дров ску ба зу,
јер се на њи хо вој ли сти на -
ла зе успе шни љу ди ко ји зна -
ју ка ко да по пра ве ста ње у
го то во свим обла сти ма у Пан -
че ву.

На гла си ли су да ће њи хо ва
кам па ња би ти крат ка и да не -

ће би ти ску па, а би ће ори јен -
ти са ни на чо ве ка и про на ла -

же ње ре ше ња за про бле ме у
гра ду и се ли ма.

– У фо ку су на ше па жње сва -
ка ко ће би ти про бле ми мла дих
љу ди, као што су за по шља ва ње
и не до ста так пред у зет ни штва
– из ја вио је Дан гу бић.

До дао је ка ко је њи хо ва ми -
си ја да Пан че во бу де ја ко и
си гур но, као и да у бор би за
со ци јал ну јед на кост и пра вич -
ност при ву ку но ве ге не ра ци је.

На ли сти СПС-а на ла зи се
55 кан ди да та за од бор ни ке,
ме ђу ко ји ма су и при пад ни ци
ко а ли ци о них парт не ра Је дин -
стве не Ср би је и Де мо крат ске
пар ти је Ма ке до на ца.

С. П.

АКТУЕЛНО
Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Же сто ка кон ку рен ци ја

Потпуно другачији
аутомобил

Све тр ке на РТС-у

Наш су гра ђа нин, нај бо љи срп -
ски ау то мо би ли ста свих вре -
ме на Ду шан Бор ко вић сво ју
де би тант ску се зо ну у ТЦР
шам пи о на ту за по че ће 3. апри -
ла тр ком у Ба хре и ну.

По пу лар ни Ду ца ће се над -
ме та ти у пот пу но но вом ау то -
мо би лу „се ат ле он”. И у овом
так ми че њу наш ас ће во зи ти
за „Б3 реј синг тим” из Ма ђар -
ске, с ко јим је про шле се зо не
осво јио европ ску ти ту лу. Тр ке
у ТЦР-у во зе се на је да на ест
ста за, од ко јих ће три би ти
истог ви кен да ка да и так ми че -
ње у „Фор му ли 1”. Но ви ин же -
њер Бор ко ви ће вог ти ма је
Шпа нац Кон рад Ави ла, а Да вид
Ба ри је по стао тим-ме на џер,
јер ће за ма ђар ски клуб ове се -
зо не во зи ти и Сло вак Ма то
Хо мо ла, као и та лен то ва ни
Ати ла Та ши.

– Ау то мо бил је пот пу но дру -
га чи ји од про шло го ди шњег,
по чев од се квен ци јал ног ше -
сто сте пе ног ме ња ча, ко ји је
по зи ци о ни ран на во ла ну. Коч -
ни це су не што ве ће, уна пре ђе -
на су кле шта, амор ти зе ри, ае -
ро ди на ми ка, ре зер во ар, све је
дру га чи је. Та ко ре ћи, дру ги ау -
то мо бил. Ми слим да је и обрт -
ни мо мент не што про ме њен.

ПРЕД ПО ЧЕ ТАК ТЦР ШАМ ПИ О НА ТА

ДУ ЦА СТАР ТУ ЈЕ У БА ХРЕ И НУ

Ни мо тор ни је исти. Све је
уна пре ђе но, али гу ме су нај ве -
ћи про блем, јер се при ме њу је
но во так ми чар ско пра ви ло,
ко је за бра њу је за гре ва ње пне у -
ма ти ка уо чи тр ке – ре као је
Ду шан Бор ко вић.

Шам пи о нат у ТЦР-у одр жа -
ва се на је да на ест ста за ши ром
све та. Ду ца се не ће оп те ре ћи -
ва ти да се са свим ста за ма
упо зна од јед ном, већ ће се
при пре ма ти за сва ку тр ку по -
себ но. Пр ва те сти ра ња но -
вог ау то мо би ла наш ас је оба -
вио у Ва лен си ји на ста зи „Ри -
кар до Тор мо”.

– Као и увек, да ћу це лог се -
бе. Ако бих био ме ђу пр вих де -
сет во за ча, био бих за до во љан,
јер су мо жда пр ва три ме ста
не ре а лан ре зул тат за на шу зе -
мљу и во за ча на свет ском ни -
воу из Ср би је. Ипак, ви де ће мо
– до дао је Ду ца.

Бор ко вић ће у ТЦР шам пи о -
на ту на ау то мо би лу има ти
број 62. С тим бро јем је за по -
чео ка ри је ру и осво јио пр ву
ти ту лу у кар тин гу, а и ње гов
по кој ни отац Јо ван је во зио
ка ми он с тим бро јем. Но ви ло -
го Ду ци не еки пе је „Вој во да”
(„Duke”).

У Му зич кој шко ли „Јо ван
Бан дур” у не де љу, 20. мар -
та, при ре ђе но је Ше сто так -
ми че ње ка мер них ан сам -
ба ла „Ми та То па ло вић”, на
ко јем је уче ство ва ло осам
ан сам ба ла уче ни ка основ -
них му зич ких шко ла (пр ва
и дру га) и њих је да на ест из
сред њих му зич ких шко ла
(тре ћа и че твр та ка те го ри -
ја). Ка ко је об ја сни ла мр
Ве ра Ца ри на, ор га ни за тор -
ка овог до га ђа ја, број ан -
сам ба ла на ова квој вр сти
смо тре го во ри о ста њу не -
го ва ња ка мер не му зи ке у
на шем школ ству. 

– По но сни смо на то што
сва ке го ди не успе ва мо да
обо дри мо про фе со ре ка ко
би што ви ше не го ва ли за -
јед нич ко сви ра ње код де це,
јер ова вр ста му зи ци ра ња
пред ста вља је дан од нај ва -
жни јих сег ме на та у му зич -
ком обра зо ва њу. Из во ђа чи
раз ме њу ју иде је и не гу ју
осе ћај слу ша ња и ко му ни -

ка ци је у оства ри ва њу за јед -
нич ког зву ка. У сва кој но вој
ин тер пре та ци ји раз ви ја ју
се но ва осе ћа ња и ис ку ства,
што пред ста вља ве ли ко за -
до вољ ство за уче сни ке.
Тај осе ћај раз у ме ће са мо
они ко ји по стиг ну ве шти -
ну за јед нич ког му зи ци ра -
ња – из ја ви ла је мр Ве ра
Ца ри на.

Жи ри је ове го ди не про -
гла сио ла у ре а те за мла ђе и
ста ри је уче сни ке. Ан самбл
фла у та „Фла у ти си мо” из
Ва ље ва осво јио је пр во ме -
сто и са 100 по е на по стао
ла у ре ат за основ ну шко лу,
док је дуо „Ор феј” из Зре -
ња ни на про гла шен ла у ре а -
том у ка те го ри ји сред њих
шко ла.

Ме ђу уче сни ци ма је би ло
и ви ше уче ни ка МШ „Јо ван
Бан дур”. Од 11 пан че вач -
ких ка мер них са ста ва, де -
вет њих је осво ји ло пр ву, а
оста ла два су до би ла дру гу
на гра ду. Д. М.

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

Има мо нај ја чи ка дар

– У ино стран ству те шко из -
го ва ра ју мо је име, па ме нај че -
шће осло вља ва ју са Дјук, што
у пре во ду са ен гле ског зна чи
„вој во да” – до да је Ду шан.

Све тр ке у ТЦР-у пре но си ће и
РТС, а наш су гра ђа нин ће же сто -
ку кон ку рен ци ју има ти у асо ви -
ма као што су: Пе пе Ори о ла
(Шпа ни ја), Џејмс Неш (САД),
Сер геј Афа на си јев (Ру си ја), Сте -
фа но Ко ми ни (Швај цар ска),
Жан Карл Вер ње (Фран цу ска),
Аку Пе ли нен (Фин ска), Ђа ни
Мор би де ли (Ита ли ја)...

Срећ но, мај сто ре!

А. Жив ко вић

Тест-вожња у Валенсији

ОДР ЖА НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ КА МЕР НИХ 

АН САМ БА ЛА

Ле по та за јед нич ког
му зи ци ра ња

Пар ти ја ује ди ње них пен зи о -
не ра Ср би је ће одр жа ти три -
би ну у све ча ној са ли Град ске
упра ве у уто рак, 29. мар та,
од 13 са ти. Том до га ђа ју ће
при су ство ва ти нај ви ши ру -

ко во ди о ци стран ке, ко ји ће
пре зен то ва ти ци ље ве и на -
чи не бор бе за пра ва пен зи о -
не ра, мла дих, не за по сле них
и со ци јал но угро же них.

С. П.

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

На ја ва три би не

По след њих да на ра сте број
при ја ва да се не ки на ши су -
гра ђа ни, за сад не по зна ти, „за -
ба вља ју” та ко што тру ју мач ке.
Да све бу де стра шни је, они ко -
ји то ра де, не раз ми шља ју о
то ме да та ко мо гу угро зи ти и
де цу или дру ге љу де.

Зо ра Ко лар ски, за ступ ник
Дру штва за за шти ту жи во ти ња
и при ро де „Еко ли бри јум” из
Пан че ва, из ја ви ла је да је то -
ком ви кен да због тог про бле -
ма кон так ти ра ла с јед ном на -
шом су гра ђан ком.

– Она је про на шла мр тву
мач ку о ко јој се ста ра ла у бли -
зи ни ме ста где жи ви. Же ле ла
је да са зна да ли је мач ка отро -
ва на и чи ме, па ју је за то од не -
ла у Ве те ри нар ски ин сти тут у
на шем гра ду. Ме ђу тим, та мо
јој је ре че но да уко ли ко же ли
да бу де ура ђе на об дук ци ја и
ана ли за, мо ра да пла ти 2.000
ди на ра, али да не оче ку је да ће
јој би ти са оп ште но од ко јег
отро ва је мач ка уги ну ла!? На -
ша су гра ђан ка ми је ре кла да
се по во дом ово га обра ти ла и
„Си сте му 48”, али да ни је до -
би ла ни ка кав од го вор – из ја -
ви ла је Зо ра Ко лар ски.

Она је на гла си ла да је за па њу -
ју ће то да се у Пан че ву не зна ко
је за ду жен за укла ња ње отро ва -
них ма ча ка и отро ва с јав них по -
вр ши на, да ли и ко тре ба да но си
отров на ана ли зу, ко утвр ђу је
узрок смр ти отро ва них ма ча ка
(од ко је вр сте отро ва је мач ка
умр ла) и ко пла ћа тро шко ве ана -
ли зе и об дук ци је уко ли ко је у пи -
та њу на пу ште на мач ка.

Зо ра Ко лар ски је до да ла да
јој је по знат и слу чај да су

отро ва не три мач ке ко је су
жи ве ле у бли зи ни Спорт ског
цен тра. Иа ко су би ле сте ри ли -
са не и има ле ста ра те ље, уги -
ну ле су у му ка ма од не ког не -
по зна тог отро ва.

– Од го во ра на пи та ње ко је у
на шем гра ду за ду жен за овај
про блем мо жда не ма због то га
што још увек ни је утвр ђе но
чи ја је то над ле жност. Страх
ме је да се од го вор на то пи та -
ње не по тра жи на кон што до ђе

до не ког не же ље ног слу ча ја и
стра да не ки чо век. Он да ће се
за то опет оп ту жи ти на пу ште -
не жи во ти ње, јер да оне ни су
би ле ту, не би би ло по тре бе за
ба ца њем отро ва – до да ла је
Зо ра Ко лар ски.

Она је ре кла да је за стра -
шу ју ће то што се отров за жи -
во ти ње ба ца и у за јед нич ка
дво ри шта и објек те за ста но -
ва ње, као и на ме ста ко ја су
пред ви ђе на за сло бод но пу -
шта ње па са.

Пре ма ње ним ре чи ма, при -
мер за то је слу чај ко ји се де сио
у јед ном за јед нич ком дво ри -
шту у Ули ци Бран ка Ра ди че ви -
ћа. Јед на на ша су гра ђан ка ко ја
жи ви на тој адре си је не ко ли ко
пу та при ме ће на ка ко ба ца
отров. О то ме је оба ве шта ва на
по ли ци ја и ње ни при пад ни ци
су увек на кон при ја ве из ла зи ли
на ли це ме ста и са чи ња ва ли
за пи сник.

– Ме ђу тим, на том ме сту је
остао отров, јер ни ко му нал на
ин спек ци ја, ни по ли ци ја, ни
ве те ри нар ска ин спек ци ја, ко ју
су гра ђа ни та ко ђе оба ве сти ли,
ни су за то над ле жне – до да ла
је Зо ра Ко лар ски. M. Г.

ЗА ОСУ ДУ И ЗГРА ЖА ВА ЊЕ

Не по зна ти ван да ли тру ју мач ке

ПО КЛА ЊА МО ДИ СКО ВЕ

Ши ром за тво ре них
очи ју

Као увод у кон церт ну про -
мо ци ју но вог ал бу ма Ки ки -
ја Ле сен дри ћа –„Ши ром за -
тво ре них очи ју”, ко ја ће
би ти одр жа на 9. апри ла у
Кул тур ном цен тру Пан че -
ва, „Пан че вац” и аген ци ја
„Бард” по кла ња ју че ти ри
ди ска с пот пи сом фронт -
ме на са ста ва „Пи ло ти”. Реч
је о из да њу са 11 ну ме ра,
од ко јих су не ке већ по зна -
те јав но сти.

По ред Ле сен дри ћа, у
Пан че ву ће сви ра ти осам
чла но ва „Пи ло та”, а на ре -
пер то а ру ће, по ред но вих
пе са ма, би ти и нај ве ћи хи -
то ви тог са ста ва. Но во из -
не на ђе ње чи та о ци мо гу

оче ки ва ти већ у на ред ном
бро ју „Пан чев ца”.

* * *
Че ти ри чи та о ца ко ји до сре -
де, 30. мар та, у 12 са ти, СМС-
ом на број 1201 по ша љу нај -
ин спи ра тив ни ји од го вор на
пи та ње: „Свет је леп ка да са -
ња мо и ка да...?”, до би ће диск
„Ши ром за тво ре них очи ју”
Ки ки ја Ле сен дри ћа.

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

По во дом 178 го ди на по сто -
ја ња Пан че вач ко срп ско цр -
кве но пе вач ко дру штво при -
ре ди ће све ча ну скуп шти ну и
кон церт у уто рак, 29. мар та,
у 19 са ти, у Све то у спен ском

хра му у Пан че ву. У про гра -
му ће уче ство ва ти ПСЦПД,
ко ји во ди мр Ве ра Ца ри на, и
Деч ји хор тог дру штва, под
упра вом Бор ја не Стра жме -
ште ров. Д. М.

КОН ЦЕРТ У УС ПЕН СКОМ ХРА МУ

ПСЦПД 
178 го ди на ка сни је
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ПАЈТИЋ ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

Раз го ва ра мо с Ма ри ни ком
Те пић, по кра јин ском се кре -
тар ком за спорт и омла ди ну и
кан ди дат ки њом Ли ге со ци -
јал де мо кра та Вој во ди не за
гра до на чел ни цу Пан че ва.

• Због че га сте од лу чи ли да
уђе те у тр ку за гра до на чел ни цу?

– Да бих про ме ни ла Пан че -
во. Да бих за јед но с мо јим ли -
га ши ца ма и ли га ши ма, до след -
но као и до са да, чи ни ла на ше
Пан че во вас пи та ним, обра зо -
ва ним, пра вед ним, уред ним,
без бед ним, кул тур ним ме стом
за жи вот. И да бих га осло бо -
ди ла од ба ти на ша, кри ми на -
ла ца, ре ке та ша, ква зи ин те лек -
ту а ла ца, фал си фи ка то ра би о -
гра фи ја, иде ја и све га че га се
до так ну, као и од по тро ше них
прет ход ни ка ко ји су им и ута -
ба ли пут.

Од лу чи ла сам се и због то га
што на кон осам го ди на ра да у
др жав ној и по кра јин ској
упра ви сма трам се бе спрем -
ном за је дан од нај те жих по -
сло ва – би ти сер вис гра ђа ни -
ма 25 са ти днев но. Док сам у
прет ход ном ман да ту 2008–
2012. го ди не би ла за ме ни ца
ди рек то ра вла ди не Кан це ла -
ри је за де цен тра ли за ци ју Ср -
би је, као и у овом ман да ту по -
кра јин ска се кре тар ка, об и шла

сам мно ге гра до ве ши ром зе -
мље и увек ка да бих ви де ла
не ки до бар при мер, по ми сли -
ла бих: мо рам то ура ди ти и у
мом Пан че ву. И где год да
сам, би ло где да ра дим, у Бе о -
гра ду или Но вом Са ду, увек
ме за мој град нај ви ше бо ли,
увек га шти тим кад га дру ги
на па да ју, ис ти чем га ка да га
дру ги иг но ри шу, љу ти ме ка да
му се под сме ва ју у др жа ви
или По кра ји ни. То је као ка да
се так ми чи те за свој раз ред
или сво ју шко лу. Ту су ва ши
нај бли жи, за њих до би ја те
над људ ску сна гу и ру ши те све
зи до ве. Та ко је и с мо јим по и -
ма њем ра да гра до на чел ни ка.

• Ко ји су ва ши про грам ски
ци ље ви, има те ли но ве иде је
за Пан че во?

– На рав но да има мо циљ,
као и но ва ре ше ња за ста ре
про бле ме. Ме ђу но ви на ма је
осни ва ње уче нич ког до ма за
ве ли ки број ђа ка из се ла и дру -
гих оп шти на, ко ји у пет ују тро
по ла зе од ку ће да би сти гли на
на ста ву или сти жу не при ме ре -
но ка сно но ћу по сле ње. Град
од 120.000 ста нов ни ка и са де -
вет сред њих шко ла мо ра има -
ти нај ма ње је дан уче нич ки
дом. Но ви на би би ла и ус по -
ста вља ње ре со ра за енер ге ти ку
и об но вљи ве из во ре енер ги је.

За нас ли га ше он за слу жу је на -
ро чи ту па жњу ка ко би смо се
си стем ски, а не са мо се зон ски,
упре гли да ре ши мо го ру ћи
про блем гре ја ња на те ри то ри -
ји на шег гра да.

Же ли мо и да вра ти мо ку хи -
ње у основ не шко ле, јер су нам
пу на уста де це и њи хо вог здра -
вља, а он да око шко ла, па чак
и у њи ма, све вр ви од бр зе хра -
не. Са мо на из глед по др жа ву и
град де лу је ску пље да вра ти
школ ске ку хи ње и ку ва ри це,
ако је но вац уоп ште кон ку рент
здра вљу. А ко ли ко по сле др -
жа ву и гра ђа не ко шта ле че ње

сва ког де те та и по том од ра -
слог од кар ди о ва ску лар них
бо ле сти и обо ље ња крв них су -
до ва, од ко јих уми ре сва ки
дру ги ста нов ник Ср би је?! Ко -
шта пе де сет пу та ви ше.

• Уз здра вље у Пан че ву увек
иде за га ђе ње. Ка ко то ви ди те?

– У та ко осе тљи вом Пан че -
ву због спе ци фич них ва зду -
шних окол но сти нај пре мо ра -
мо ме ња ти свест о овом про -
бле му. Пан че во је и са да, као
и у ста рој Ју го сла ви ји, град с
нај ве ћим бро јем ау то мо би ла
по гла ви ста нов ни ка, ко ји
дра ма тич но за га ђу ју ва здух, и

за то би смо по че ли са уво ђе -
њем град ских јав них би ци ка -
ла, про ши ре њем пе шач ке зо -
не и из ме шта њем са о бра ћа ја
из глав не Пут ни ко ве ули це,
где би смо ус по ста ви ли еко-
-арт зо ну. Мо ра мо вра ти ти
жи вот у цен тар гра да, ко ји је
уби јен, уме сто да бу де кре а -
тив на, ба зар ска ко шни ца за
све на ше умет ни ке, уче ни ке,
ур ба не сим бо ле. Не мо же
„Авив парк” то да за ме ни, он
је по тро шач ка зо на, без ду ше.

• Шта је по ва ма нај те жи
про блем ко ји че ка сле де ћу
власт?

– Сва ка власт на кон што се
за ве ту је на од го вор ност гра -
ђа ни ма у Скуп шти ни, та ква,
од го вор на, мо ра и би ти. Оба -
ве зну од го вор ност мо ра мо
уве сти у рад град ских чел ни -
ка. Јер да је прин ци па, овај
град би био мно го уљуд ни ји, а
да је од го вор но сти, за твор би
био мно го пу ни ји. На ка ра дан
си стем вред но сти и пар тиј ско
за по шља ва ње са мо су по сле -
ди ца сло мље не кич ме овог
дру штва. Ка да је не ко од го ва -
рао за по гре шне од лу ке ко је
су мно го ко шта ле јав ни бу џет
и но вац Пан че ва ца?! Ка да је
ов де не ко уоп ште о то ме пи -
тан?! Не, то су све са мо по да -
ци ко ји ма јед на власт уце њу је
дру гу. Ја знам да ве ћи ну гра -
ђа на то ду бо ко вре ђа и да не -
ће ви ше при ста ти да о то ме
од лу чу ју ти дру ги, ти исти.

И на кра ју, али не у по след -
њем ре ду, го во ре ћи о по ло жа -
ју мо јих су гра ђан ки, о свим
за по сле ним и не за по сле ним
же на ма, о свим со ци јал но и
фи зич ки угро же ним же на ма,
о свим сте ре о ти пи ма ко ји су
сте ге це лог дру штва, о свим
мај ка ма пре све га, ре ћи ћу
крат ко: же не мо гу све! По ла
зе мље, по ла не ба, по ла мо ћи.

Вре ме је да за то узме мо
ствар у сво је ру ке и по бе ди мо.
До след но. И тач ка!

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

ДО СЛЕД НО И ТАЧ КА!

То ком про те кле не де ље Пан че во је по се тио Бо јан
Пај тић, пред сед ник Де мо крат ске стран ке, а чла но ви
вла да ју ће пар ти је су истог да на у обра ћа њу ме ди ји -
ма кри ти ко ва ли рад Вла де Ау то ном не По кра ји не

Вој во ди не. Обе пар ти је су се про те клих да на ба ви ле
и дру гим ак тив но сти ма, на пред ња ци су ис та кли зна -
чај ре ци кла же, а де мо кра те су го во ри ле о ра ду ко му -
нал них пред у зе ћа.

Бо јан Пај тић, пред сед ник
Вла де Ау то ном не По кра ји -
не Вој во ди не и ли дер Де мо -
крат ске стран ке, по се тио је
Пан че во у сре ду, 23. мар та.
Он је у обра ћа њу ме ди ји ма
ка зао да је об и шао Си гур ну
ку ћу и на гла сио ка ко је го -
то во 60 од сто же на у Ср би ји
у не ком тре нут ку пре тр пе ло
фи зич ко на си ље.

– Ми смо пре ко По кра ји не
из гра ди ли чи тав си стем си -
гур них ку ћа у це лој Вој во ди -
ни, на на чин ка ко оне по сто -
је у скан ди нав ским зе мља -
ма. Ка да бу де мо пре у зе ли
од го вор ност за це лу др жа ву,
та ко ће би ти на те ри то ри ји
це ле Ср би је, јер на ше же не
за слу жу ју за шти ту, еко ном -
ску из ве сност и да бу ду рав -
но прав ни гра ђа ни дру штва.
Ве ли ка ве ћи на не по крет но -
сти да нас је у вла сни штву
му шка ра ца – из ја вио је
Пај тић.

Др Ду шан Сто јић, кан ди -
дат ДС-а за гра до на чел ни ка,
овом при ли ком је ка зао да
ће на кон из бо ра во ди ти
Пан че во ча сно и по ште но
за јед но са сво јим струч ним
ти мом.

Чла но ви Де мо крат ске стран -
ке су на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној у уто рак,
22. мар та, ис та кли да је ве о -
ма бит но да се ко му нал ни
по сло ви у гра ду оба вља ју на
нај бо љи мо гу ћи на чин.

Љи ља на Стан ко вић,
кан ди дат ДС-а за већ ни ка
за ко му нал на пи та ња, из -
ја ви ла је:

– Сма трам да на осно ву
свог ду го го ди шњег ис ку ства
мо гу да во дим ову област.
Ме ша ње по ли ти ке пред ста -
вља про блем у ко му нал ним
си сте ми ма и тре ба ло би је
из оп шти ти из јав них пред у -
зе ћа.

Она је до да ла да у тим
пред у зе ћи ма не до ста је стру -
чан ка дар, као и да су љу ди
за по шља ва ни по по ли тич кој
осно ви.

– Ни је до бро ни то што не
по сто ји са рад ња ме ђу ко му -
нал ним пред у зе ћи ма, јер има
мно го за јед нич ких пи та ња
ко ја тре ба ре ша ва ти. Ка да би
на њи хо вом че лу би ли струч -
ни љу ди, гра ђа ни би мно го
угод ни је жи ве ли – под ву кла
је Стан ко ви ће ва.

С. П.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 23.
мар та, Јо ван Ла за ров, по -
кра јин ски по сла ник СНС-а,
го во ре ћи о пред сед ни ку ДС-а
Бо ја ну Пај ти ћу и ње го вој
по се ти Пан че ву, из ја вио је:

– За ни ма ме да ли је он
до шао да гра ђа ни ма по ло жи
ра чун за ше сна е сто го ди шњу
вла да ви ну и да ли је пи тао
Пан чев це је су ли за до вољ ни
што ха ла „Ба гре мар” ни је за -
вр ше на по сле то ли ко го ди -
на. Та ко ђе, ин те ре су је ме да
ли их је пи тао је су ли за до -
вољ ни ле че њем у пан че вач -
кој бол ни ци, а по го то во на
При јем ном оде ље њу.

Ла за ров је до дао ка ко је
бит но да ли је Пај тић об ја -
снио гра ђа ни ма ка да ће вра -
ти ти три ми ли о на евра, ко ли -
ко је оста ла ду жна По кра јин -
ска вла да 2011. го ди не, као и
да ни је ко рект но што обе ћа ва
за по шља ва ње свим ви со ко -
о бра зо ва ним љу ди ма, јер је,
ка ко ка же, за вре ме вла да ви -
не ДС-а 100.000 љу ди у Вој во -
ди ни оста ло без по сла.

Чла но ви СНС-а су ка за ли
да су пре да ли ли сту за по -
кра јин ске по сла ни ке и да ће

се ве ро ват но и на тим из бо -
ри ма на ћи под ред ним бро -
јем је дан.

Са вет за за шти ту жи вот не
сре ди не и еко ло ги је СНС-а
је у обра ћа њу ме ди ји ма у
по не де љак, 21. мар та, ис та -
као ви ше стру ки зна чај ре -
ци кла же и го во рио о мо гу -
ћој са рад њи „Хи ги је не” и
кућ них са ве та.

Ти ја на Чу пић, чла ни ца
са ве та, из ја ви ла је:

– У згра ди у ко јој ста ну јем
по сто ји свест о то ме да сви
жи ви мо под истим кро вом.
Фор ми ра ли смо ме сеч ни бу -
џет за одр жа ва ње згра де, а
до пу ња ва мо га сред стви ма
ко ја до би је мо од ре ци кли -
ра ња. Са ку пља мо ПЕТ ам ба -
ла жу, ли мен ке и па пир, и
про да је мо „Хи ги је ни” за око
хи ља ду ди на ра ме сеч но.
Има мо у ви ду да ни смо тај
но вац „ба ци ли”, као и да
смо на тај на чин да ли ма кар
ма ли до при нос очу ва њу жи -
вот не сре ди не.

Бо шко Опа чић, пред сед -
ник Са ве та, ка зао је да је по -
ен та ре ци кла же уште да
енер ги је и ре сур са.

С. П.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

О По кра јин ској вла ди
и ре ци кла жи

Ко а ли ци о ни парт не ри Срп -
ски по крет Две ри и Де мо -
крат ска стран ка Ср би је су у
по не де љак, 21. мар та, пре -
да ли Из бор ној ко ми си ји ли -
сту кан ди да та за од бор ни ке
у Скуп шти ни гра да, чи ји је
но си лац др Ду шан Ма лић.

– На на шој ли сти се на ла зе
по ште ни, струч ни, не ком про -
ми то ва ни и це ње ни љу ди из
на ше сре ди не. Ула ском ове
па три от ске гру па ци је у ло кал -
ни пар ла мент град ће би ти
осве жен – из ја вио је Ма лић.

Чла но ви Срп ског по кре та
Две ри одр жа ли су три би ну под
на зи вом „Обра зо ва ње и но ве

тех но ло ги је” у пе так, 18. мар та,
у ма лој са ли Град ске упра ве.
Го вор ни ци су би ли про фе со ри
Љу бо мир Про тић, Иван Дој чи -
но вић, Је ле на Мар ко вић и
Дар ко Ја ћи мов ски.

– Про блем је си стем обра -
зо ва ња. Сма трам да је он не -
по треб но пре гло ма зан, а
мо же да бу де мно го ефи ка -
сни ји – ре као је Дој чи но вић.

Го вор ни ци су на гла си ли
да се спро во ди ло ша ре фор -
ма обра зо ва ња, да је на став -
ни план и про грам не за до -
во ља ва јућ и да су про све та -
ри у те шком ма те ри јал ном
по ло жа ју. С. П.

ДВЕ РИ И ДСС

Пре да та ли ста 
и одр жа на три би на

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Заштита жена и
комунални проблеми

На конференцији за новина-
ре одржаној у среду, 23. мар-
та, јавности су се обратили
чланови Покрета Старчево и
Левице Србије и истакли да
је циљ њихове иницијативе
да грађанима понуде алтер-
нативу партијском послу-
шништву и да им омогуће да
се њихов глас чује тамо где
се доносе одлуке.

– Грађанима је доста ви-
соке политике, они желе да
им се реше конкретни про-
блеми у насељу у ком стану-
ју, то јест да се среде лоши
асфалти, тротоари, канали-
зација, водовод, јавни пре-
воз, бициклистичка стаза,
дечје игралиште или пар-
кинг – изјавио је Петар Ан-
дрејић, председник Покре-

та Старчево и носилац Не-
страначке грађанске листе.

Чедомир Небригић, кан-
дидат за члана Градског ве-
ћа задуженог за комуналне
делатности, казао је да по-
стоји јасан и лако примен-
љив програм за опремање
гринфилд зона.

– Обавештавамо јавност
да и северна зона може да се
приведе намени без изград-
ње кишног потамишког ко-
лектора који власт констант-
но потенцира. То је њихово
оправдање за недовољно ан-
гажовање за отварање нових
радних места. Лакше је запо-
слити чланство у јавним
предузећима него градити
гринфилд зоне – нагласио је
Небригић. С. П.

ПОКРЕТ СТАРЧЕВО – ЛЕВИЦА СРБИЈЕ

Нудимо алтернативу

ПАН ЧЕВ ЦИ ПАН ЧЕВ ЦИ МА

При вре ду, као мо тор бо љег стан дар да, ви ди мо кроз про грам ко ји би умре жио сва ко вр сне

по љо при вред не про из во ђа че и ма ле при вред ни ке с на ше те ри то ри је са град ским уста но -

ва ма и пред у зе ћи ма ко ји ма су њи хо ви про из во ди по треб ни – шко ла ма, вр ти ћи ма, уста но -

ва ма здрав стве ног, со ци јал ног и кул тур ног ка рак те ра. Та ко би про из во ђа чи мо гли од гра -

да да до би ју сред ства за сво је про из во де, а град би те про из во де по сле опре де лио за сво -

је по тре бе шко ла ма, вр ти ћи ма и пред у зе ћи ма.

Ти ме би сви би ли за до вољ ни: град – јер би ње го ви ко ри сни ци та ко пла ћа ли ни же це -

не, про из во ђа чи – јер има ју си гу ран пла сман, као и ко ри сни ци – јер не мо ра ју ску пље да

пла ћа ју због по је ди нач них по тре ба. Плус – гра ђа ни, чи ји би се но вац уште део за не ке дру -

ге раз вој не про гра ме, као што је отва ра ње омла дин ских би знис ин ку ба то ра, ко ји су та ко -

ђе на ша про грам ска но ви на за за по шља ва ње мла дих.

facebook/marinika.tepic
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Ко а ли ци ја Срп ски по крет
Две ри – Де мо крат ска стран ка
Ср би је сма тра да су то ком
прет ход них не ко ли ко го ди на
у ве ли кој ме ри уру ше ни зна -
чај и са мо функ ци о ни са ње
скуп шти на ме сних за јед ни ца.
Град је по ли ти ком ко ју је
спро во дио прет ход не че ти ри
го ди не свео над ле жно сти ме -
сних за јед ни ца на ни во са ве -
та ста на ра. Под се ћа мо да се
ме сна власт, за раз ли ку од
град ске, би ра на ди рект ним
из бо ри ма. Гра ђа ни, да кле, у
сво јим ме сним за јед ни ца ма
не гла са ју за стра нач ке ли сте,
већ за кан ди да те са име ном и
пре зи ме ном. Про блем је што
су пред став ни ци ма гра ђа на
иза бра ним на тај на чин у
свим сег мен ти ма ве за не ру ке.

Ко а ли ци ја Две ри–ДСС за ла -
же се за пот пу но дру га чи ји
кон цепт функ ци о ни са ња од ак -
ту ел ног, а ко ји је усто ли чи ла
са да шња град ска власт. За ла га -
ће мо се, за по че так, за то да по -
ла зна плат фор ма бу ду овла -
шће ња ко ја су ме сне за јед ни це
има ле до 2012. Омо гу ћи ће мо
пре нос свих над ле жно сти на
ме сни ни во ко ји се мо же оства -
ри ти у скла ду са за ко ном. При -
ли ком из бо ра ди рек то ра јав них
ко му нал них пред у зе ћа, ди рек -
то ра до мо ва кул ту ра и пред -
став ни ка школ ских, управ них
и над зор них од бо ра у на се ље -
ним ме сти ма зах те ва ће мо ува -
жа ва ње свих су ге сти ја, уса гла -
ше них од стра не ме сне вла сти.
Пред став ни ке ло кал них скуп -
шти на ће мо у нај ве ћој мо гу ћој
ме ри укљу чи ти у во ђе ње ка пи -
тал них ин ве сти ци ја по на се ље -
ним ме сти ма.

Ко а ли ци ја Две ри–ДСС ће
се за ла га ти за то да се ин ве -
сти ци је и те ку ћи тран сфе ри
рав но мер но рас по де ле на сва

се ла, као и да кри те ри јум за
рас по де лу бу џет ских сред ста -
ва бу де ва жност про јек та за
ло кал ну сре ди ну, а не стра -
нач ка при пад ност пред сед ни -
ка скуп шти не ме сне за јед ни -
це. За ла га ће мо се за то да бу -
џе том бу ду за га ран то ва на ин -
ве сти ци о на сред ства за сва ко
се ло по је ди нач но и да се ни -
ка квим ре ба лан сом не мо гу
пре у сме ра ва ти на не ке дру ге
по зи ци је без са гла сно сти
скуп шти не ме сне за јед ни це.
Ре ша ва ње про бле ма пи ја ће
во де би ће наш при о ри тет ка -
да су се о ске ин ве сти ци је у пи -
та њу. За ла га ће мо се за то да
се за ме на до тра ја лих во до -
вод них мре жа у на се ље ним
ме сти ма про гла си за ин ве сти -
ци ју од ка пи тал ног зна ча ја,
чи ме се до би ја мо гућ ност да
се то ком не ко ли ко на ред них
го ди на за ме не све азбест не
це ви. Дру га по ва жно сти ин -
ве сти ци ја је ка на ли за ци о на
мре жа, чи ју из град њу тре ба
по де ли ти у две фа зе. Пр ва
фа за би под ра зу ме ва ла за вр -
ше так мре жа у се ли ма где је
из град ња за по че та, док би
дру га об у хва ти ла из град њу у
оста лим на се љи ма.

Сва кој ме сној за јед ни ци тре -
ба омо гу ћи ти да има стал но за -
по сле ног ма ти ча ра и ко ор ди -
на то ра, а у си ту а ци ја ма ка да је
по ве ћан обим по сла, по по тре -
би ан га жо ва ти и тре ће ли це.
Про ме ни ће мо и прак су фи -
нан си ра ња спорт ских клу бо ва,
удру же ња гра ђа ња и удру же ња
из обла сти кул ту ре чи је је се -
ди ште у на се ље ним ме сти ма.
За по зи ци је спор та и кул ту ре
би ће ре зер ви са на сред ства за
сва ко на се ље но ме сто и не ће се
мо ћи пре у сме ра ва ти на дру ге
став ке без са гла сно сти ме сне
за јед ни це.

Ко а ли ци ја Две ри–ДСС за ла -
же се и за пот пу ну про ме ну по -

ли ти ке ка да су јав на ко му нал на
пред у зе ћа у на се ље ним ме сти -
ма у пи та њу. На жа лост, Град не
тре ти ра јед на ко сва ко му нал на
пред у зе ћа чи ји је осни вач. Се о -
ска јав на ко му нал на пред у зе ћа
су у да ле ко под ре ђе ни јем по ло -
жа ју у од но су на она ко ја де лат -
ност оба вља ју на ужој те ри то ри -
ји гра да. Не ко ли ко пред у зе ћа
се у гра ду ста ра о из но ше њу
сме ћа, ди стри бу ци ји во де и
одр жа ва њу зе ле них по вр ши на
и гро бља. У се ли ма ве ћи ну на -
ве де них по сло ва ра ди са мо јед -
но пред у зе ће, у ко је је сто га
нео п ход но ула га ти мно го ви ше
нов ца ка ко би се одр жао под -
јед нак ква ли тет услу га. Прак са
по ка зу је ве ли ку дис про пор ци ју
на ште ту се о ских јав них ко му -
нал них пред у зе ћа ка да је реч о
по мо ћи и до та ци ја ма. Би ће мо
про тив осни ва ња за јед нич ког
ЈКП-а за сва се ла, та ко зва ног
Сел ко ма. Тај цен тра ли зо ва ни
кон цепт се у про шло сти по ка -
зао крај ње не е фи ка сним. Од
ње га се од у ста ло јер ни је ни шта
до бро до нео се ли ма, а по све му
су де ћи ни шта до бро не ће до не -
ти ни да нас. Фор ми ра ње „ин -
фо-пул то ва” или „рад них је ди -
ни ца” за ко је се за ла же ак ту ел -
на власт би ће је дан ве ли ки ко -
рак уна зад и оста ви ће ду го роч -
не не га тив не по сле ди це на жи -
вот у се лу. Сма тра мо да су се о -
ска ко му нал на пред у зе ћа кич -
ма функ ци о ни са ња сво јих сре -
ди на и да би их цен тра ли за ци ја
уна за ди ла.

Не до ста так но вих рад них
ме ста и не за по сле ност јед на -
ко по га ђа ју и град ско и се о -
ско ста нов ни штво. По слов не
зо не мо ра ју се раз ви ја ти не
са мо у гра ду већ и у се ли ма.

Град ске ме сне за јед ни це,
што се ти че над ле жно сти, на -
из глед су у бо љем по ло жа ју,
али у су шти ни де ле суд би ну
се о ских. Ста нов ни ци у се ли ма

још и пре по зна ју ме сну за јед -
ни цу као нај ди рект ни ји ни во
вла сти где же ле да се ан га жу -
ју и ура де не што до бро за сво -
је по ро ди це, док ста нов ни ци у
гра ду за ме сне кан це ла ри је
ви ше не ма ју ни тај осе ћај. Да
ни је та ко, не би се до го ди ло да
Ми са још увек не ма пи ја цу, да
нај ве ће на се ље – Стре ли ште –
у ве ћи ни ули ца не ма пар кин ге
и тро то а ре и да не по сто ји ни -
јед на би ци кли стич ка ста за!?
У Ули ци Ко сте Абра ше ви ћа,
као и мно го дру гих, ро ди те љи
с деч јим ко ли ци ма, ста ри ји
су гра ђа ни, а по го то во де ца
пред школ ског уз ра ста ди рект -
но из згра де из ла зе на про мет -
ну са о бра ћај ни цу, јер тро то а -
ра јед но став но не ма! Ко је од -
го во ран због не бри ге за без -
бед ност на ше де це? Нео д го -
вор на власт, не функ ци о нал на
МЗ или ми гра ђа ни ко ји окре -
ће мо гла ву и до пу шта мо да
не струч ни и нео д го вор ни љу -
ди оба вља ју нај од го вор ни је
функ ци је?

Ре ше ње по сто ји. Вра ти ти
ме сним за јед ни ца ма овла -
шће ња, јер сва ко у сво јој сре -
ди ни нај бо ље зна шта му је
нај по треб ни је.

За ко а ли ци ју Две ри–ДСС
сва ки гра ђа нин је јед на ко
ва жан, ма у ком под руч ју
гра да жи вео. У скла ду с тим,
рав но ме ран раз вој ви ди мо
као нај по ште ни ји и нај пра -
вич ни ји пут. По но во има мо
при ли ку да окре не мо гла ву,
или да да мо свој до при нос,
гла са мо за сво је по ро ди це и
ка же мо свом ком ши ји: 
МЕ ЊАЈ НА БО ЉЕ!

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ЛО КАЛ НЕ ИЗ БО РЕ

ПО ТВР ЂЕ НЕ ЈОШ ТРИ ЛИ СТЕ
Ко а ли ци је око СПС-а,
Две ри и ДСС-а и СДС
си гур ни уче сни ци

Ве те ра ни скло ње ни у
стра ну или од у ста ли
од кан ди до ва ња

Град ска из бор на ко ми си ја је
до сре де, 23. мар та, по твр ди ла
још три из бор не ли сте ко је ће
кон ку ри са ти за бу ду ћи са став
Скуп шти не Пан че ва. То су
„Иви ца Да чић – Со ци ја ли -
стич ка пар ти ја Ср би је, Је дин -
стве на Ср би ја – Дра ган Мар -
ко вић Пал ма, Де мо крат ска
пар ти ја Ма ке до на ца”, за тим
„Две ри – Де мо крат ска стран -
ка Ср би је – Ме њај на бо ље” и
„СДС – Ср ђан Ми ко вић”.

Ко а ли ци ја оку пље на око
СПС-а при ја ви ла је 55 кан ди да -
та за од бор ни ке. Пр ви на ли сти
је Ни ко ла Дан гу бић, пред сед -
ник ло кал ног од бо ра со ци ја ли -
ста, а по ред ње га ме ђу пр вих де -
сет име на по зна тих у јав но сти
су још Љу бо мир Ста ни шић, тре -
нер Џу до клу ба „Ди на мо”, Зо -
ран Аша нин, бив ши ди рек тор
„Гре ја ња”, Ме ли та По по вић,
пред у зет ни ца, и Не стор Јо си -
вље вић, пред сед ник пан че вач -
ког Са ве та омла ди не СПС-а.

На ли сти со ци ја ли ста су,
та ко ђе, Зо ра Ко лар ски – на
12. ме сту, Жи ки ца Ми ло са -
вље вић, про сла вље ни ру ко ме -
таш, ко ји је на 25. ме сту, бив -
ши гра до на чел ник Све то зар
Га ври ло вић, али као 28. име
на спи ску, и још је дан ста ри
со ци ја ли ста – Ми ли во је Дур -
ко вић, ко ме је до де ље но тек
46. ме сто.

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

Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

ЗА СЕ ЛА И ГРАД –
МЕ ЊАЈ НА БО ЉЕ

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

Чланови Покрета „Доста је
било” истакли су на конфе-
ренцији за новинаре одр-
жаној у среду, 23. марта, да
се залажу за изборе дирек-
тора преко јавних конкур-
са, али не онако како је то
учинила локална самоу-
права 2013. године, када га
је спровела комисија саста-
вљена од пет чланова коју
је формирала Скупштина
града, а на предлог Кадров-
ске комисије.

– Тада су у комисији се-
дели чланови владајућих
партија и на тај начин се
директно утицало на избор
кандидата. Бесмислени
јавни конкурси довели су
до тога да у девет јавних

предузећа седне чак 25 ди-
ректора након локалних
избора 2012. године – изја-
вио је Жарко Јелисавчић,
члан Покрета.

Он је додао да комисија
не сме бити састављена од
чланова странака, већ од
стручних људи, и да избо-
ру директора треба да
претходе јавни интервјуи
кандидата.

Чланови Покрета су
овом приликом нагласили
и да их забрињава ситуаци-
ја у АТП-у, где су руковод-
ство и директори више пу-
та мењани и којем, по њи-
ховом мишљењу, прете но-
ви финансијски проблеми.

С. П.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Бесмислени јавни
конкурси

Чла но ви Со ци јал де мо крат -
ске стран ке су у по не де љак,
21. мар та, пре да ли Из бор -
ној ко ми си ји ли сту кан ди -
да та за од бор ни ке Скуп -
шти не гра да, чи ји је но си -
лац Ср ђан Ми ко вић, пред -
сед ник ГО ове пар ти је.

– Кан ди ду јем се за гра до -
на чел ни ка Пан че ва. Прати
ме гру па по ште них и ис -
ку сних љу ди, ко ји тре ба да
ми пру же по др шку у
функ ци о ни са њу Скуп шти -

не. Сма тра мо да је нео п -
ход но да се под јед на ко
раз ви ја ју и град и се ла –
из ја вио је Ми ко вић.

Он је до дао да ће гра ђа -
ни гла са ти за власт уко ли -
ко су за до вољ ни са да шњим
жи во том и на чи ном на ко -
ји се оба вља ју јав ни по сло -
ви, а да уко ли ко сма тра ју
да те ду жно сти мо гу бо ље
да се из вр ша ва ју, тре ба ло
би сво је по ве ре ње да пру же
СДС-у. С. П.

СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Раз ви ја ти град и се ла

Чла но ви Ли ге со ци јал де -
мо кра та Вој во ди не су на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у сре ду, 23. мар -
та, ка за ли да је при ват но
обез бе ђе ње СПС-а фи зич -
ки спре чи ло ЛСВ да уђе у
згра ду АП Вој во ди не и да
пре да ли сту за по кра јин -
ске из бо ре.

– О овом до га ђа ју су оба -
ве ште не По кра јин ска из -
бор на ко ми си ја и По ли циј -
ска упра ва Но вог Са да, а
под не те су све ини ци ја ти ве

ко је се ти чу од го вор но сти и
хит не ре ак ци је ка да је реч
о кр ше њу из бор них пра ва.
Оче ку је мо бр зу ре ак ци ју
над ле жних ор га на – из ја -
ви ла је Ма ри ни ка Те пић,
покрајинска секретарка за
спорт и омладину.

Она је до да ла да уко ли -
ко се не ре а гу је на вре ме,

исто се мо же до го ди ти и у
дру гим оп шти на ма, а на -
гла си ла је да не же ли да
ви ди Вој во ди ну и Ср би ју
као ме сто за жи вот у ком
ба ти на ши во де глав ну реч.

Ли га ши су ка за ли ка ко
прет по ста вља ју да је СПС
ци љао да тре ћи пре да ли -
сту за по кра јин ске из бо ре,
ка ко би имао по ду да ра ње с
ре пу блич ком ли стом.

Овом при ли ком је ре че -
но и да ће се на ли сти за
по кра јин ске по сла ни ке

на ћи и Ми лош Ве се ли нов,
шеф од бор нич ке гру пе,
Оли вер Пет ко вић, са да -
шњи по моћ ник по кра јин -
ске се кре тар ке за спорт и
омла ди ну, Вла дан Ке ље -
вић, од бор ник Скуп шти не
Пан че ва, и Ма ри ни ка Те -
пић, чла ни ца пред сед ни -
штва ЛСВ-а. С. П.

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

Кршење изборног
права

Ко а ли ци ја Две ри и ДСС-а је
при ја ви ла 27 кан ди да та за од -
бор ни ке но вог са зи ва Скуп -
шти не Пан че ва. Од то га је 14
при пад ни ка Две ри и 13 де е се -
со ва ца, а пр ви на ли сти је др
Ду шан Ма лић, члан Две ри и
не ка да шњи члан СНС-а и
Град ског ве ћа Пан че ва. Сле де
Ми ли ца Бар бу (ДСС), Ми лу -
тин Илић (Две ри) и Пре драг
Шка љак (ДСС), бив ши град -
ски већ ник за обра зо ва ње, а
ме ђу пр вих де сет на ли сти су
још Ви о ле та Бла га (Две ри) и
Ми лош Ђу рин (ДСС).

Не зва нич но се са зна је да је
са ста вља ње ове ли сте, на ко јој
су Две ри „рав но прав ни ји”
парт нер, иза зва ло не сла га ње
не ких у ДСС-у. То би мо гло да
об ја сни раз лог због ко јег ме ђу
кан ди да ти ма не ма Ми ла ди на
Ша ки ћа, ло кал ног функ ци о -

не ра те стран ке и ње ног је ди -
ног од бор ни ка у ак ту ел ном
са зи ву Скуп шти не ко ји ни је
на пу стио ре до ве ДСС-а.

Со ци јал де мо крат ска стран -
ка је при ја ви ла 25 кан ди да та,
а ту ли сту пред во ди Ср ђан
Ми ко вић, адво кат и бив ши
дво стру ки пред сед ник оп шти -
не. Уз ње га су бив ши чла но ви
не ка да шњег Оп штин ског ве ћа
Си ни ша Ко јић и Ђу ра Ми ло -
шев, Жар ко Ра ко че вић, ак ту -
ел ни ру ко во ди лац бу вља ка,
Ви о ле та Јо ва нов Пе шта нац,
бив ша но ви нар ка РТВ Пан че -
ва, др Ду шан Ан ђел ко вић и
Ва лен тин Мик, но ви нар „Ли -
бер та тее”.

Збир на из бор на ли ста за
пан че вач ку Скуп шти ну за сад
из гле да та ко што је под ред -
ним бро јем је дан СНС с ко а -
ли ци о ним парт не ри ма, ред ни

број два за у зи ма Ли га со ци -
јал де мо кра та Вој во ди не, тре -
ћи је ДС, под ред ним бро јем
че ти ри је Срп ска ра ди кал на
стран ка, а за тим сле де по ме -
ну те ли сте СПС-а, Две ри и
ДСС-а, као и СДС-а.

Уче шће на ло кал ним из бо -
ри ма у Пан че ву на ја ви ли су
та ко ђе Ли бе рал но-де мо крат ска
пар ти ја и Не стра нач ка гра -
ђан ска ли ста, ко ју ће чи ни ти
но во фор ми ра ни По крет Стар -
че во и Ле ви ца Ср би је, те је дан
број не стра нач ких лич но сти.
Услов је да са ку пе до во љан
број пот пи са по др шке. Град -
ској из бор ној ко ми си ји се ли -
сте мо гу под не ти до 8. апри ла
у по ноћ. Исти да тум је и рок за
из ме не у би рач ком спи ску, а
на кон то га ће то би ти мо гу ће
са мо уз од лу ку су да.

Д. Ву ка ши но вић

Поново велика гужва и много нових лица на бирачким листићима



За кон ска за шти та пре о ста -
лих не при ва ти зо ва них др -
жав них пред у зе ћа од по ве ри -
ла ца ва жи ће још не што ви ше
од два ме се ца. Ме ђу тим
фир ма ма је и „Пе тро хе ми ја”,
чи ји ду го ви НИС-у, „Ср би ја -
га су” и „Лу ко и лу” пре ва зи ла -
зе 400 ми ли о на до ла ра. По ку -
ша ли смо још јед ном да се
зва нич но рас пи та мо о то ме
хо ће ли би ти не ког ре ше ња за
ту ком па ни ју, али нас је ка би -
нет Ве ли ми ра Ун ко ви ћа, ди -
рек то ра „Пе тро хе ми је”, по но -
во упу тио на Ми ни стар ство
при вре де, чи ја се рад на гру па
ба ви слу ча јем хе миј ске ин ду -
стри је у Ср би ји.

Син ди ка ли сти су, ме ђу -
тим, би ли рас по ло же ни ји за
раз го вор. Зо ран Об ра до вић,
пред сед ник Син ди ка та ин -
же ње ра и тех ни ча ра „Не за -
ви сност”, ре као је ка ко су
про па ли по ку ша ји НИС-а и
др жа ве да на ђу стра те шког
парт не ра, јер се по ка за ло да
„Пе тро хе ми ја” ни је нај по -
жељ ни ја „мла да”, а и да
„про сци” ни су би ли баш не -
ки, за то што се ра ди ло о ма -
њим ком па ни ја ма ко је се не
ба ве тим по слом.

Он је из ра зио оп ти ми зам у
по гле ду оп стан ке фир ме, јер
су це не бен зи на и га са на
свет ском тр жи шту по вољ не,
а пе тро хе миј ски про из во ди
до бро пла ће ни.

– За хва љу ју ћи то ме 2015.
смо по зи тив но по сло ва ли, а
на дам се да ће та ко би ти и
ове го ди не. Све ука зу је на то
да ће се та кав тренд на ста ви -
ти у на ред ном сред њо роч -

ном пе ри о ду. „Пе тро хе ми ја”
не до би ја суб вен ци је, а успе -
ва да за ра ди пла те и да пла -
ти све тро шко ве, та ко да би
би ло рав но са мо у би ству да
нас др жа ва ба ци у сте чај –
ре као је Об ра до вић.

До дао је ка ко су се ис кри -
ста ли са ла два ре ше ња за бу -
дућ ност ком па ни је: до бро -
вољ но фи нан сиј ско ре струк -
ту ри ра ње или Уна пред при -
пре мље ни план ре ор га ни за -
ци је с ко јим се НИС као нај -
ва жни ји по ве ри лац сло жио.

Но ви ца Ко цић, пред сед ник
Са мо стал ног син ди ка та „Пе -
тро хе ми је”, оце нио је да би пр -
ви мо дел био по жељ ни ји за то
што би омо гу ћио пред у зе ћу да
нор мал но по слу је то ком пре -
го во ра о ду го ви ма. Из ја вио је
да је сад нај ва жни је обез бе -
ди ти но вац за из град њу фа -
бри ке по ли про пи ле на, ко ја
би до при не ла још про фи та -
бил ни јој про из вод њи, што је
мо гу ће по сти ћи и без стра те -
шког парт не ра.

– С об зи ром на по зи тив но
по сло ва ње, ми слим да из на -
ших соп стве них ре зер ви и уз
по моћ др жа ве мо же мо на -
пра ви ти тај фа мо зни по ли -
про пи лен. Вред ност ин ве сти -
ци је би би ла 120 до 150 ми -
ли о на евра и на то ме се већ
ра ди, у скла ду ме мо ран ду -
мом ко ји је др жа ва пот пи са -
ла с НИС-ом. При прем не
рад ње су већ за вр ше не у сми -
слу из ра де фи зи би ли ти сту -
ди је и план ске до ку мен та ци -
је – ре као је Ко цић.

Са да тре ба да се огла си
Ми ни стар ство при вре де и да
са оп шти на ко ји на чин ће
би ти ре ша ван про блем. Из -
бор на кам па ња је до бро вре ме
да се стек не не ки по ли тич ки
по ен на спа са ва њу нај ве ћег
срп ског из во зни ка.

ЕКОНОМИЈА
Петак, 25. март 2016.
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Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Про хлад но и вла жно про ле ће
у про те клом пе ри о ду омо гу -
ћи ло је да се ство ре усло ви за
ин фек ци ју ко шти ча вих воћ -
ки па то ге ном Monilia laxa,
ко ји узро ку је су ше ње цве то ва
и род них гран чи ца, те за то
иза зи ва нај ве ће еко ном ске
ште те у ова квим воћ ња ци ма.

Monilia laxa па ра зи ти ра
пре те жно на бре скви, кај си -
ји, шљи ви, тре шњи и ви шњи.
Спа да у вр ло штет на обо ље -
ња ко шти ча вог во ћа, јер
узро ку је про па да ње цве то ва
и гран чи ца, услед че га род
мо же би ти де сет ко ван. Пр ви

симп то ми бо ле сти се ја вља ју
на кон цве та ња, ка да цве то ви
на гло ме ња ју бо ју у мр ко си -
ву, су ше се и про па да ју.

Гљи ва ко ја је узроч ник бо ле -
сти пре зи ми као ми це ли ја у
та ко зва ним рак-ра на ма у ко ри
за ра же них гран чи ца и у му ми -
фи ци ра ним пло до ви ма ко ји
су за о ста ли у кро шња ма или
на зе мљи шту. У вре ме цве та ња

па то ген ин фи ци ра цвет та ко
што про дре у плод ник и ту раз -
ви је ми це ли ју, а с цве та се по -
том гљи ва ши ри на гран чи цу.
Она про из во ди ток си не ко ји се
пре но се спро вод ним си сте -
мом биљ ке на це лу гран чи цу и
узро ку ју ње но су ше ње.

Цве та ње је нај кри тич ни ја
фа за за ин фек ци ју ко шти ча -
вог во ћа гљи вом Monilia laxa,
а уко ли ко га пра ти про хлад -
но и вла жно вре ме с ре ла -
тив ном вла жно шћу ва зду ха
ве ћом од 85 про це на та као
са да, бо лест је ве о ма из ра же -
на и де струк тив на.

Су зби ја ње про у зро ко ва ча
ове бо ле сти по чи ње при ли ком
ре зид бе. Та да тре ба од стра -
ни ти су ве гра не и укло ни ти
све му ми фи ци ра не пло до ве
с гра на и из воћ ња ка. Пр ви
хе миј ски трет ман тре ба
ура ди ти на по чет ку цве та -
ња во ћа ка, ка да је око 10
од сто отво ре них цве то ва, а
дру ги у фа зи пу ног цве та -
ња, по по тре би и то ком
пре цве та ва ња.

Пре по ру чу је се да се то ком
ових фа за ме ња ју ак тив не
ма те ри је ко ји ма се тре ти ра ју
биљ ке, јер је овај па то ген
склон ства ра њу от пор но сти
на хе миј ске пре па ра те. Са ве -
ту је се да трет ман бу де ура -
ђен ка да то вре мен ски усло -
ви до зво ле, и то сред стви ма
ко ја са др же ак тив не ма те -
ри је ци про ди нил, про хло -
раз, бок са лид и пи ра кло -
стро бин, те бу ко на зол или
ипро ди он.

Оба ве зно пр ска ње 
ко шти ча вог во ћа

ШТА СЕ СПРЕ МА „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈИ”?

Држава се пита

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Радмила Хераковић, саветодавац за за шти ту би ља

Ме ла ни ја Бо нин 
иза бра на за 
ди рек тор ку

За ме на те за као 
на чин из бе га ва ња 
од го вор но сти

Од бор ни ци пан че вач ке Скуп -
шти не су на ве ро ват но по след -
њем за се да њу у овом са зи ву
иза бра ли но ву ди рек тор ку
Апо те ке Пан че во, а јав ност је
пр ви пут по сле ду жег вре ме на
мо гла да чу је шта ће тач но би -
ти пред у зе то ра ди ре ша ва ња
фи нан сиј ских про бле ма у тој
уста но ви. На пред лог за по сле -
них, ме на џер ску функ ци ју је
пре у зе ла Ме ла ни ја Бо нин, за -
по сле на у Апо те ци.

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов је ко нач но оба ве стио од -
бор ни ке о то ме шта ће би ти
ре ше ње за ту уста но ву. Ре као
је ка ко је до ју ла, кад је пре у -
зео функ ци ју, пред у зео ви ше
ак тив но сти да би на шао пут
из ла ска Апо те ке из кри зе, али
да то ни је би ло мо гу ће пар ци -
јал но, јер се тра жио мо дел ре -
ша ва ња про бле ма свих уста -
но ва при мар не за шти те у Ср -

би ји, чи ји укуп ни ду го ви из -
но се 11 ми ли јар ди ди на ра.

Па влов је на вео да ће нај пре
Ми ни стар ство фи нан си ја пла -
ти ти не што пре ко 300 ми ли о на
ди на ра по ве ри о ци ма ка ко би
де бло ки ра ли ра чун те уста но ве,
а ве ле дро ге ри је ће се, уз то, од -
ре ћи ка ма та и суд ских тро шко -
ва. По том ће Апо те ка по че ти
по но во да ра ди та ко што ће од
Ре пу блич ког фон да за здрав -
стве но оси гу ра ње до би ти 50 ми -
ли о на ди на ра за на бав ку ле ко ва,
а на кон де бло ка де ра чу на ве ле -
дро ге ри је ће вра ти ти све ле ко ве
ко је су за пле ни ле. Па влов је
оце нио да би то тре ба ло да бу де
са свим до вољ но за нор ма ли за -
ци ју ра да ове уста но ве ка ко би
она по но во мо гла да за ра ђу је за
пла те за по сле них. Тре ћи ко рак
ће би ти ре про грам остат ка од
бли зу 400 ми ли о на ди на ра ду га,
а то под ра зу ме ва да ће Град
пла ти ти те оба ве зе из бу џе та за
2017. и 2018. го ди ну.

Си ни ша Ми тре ски (ЛДП)
тра жио је об ја шње ње за што
остав ку прет ход не ди рек тор -
ке, Је ле не Ерор, Скуп шти на
ни је кон ста то ва ла он да кад је
до не та и због че га су иг но ри -
са ни сви ра ни ји зах те ви опо -
зи ци је да се о ак тив но сти ма

на ре ша ва њу про бле ма у Апо -
те ци оба ве сти јав ност.

То је под ста кло Во ју Кр ко ба -
би ћа (СНС) да ка же ка ко је из -
ла га ње гра до на чел ни ка при -
мер ка ко се озбиљ но и од го вор -
но ре ша ва про блем стар бар
де сет го ди на, а опо зи ци ју је на
ма ло кон тра дик то ран на чин
оп ту жио да се ба ви пред из бо р -
ним мар ке тин гом.

– Уз све пра во ко ле га из опо -
зи ци је да у пред из бор но вре ме
у отво ре ну ра ну гу ра ју штап,
ни је ни му дро ни па мет но ко -
ри сти ти ово у по ли ти кант ске и
де ма го шке свр хе уо чи из бо ра.
Ми зна мо да је то пре вас хо дан
мо тив ко ле га, али по зи ва ти се
на мо рал и бри гу за љу де ко ји
не при ма ју пла ту за и ста не
при ли чи – из го во рио је Кр ко -
ба бић.

Дру га стра на оце ни ла је ове
ре чи као увре дљи ве. Ми тре -
ски је ре као да је је ди ни мо тив
опо зи ци о них од бор ни ка био
да се на ђе ре ше ње про бле ма у
Апо те ци.

– Де ша ва ле су се не ке мно -
го чуд не ства ри (у Апо те ци –
прим. аут.), за ко је је гра до на -
чел ник ре као да су кри ми нал не
рад ње. И не знам ка ко да опо -
зи ци ја он да не ре а гу је. Да ћу -

ти мо ка ко нас не би сте оп ту -
жи ли за сти ца ње јеф ти них по -
ли тич ких по е на? То ни је наш
по сао, не го да за јед но тра жи -
мо ре ше ња ко ли ко год се то
ва ма не сви ђа ло – од го во рио
је Ми тре ски.

Вла дан Ке ље вић (ЛСВ) оце -
нио је да је не ко рект но то што
је Кр ко ба бић по ку шао да ин -
си ну и ра да се опо зи ци ја по
пра ви лу по на ша де ма го шки и
по ли ти кант ски.

– Ре кли сте да је СНС овај
про блем за те као. Ко ли ко ће
још го ди на СНС да го во ри ка -
ко је за све крив не ко пре вас и
ко ли ко го ди на тре ба да бу де те
на вла сти да би сте ре кли ка ко
сте не што и ви ура ди ли? –
упи тао је Ке ље вић.

Ми ла дин Ша кић (ДСС) оце -
нио је да је про блем у си сте му
ко ји про из во ди слу ча је ве по -
пут Апо те ке Пан че во.

Од бор ни ци су по твр ди ли још
не ке ка дров ске про ме не. Јед на
од њих је по ста вља ње Алек сан -
дра Сте ва но ви ћа, до са да шњег
пред сед ни ка Над зор ног од бо ра
Ди рек ци је за из град њу и уре ђе -
ње Пан че ва, за но вог ди рек то ра
„Хи ги је не” на кон што је Ми ли -
ца Јо ва но вић под не ла остав ку
на ту ду жност.

СА СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ ПАН ЧЕ ВА

Корак у нови живот Апотеке
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Ис пла та ште те чак до
3,8 ми ли о на ди на ра

До 31. мар та у по ну ди
нај по вољ ни ји мо гу ћи
па кет за оси гу ра ње
до ма ћин ства

За 200 ди на ра мо же те: по је -
сти јед ну пље ска ви цу на ки о -
ску, по пу ши ти па клу осред -
њих ци га ре та, по пи ти ка фу у
ка фи ћу... А мо же те, ве ро ва ли
или не, и да оси гу ра те сво ју
нај вред ни ју имо ви ну – стан
или ку ћу и да та ко обез бе ди те
се би ми ран сан.
    Те шко да по сто ји не ко ко би
уоп ште раз ми шљао на шта
нај ко ри сни је да по тро ши по -
ме ну ти но вац. Да те ди ле ме не
бу де, по тру ди ла се ком па ни ја
„Ge ne ra li osi gu ra nje Sr bi ja”,
ко ја је за 200 ди на ра ме сеч но
по ну ди ла убе дљи во нај по вољ -
ни ји па кет оси гу ра ња до ма -
ћин ства на тр жи шту.

По да ци на уплат ни ци
Ти ме се иза шло у су срет свим
гра ђа ни ма Пан че ва ко ји су се
у по след ње вре ме у ве ли ком
бро ју рас пи ти ва ли за ово оси -
гу ра ње. По ну да се мо же ис ко -
ри сти ти од 25. ја ну а ра до 31.
мар та, а па кет по кри ва го то во
све ште те и не пред ви ђе не си -
ту а ци је ко је мо гу за де си ти
јед но до ма ћин ство, али оси -
гу ра ва и чла но ве до ма ћин ства

„GE NE RA LI OSI GU RA NJE” ИЗА ШЛО У СУ СРЕТ ЖЕ ЉА МА ПАН ЧЕ ВА ЦА

МИ РАН САН ЗА 200 ДИ НА РА

ма ин ста ла ци ја, из ли ва ња во -
де, ло ма ста кла, али и ма ни -
фе ста ци ја и де мон стра ци ја,
про вал не кра ђе, раз бој ни -
штва...
    Про це ду ра скла па ња уго во -
ра је крај ње јед но став на. До -
вољ но је по пу ни ти уплат ни цу
ко ју је ди рект ном по штом до -
ста ви ла оси гу ра ва ју ћа ку ћа на
из нос ко ји по кри ва јед но ме -
сеч но, тро ме сеч но, ше сто ме -
сеч но или го ди шње оси гу ра ње
(200, 550, 1.100 или 2.100 ди -
на ра) и упла ти ти је. Је ди но је
ва жно обра ти ти па жњу да слу -
жбе ник у бан ци или по шти
уне се пот пу не по дат ке са
уплат ни це – име и пре зи ме
упла ти о ца, пу ну адре су објек -
та ко ји се оси гу ра ва, што зна -
чи ули цу и број, број ста на и
ме сто. Са мом упла том скла па
се уго вор ни од нос о оси гу ра -
њу, а „Ge ne ra li” ће у ме се цу ко -
ји сле ди оном у ком је из вр ше -
на упла та до ста ви ти по твр ду о
оси гу ра њу на адре су оси гу ра -
ног објек та. Уко ли ко по твр да
слу чај но не стиг не, тре ба кон -
так ти ра ти са оси гу ра ва ју ћом
ку ћом, за шта је обез бе ђен те -
ле фон 0800/222-579. По зи ви
су бес плат ни.

Ла ко про ду жа ва ње
Оси гу ра ње по чи ње у по ноћ
пр вог да на ме се ца ко ји сле ди
иза ме се ца у ком је из вр ше на

упла та и ва жи до кра ја пе ри -
о да за ко ји је упла ће но. Да -
кле, сви ма ко ји упла те 200
ди на ра у фе бру а ру, имо ви на
је оси гу ра на то ком це лог
мар та, они ма ко ји упла те 550
ди на ра то ком фе бру а ра,
имо ви на је оси гу ра на то ком
мар та, апри ла и ма ја, а сви -
ма ко ји упла те 1.100 – оси гу -
ра ње тра је од по чет ка мар та
до кра ја ав гу ста. За упла ту
2.100 ди на ра пе ри од оси гу -

Ризик Предмет осигурања

Суме

осигурања по

стану/кући

Месечна

премија у РСД

по стану/кући

Пожар и

експлозија

Грађевински објекат 3.000.000

200

Ствари 800.000

Удар грома,

олуја, град

Грађевински објекат 1.000.000

Ствари 300.000

Манифестација

демонстрација

Грађевински објекат 1.000.000

Ствари 300.000

Топљење снега
Грађевински објекат 20.000

Ствари 10.000

Излив воде из

инсталација

Грађевински објекат 70.000

Ствари 40.000

Лом уграђених

инсталација
Уграђене инсталације 20.000

Лом стакла

Стакла на вратима и

прозорима

грађевинског објекта

14.400

Провална крађа

и разбојништво 

Ствари у грађевинском

објекту
80.000

Одговорност 
Одговорност у својству

физичког лица
80.000

Рок за ис пла ту ште те
је са мо 14 да на од 
да на под но ше ња 
ком плет не 
до ку мен та ци је.

од од го вор но сти за евен ту ал -
ну ште ту на не ту тре ћим ли -
ци ма и њи хо вим ства ри ма.
    Мак си мал на ис пла та ште те
иде чак до 3,8 ми ли о на ди на -
ра, уз рок за ис пла ту од са мо
14 да на од да на под но ше ња
ком плет не до ку мен та ци је. Из -
ме ђу оста лог, па кет ко ји ну ди
„Ge ne ra li osi gu ra nje” по кри ва
ште ту од по жа ра и екс пло зи је,
уда ра гро ма, олу је, гра да, то -
пље ња пре ко мер ног сне га, ло -

ра ња је 12 ме се ци, од но сно
по кри ва це лу 2016. го ди ну и
ја ну ар 2017.
   У по след њем ме се цу оси -
гу ра ног пе ри о да ко ри сни ци -
ма ће сти ћи но ва уплат ни ца,
по мо ћу ко је ће из вр ши ти по -
нов ну упла ту уко ли ко же ле
да про ду же оси гу ра ње.



Уче ни ци Основ не шко ле „Жар -
ко Зре ња нин” у Ба нат ском Но -
вом Се лу у по не де љак, 21. мар -
та, обе ле жи ли су два ва жна да -
ту ма еко ло шког ка лен да ра. Но -
во се љан ски основ ци ко ји су
чла но ви би о ло шке сек ци је за са -
ди ли су др ве ће у школ ском дво -
ри шту по во дом обе ле жа ва ња
Да на шу ма. Сад њом осам сад -
ни ца ли пе и ја во ра, што је до на -
ци ја ЈКП-а „Зе ле ни ло”, уна пре -
ђе на је зе ле на по вр ши на у кру гу
те обра зов не уста но ве. Пре ма
ре чи ма ор га ни за то ра, ова ак ци -
ја тре ба да под се ти уче ни ке на
то да је ва жно чу ва ти шу ме, јер
су оне плу ћа на ше пла не те.

С дру ге стра не, нај мла ђи
чла но ви би о ло шке сек ци је

обе ле жи ли су Дан вра ба ца ху -
ма ном ак тив но шћу. Ма ли ша -
ни су обез бе ди ли хра ну и во ду
за ма ле пти це, ко је сва ко днев -

но до ла зе по свој оброк на две
хра ни ли це у школ ском дво ри -
шту. На став ни ца би о ло ги је
Ми ле на Јо ви шић го во ри ла је

уче ни ци ма ни жих раз ре да о
угро же но сти вра ба ца, на ро чи -
то у на се ље ним ме сти ма, где
они гу бе бит ку са свра ка ма,
вра на ма и го лу бо ви ма. Ре дов -
ном ис хра ном ко ју обез бе ђу ју
врап ци ма ђа ци ОШ „Жар ко
Зре ња нин” пру жа ју по др шку
тој угро же ној вр сти ка ко би се
обез бе дио њен оп ста нак у ур -
ба ним еко си сте ми ма. Уче ни -
ци ове шко ле на ста ви ће еко ло -
шке ак тив но сти у на ред ном
пе ри о ду, би ло са мо стал но, би -
ло у са рад њи с пан че вач ким
еко ло шким уста но ва ма и
удру же њи ма, а све с ци љем да
се ма сов но по диг не еко ло шка
свест гра ђа на о по тре би очу ва -
ња жи вот не сре ди не. З. Ст.

АК ТИВ НОСТ КЛУ БА „СО КО”

Из лет пр вог да на 
про ле ћа

Чла но ви ПЕК-а „Со ко” и
под мла дак клу ба, сек ци ја
„Со ко ли ћи”, пр ви дан про -
ле ћа, 20. март, про ве ли су на
Вр шач ким пла ни на ма. То -
ком из ле та су по се ти ли Вр -
шач ки за мак и део вр шач ке
тран свер за ле. Шет ња је за -
вр ше на успо ном на Тур ску
гла ву и Ђа ков врх. Овог пу та
ни је би ло у пла ну да се чла -
но ви пе њу на обли жњу при -
род ну сте ну, али су хра сто ви
у бли зи ни Ђа ко вог вр ха по -

слу жи ли да се де мон стри ра
ве шти на пе ња ња на др во.
Уче сни ци ак ци је су се упо -
зна ли и с биљ ним све том Вр -
шач ких пла ни на. За 3. април
је пла ни ра но да пла ни на ри
оби ђу кли су ру ре ке Гра дац.

По ред то га, чла но ви клу ба
тре ни ра ју на ве штач кој сте -
ни у пар ку Ба ру та на, а сва ког
дру гог че тврт ка, у са рад њи с
До мом омла ди не, у дво ра ни
„Апо ло” се одр жа ва ју пу то -
пи сне про јек ци је.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пред ста вље ни 
ма стер-ра до ви 
на те му раз во ја 
на шег гра да

На Ар хи тек тон ском фа кул -
те ту у Бе о гра ду у сре ду, 16.
мар та, два де сет се дам сту де -
на та – уче сни ка сту диј ског
про гра ма „Ин те грал ни ур ба -
ни зам” пред ста ви ло је сво је
те ме за ма стер-ра до ве ко ји
се од но се на Пан че во. „Ин -
стру мен ти упра вља ња ин те -
грал ним ур ба ним раз во јем”
је сте те мат ски оквир за ове
ра до ве, а Пан че во пред ста -
вља по ли гон на ко ме они
тре ба да до би ју прак тич ну
при ме ну. По ла зна тач ка за
из ра ду ма стер-те ма је „Стра -
те ги ја раз во ја Пан че ва за пе -
ри од 2014–2020. го ди не”.

Пре зен та ци ји су при су -
ство ва ли гра до на чел ник
Са ша Па влов, те чла но ви
кон сул тант ског ти ма ко ји
чи не Су за на Јо ва но вић,
чла ни ца Град ског ве ћа,
Ан ђе ли ја Бор за но вић, се -
кре тар ка Се кре та ри ја та за
при вре ду, и пред став ни ци
Ди рек ци је за из град њу и
уре ђе ње Пан че ва.

Па влов је оце нио ка ко је
реч о вр ло за ни мљи вим, ак ту -
ел ним и оствар љи вим иде ја ма.
На вео је и да сту ден ти те за ма
сво јих ма стер-ра до ва по кре ћу
пра ва пи та ња баш као да су
ста нов ни ци Пан че ва.

До цент Да ни је ла Ми ло ва -
но вић Ро дић, мен тор ове
гру пе сту де на та ар хи тек ту -
ре, ре кла је ка ко се на сто ји
да сви ра до ви ака де ма ца на
Ар хи тек тон ском фа кул те ту
бу ду што ви ше уте ме ље ни на
ре ал но сти, јер ће они, ка да
за вр ше сту ди је, по ста ти део
ти мо ва ко ји ће се ба ви ти ур -
ба ни стич ким раз во јем. До -
да ла је да Пан че во има из у -
зет не по тен ци ја ле за раз вој,
па пред ста вља од ли чан по -
ли гон за ову вр сту ве жби.

Сту дент ки ња Дра га на Јок -
си мо вић од лу чи ла се за те му
ур ба ног мар ке тин га због то -
га што је Пан че во је дан од
нај ра зви је ни јих гра до ва у
Ср би ји с до бром ме ђу на род -
ном са рад њом. Она сма тра
ка ко брен ди ра ње гра да и
раз вој ур ба ног мар ке тин га
мо гу до при не ти при вред ном
раз во ју и по ве ћа њу ква ли те -
та жи во та у гра ду.

Д. В.

ПАН ЧЕ ВО НА АР ХИ ТЕК ТОН СКОМ ФА КУЛ ТЕ ТУ

Ин спи ра ци ја бу ду ћим
ур ба ни сти ма

ОДР ЖА НА ГЛО БАЛ НА АК ЦИ ЈА

Сат за нашу планету

Ја сан и ка те го ри чан
став ло кал не 
са мо у пра ве

Ово го ди шњи зах те ви
још стрикт ни ји

Бе о град ска фир ма „Ме ди кал
вејв”, ко ја је пре не ко ли ко го ди -
на узе ла у за куп про сто ри је у
објек ти ма ста ре „Утве” с на ме -
ром да у на шем гра ду тре ти ра
ме ди цин ски от пад, пре кр ши ла
је град ску од лу ку. Да под се ти мо,
Ми ни стар ство по љо при вре де и
за шти те жи вот не сре ди не је из -
да ло до зво лу тој бе о град ској
фир ми у ју лу 2013. го ди не да
пре ра ђу је ин фек тив не опа сне
ма те ри је у мо бил ном по стро је -
њу под од ре ђе ним усло ви ма –
они ма ко је про пи ше пан че вач ка
ло кал на са мо у пра ва. У скла ду с
тим пан че вач ки Се кре та ри јат за
за шти ту жи вот не сре ди не из дао
је ре ше ње да се до зво ља ва трет -
ман ин фек тив ног ме ди цин ског
от па да на ста лог са мо на те ри то -
ри ји гра да Пан че ва.

Ме ђу тим, „Ме ди кал вејв” же -
ли да у на шем гра ду оба вља де -

лат ност су прот но оно ме што је
ја сно про пи са но и о то ме све до -
че уче шћа на тен де ри ма ши ром
Ср би је на ко ји ма пред став ни ци
те фир ме ну де услу ге тре ти ра ња
ин фек тив ног ме ди цин ског от -
па да у свом по го ну у Пан че ву.

Про блем ту ма че ња
По во дом овог слу ча ја огла си ла
се и пан че вач ка са мо у пра ва.

Пре ма ре чи ма Вла ди ми ра Де -
ље, већ ни ка за ду же ног за за -
шти ту жи вот не сре ди не, став
град ских вла сти је ве о ма ја сан.

– Град Пан че во је из да вао
ло ка циј ску до зво лу осла ња ју -
ћи се на за кон, на ка рак тер мо -
бил ног по стро је ња за трет ман
ме ди цин ског от па да ко је фир -
ма „Ме ди кал вејв” има, као и

СЛУ ЧАЈ БЕ О ГРАД СКЕ ФИР МЕ „МЕ ДИ КАЛ ВЕЈВ”

МО ЖЕ ДА СЕ ТРЕ ТИ РА СА МО 
ПАН ЧЕ ВАЧ КИ МЕ ДИ ЦИН СКИ ОТ ПАД

Основ на шко ла „Бран ко Ра ди -
че вић” обе ле жи ла је у сре ду, 23.
мар та, дан шко ле у дво ра ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва.
„Бран ко ва” је на след ни ца До њо -
ва ро шке шко ле и успе шно ра ди
већ 189 го ди на. Име Бран ка Ра -
ди че ви ћа но си од 1953. го ди не,
а тре нут но је по ха ђа око 700
уче ни ка у 30 оде ље ња, о чи јем
обра зо ва њу и вас пи та њу бри не
ше зде сет че тво ро за по сле них.

Кул тур но-умет нич ки про -
грам су из ве ли ђа ци од пр вог
до осмог раз ре да, за јед но с на -
став ни ци ма и учи те љи ма.

– По мом ми шље њу, нај леп -
ши и нај у пе ча тљи ви ји део при -
ред бе је из вед ба Џи бо ни је ве

пе сме „Ли бар” с пре во дом на
зна ков ни је зик, ко ју је от пе вао
хор ви ших раз ре да за јед но с
на став ни ци ма и учи те љи ма.

Де ца су се по тру ди ла и то је не -
што по че му ће би ти за пам ће -
на ова све ча ност – ре кла је Ве -
сна Бе кић, ди рек тор ка шко ле. 

У вред но ва њу спро ве де ном
ове го ди не „Бран ко ва” је на -
шла ме сто ме ђу де сет нај бо -
љих шко ла у Ср би ји. Оце њи -
ва ни су про грам и план ра да,
на ста ва, уче ње, успех и по др -
шка уче ни ци ма, ор га ни за ци ја
ра да и упра вља ње и ре сур си.
То је је ди на „Уне ско ва” основ -
на шко ла на те ри то ри ји Вој во -
ди не због не го ва ња кул ту ре
ми ра и то ле ран ци је ме ђу де -
цом и мла ди ма.

Дан шко ле је, ина че, 28.
мар та, али због про лећ ног
рас пу ста ко ји ће би ти у то ку
све ча ност је одр жа на не де љу
да на ра ни је. 

М. М.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ” 

Култура ми ра на свим језицима

ЕКО-АК ЦИ ЈА НО ВО СЕ ЉАН СКИХ ОСНО ВА ЦА

За шти ти мо шу ме и врап це

Пан че во и још 90 гра до ва у
Ср би ји уче ство ва ло је 19.
мар та у нај ве ћој ме ђу на род -
ној до бро вољ ној ак ци ји „Сат
за на шу пла не ту”, ко ју је ор -
га ни зо вао Свет ски фонд за
при ро ду (WWF) са иде јом да
се упо зо ри на ра си па ње при -
род них ре сур са и на опа сност
од кли мат ских про ме на. Тог
да на, у 20.30, на је дан сат је
сим бо лич но би ла уга ше на
ра све та у ви ше од 7.000 гра -
до ва ши ром све та. Наш град
се ода звао по зи ву Свет ског
фон да и де ве ти пут за ре дом
Пан чев ци су по др жа ли на по -
ре да се са чу ва пла не та.

Иде ја ове кам па ње је да се
убла же кли мат ске про ме не,
од но сно да се сма њи ефе кат
ста кле не ба ште, те да се по ве -
ћа енер гет ска ефи ка сност.
Ма ни фе ста ци ју у Ср би ји по -

др жа ли су: око 100 ло кал них
са мо у пра ва, шко ле, број не
ком па ни је, ме ди ји, ор га ни за -
ци је ци вил ног дру штва, по је -
дин ци, Ми ни стар ство по љо -
при вре де и за шти те жи вот не
сре ди не, По кра јин ски се кре -
та ри јат за ур ба ни зам, гра ди -
тељ ство и за шти ту жи вот не
сре ди не, као и Стал на кон фе -
рен ци ја гра до ва и оп шти на.

Ана ли зе у по је ди ним зе -
мља ма по ка за ле су да је ак -
ци ја га ше ња ра све те на је дан
сат ра ни јих го ди на до не ла
днев ну уште ду енер ги је од
10 про це на та. Да под се ти мо,
све тла су пр ви пут уга ше на
на сат вре ме на 2007. го ди не
у Сид не ју, уз уче шће 2,2 ми -
ли о на љу ди, као упо зо ре ње
на пре ве ли ку и не кон тро ли -
са ну по тро шњу при род них
ре сур са.

ДО ПИС МИ НИ СТАР СТВА

Ре дак ци ја „Пан чев ца” је, у скла ду са за ко ном, у про шлом бро ју ли ста (4653) об ја ви ла де -

ман ти под на сло вом „’Ме ди кал вејв’ по шту је од лу ке Град ске упра ве и за ко не”, у ко јем су

пред став ни ци те фир ме из не ли тврд њу да је но ви нар „Пан чев ца”, пот пи сник ових ре до ва, у

свом тек сту „’Ме ди кал вејв’ кр ши град ску од лу ку”, об ја вље ном у бро ју 4651, „из нео низ не -

у те ме ље них и не и сти ни тих оп ту жби” ка да је реч о ра ду по стро је ња те фир ме у Пан че ву.

У ин те ре су објек тив ног и исти ни тог ин фор ми са ња, об ја ви ће мо део до пи са Ми ни стар ства

по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не од 8. мар та у ко јем се по твр ђу ју на во ди и тврд -

ње „Пан чев ца” о не ле гал ном ра ду и кр ше њу про пи са бе о град ске фир ме:

„Опе ра тер је имао мо гућ ност да вр ши трет ман ин фек тив ног ме ди цин ског от па да ко ји је на -

стао на те ри то ри ји Гра да Пан че ва, од но сно да вр ши трет ман ме ди цин ског ин фек тив ног от -

па да са ку пље ног од про из во ђа ча од но сно ге не ра то ра ин фек тив ног ме ди цин ског от па да ко ји

се на ла зе на те ри то ри ји гра да Пан че ва, у пе ри о ду од 19. ју ла 2013. го ди не за кључ но с 31.

де цем бром 2015. го ди не. За 2016. го ди ну, опе ра тер ’Ме ди кал вејв’ мо же да вр ши трет ман

ме ди цин ског от па да са мо из Ве те ри нар ске ста ни це Пан че во”.

на пот пи са не уго во ре те бе о -
град ске фир ме и уста но ва с те -
ри то ри је на шег гра да. Про -
блем је на стао око ту ма че ња
де фи ни са ња ме ста где се ге не -
ри ше от пад. Град је до зво лио
тој фир ми да оба вља де лат ност
јер у јед ном пе ри о ду ау то клав
(уре ђај за тре ти ра ње ме ди цин -
ског от па да – прим. аут.) у
Бол ни ци ни је био у функ ци ји,
та ко да је до шло до го ми ла ња
овог ин фек тив ног от па да у
цен тру Пан че ва. Та да је „Ме -
ди кал вејв” имао пот пи са не
уго во ре са здрав стве ним уста -
но ва ма у на шем гра ду и би ло
је оправ да но да ти одо бре ње да
се ба ви овом де лат но шћу на
ло ка ци ји у ста рој „Утви” – ре -
као је Вла ди мир Де ља.

Ис пи та ти рад
Ка да је реч о по сло ва њу те
фир ме у 2016. го ди ни, пре ма
ње го вим ре чи ма, Се кре та ри јат
за за шти ту жи вот не сре ди не
био је још стрикт ни ји у из не -
тим зах те ви ма, та ко да је „Ме -
ди кал веј ву” да та ло ка циј ска
до зво ла, али са мо за тре ти ра ње
от па да Ве те ри нар ске ста ни це
Пан че во. Ис та као је да Град
не ма за кон ско пра во, ни ти до -
зво лу да оба вља ин спек циј ски
над зор у том пред у зе ћу, јер је
то над ле жност ре пу блич ке ин -
спек ци је.

На по ме нуо је да ће ло кал на
са мо у пра ва за тра жи ти ми -
шље ње Ми ни стар ства за по -
љо при вре ду и за шти ту жи вот -
не сре ди не о овом слу ча ју ка -
ко би се раз ја сни ло ко је оба ве -
зе „Ме ди кал вејв” мо ра да ис -
пу ња ва ка да је реч о тре ти ра -
њу опа сног от па да на ло ка ци ји
у Пан че ву. По ред то га, пан че -
вач ка власт ће ин си сти ра ти на
то ме да над ле жне др жав не ин -
сти ту ци је ис пи та ју до са да шње
по сло ва ње те фир ме на те ри -
то ри ји на шег гра да.

З. Ста ни жан



Секретаријат за јавне службе
и социјална питања Градске
управе позива заинтересоване
парове без деце с територије
нашег града да поднесу захтев
за остваривање права на суфи-
нансирање трошкова за ванте-
лесну оплодњу у 2016. години.

Услови за остваривање права
на суфинансирање су: да жена
у 2016. години навршава нај-
више 40 година живота, а да
пар има држављанство Репу-
блике Србије; да имају преби-

валиште на територији града
Панчева најмање годину дана
пре дана подношења захтева;
да испуњавају здравствене
критеријуме које је прописала
Републичка стручна комисија
Министарства здравља за ван-
телесну оплодњу и асистирану
репродукцију и да је по одлуци
комисије пар био укључен у
поступак вантелесне оплодње у
претходна два покушаја.

Они који испуњавају наве-
дене услове, на основу пози-

тивног мишљења комисије, а
након добијања финансијских
средстава од Града, могу да по
сопственом избору обаве по-
ступак вантелесне оплодње у
једној од 15 здравствених
установа у Србији које имају
дозволу здравствене инспек-
ције Министарства здравља
РС за обављање те здравствене
услуге.

Додатне информације могу се
добити на телефон 013/308-871,
а лице задужено за контакт је

Драгана Дачић. Одлука Скуп-
штине града о остваривању
права на суфинансирање тро-
шкова за вантелесну оплодњу и
образац захтева објављени су
на званичној интернет презен-
тацији Града Панчева.

Нај че шћи зло ћуд ни ту мор код
же на у на шој зе мљи – рак дој -
ке – бо лест је од ко је го ди шње
обо ли око 4.000 при пад ни ца
жен ског по ла, а око 1.600 њих
из гу би жи вот ну бит ку. На ци о -
нал ни дан бор бе про тив ра ка
дој ке обе ле жен је 20. мар та.

Ни нај ма ње при јат ни по да -
ци го во ре да, иа ко се кар ци ном
дој ке нај че шће ја вља по сле 50.
го ди не, ме ђу обо ле ли ма има
све ви ше мла дих же на, де во ја -
ка, па чак и де вој чи ца. По да ци
пан че вач ког За во да за јав но
здра вље све до че о то ме да ни у

ју жном Ба на ту си ту а ци ја ни је
бо ља, јер на тој те ри то ри ји го -
ди шње обо ли из ме ђу 150 и 200
же на, а умре од 60 до 90. У
Пан че ву се то ком јед не го ди не
раз бо ли од 70 до 90, а од 20 до
36 же на умре од ове опа ке бо -
ле сти. За вод за јав но здра вље
по ру чу је да се ови по ра жа ва ју -
ћи ста ти стич ки по да ци мо гу
про ме ни ти уко ли ко же не ре -
дов но оба вља ју пре вен тив не
пре гле де и скри нинг дој ке,
уме сто да, као што је то слу чај
код 50 од сто па ци јент ки ња у
Ср би ји, код ле ка ра од ла зе са

већ по од ма клим ту мо ром. То
под ра зу ме ва те же ле че ње, опо -
ра вак и да ле ко озбиљ ни је по -
сле ди це. Струч ња ци твр де да
уко ли ко се ту мор от кри је у ра -
ној фа зи, шан се за из ле че ња су
чак око 97%.

Мо жда нај ва жни ји део вас -
пи та ња и кул ту ре же на ко ји до -
при но си бла го вре ме ном от -
кри ва њу овог обо ље ња је сте са -
мо пре глед дој ки. Ова „про це -
ду ра” се спро во ди јед ном ме -
сеч но, јед но став на је, не зах те -
ва ни ка кве по себ не усло ве ни
мно го вре ме на, а мо же спа сти
жи вот. Уко ли ко же не том при -
ли ком при ме те би ло шта сум -
њи во и дру га чи је у од но су на
ра ни ји пе ри од (про ме не ве ли -
чи не, об ли ка или из гле да дој ке
или бра да ви це, би стру теч ност
из бра да ви це, цр ве ни ло на ко -
жи дој ке или бра да ви це или
отврд ну ће ис под ко же), по -
треб но је да се ја ве свом иза -
бра ном ле ка ру, ги не ко ло гу
или он ко ло гу. Ка лен дар пре -
гле да под ра зу ме ва да же не од
два де се те го ди не жи во та тре ба
да јед ном ме сеч но ра де са мо -
пре глед дој ки, од три де се те –
јед ном го ди шње ул тра звуч ни

пре глед, од че тр де се те – јед -
ном у го ди ну и по да на ма мо -
граф ски пре глед и од пе де се те
– ма мо гра фи ју јед ном у две
го ди не.

У Пре вен тив ном цен тру
пан че вач ког До ма здра вља се,
из ме ђу оста лих, мо же оба ви ти
и пре вен тив ни пре глед дој ки,
на ко ји се мо гу ја ви ти же не од
18 до 70 го ди на. Све при пад -
ни це жен ског по ла из ме ђу 50
и 69 го ди на код ко јих је кли -
нич ки на лаз уре дан до би ја ју
упут за скри нинг ма мо гра фи -
ју, а оста ле, за ви сно од ста ро -
сног до ба и на ла за, мо гу би ти
упу ће не на ул тра звук или он -
ко ло шки пре глед.

ХРОНИКА
Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Питање: Који симптоми
указују на то да је неопходно
да дете оперише крајнике?
Да ли су то учестале инфек-
ције грла или и нешто дру-
го? Како изгледа операција
и да ли се у пракси показа-
ло да је то добро решење?
Колико се дуго остаје у бол-
ници и да ли родитељи мо-
гу бити с дететом?

Одговор: Операција крај-
ника је оправдана ако
обезбеђује пацијенту жи-
вот без инфекција, боље
дисање и гутање, ако спре-
чава компликације инфек-
ција и омогућава оптима-
лан психофизички развој у
целини. Болесни крајници
не представљају заштиту,
већ опасност за организам
и постоје јасни критерију-
ми за операцију. То су:

1. честе упале грла (више
од три пута годишње одно-
сно пет пута у две године);

2. стварање накупина
гноја – апсцеса у простору
око крајника;

3. увећани крајници ко-
ји доводе до отежаног гу-
тања и дисања, а што се
види у ненапредовању де-

тета или опструктивним
апнејама у сну (кратко-
трајни прекид дисања);

4. сумња на малигну
промену на крајнику;

5. клицоноштво (када се
у брису тонзила стално
изолују неке бактерије);

6. друге болести: учеста-
ле упале ушију, слабљење

слуха, увећани лимфни
чворови на врату, неприја-
тан задах из уста и сл.

У сваком случају опера-
ција је добро решење, јер
трајно ослобађа пацијента
од тегоба. Операција се из-
води у општој анестезији, уз
преоперативну припрему у
којој учествују и анестезио-
лог и педијатар. Да би се де-
те оперисало, потребно је да
буде здраво. У болници се
остаје пет дана, а ако је дете
млађе, неко може бити у
његовој пратњи.

Од го ва ра: др Вељко Божић,
спец. оториноларинголог

Када је време за
операцију крајника?

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

Страну припремила 
Драгана
Кожан

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ РА КА ДОЈ КЕ

У са мо пре гле ду је че сто спас

ГРАД ПОЗИВА ПАРОВЕ

Суфинансирање вантелесне оплодње

Мо гућ ност да се у ме ди ји ма
чу ју ре чи ка ко ме ди цин ских
рад ни ка, та ко и обич них љу -
ди, без ко јих здрав стве ног
си сте ма не би би ло, од ве ли -
ког је зна ча ја за ква ли тет
здрав ства у це ли ни. Сва ка
кри ти ка је до бро до шла, по -
го то во ако је ар гу мен то ва на
и ако ни је оп те ре ће на пред -
ра су да ма и сте ре о ти пи ма о
здрав стве ним рад ни ци ма и
по слу ко ји они оба вља ју.
Сен за ци о на ли зам се, на жа -
лост, уву као у све по ре дру -
штва, а по тре ба за јеф ти ном
за ра дом по ста је мо тив та -
ко зва ним та бло и ди ма да
про фи ти ра ју на сва кој ин -
фор ма ци ји, ма ко ли ко она
би ла не и сти ни та или не -
про ве ре на.

Тра гич на суд би на де вој -
чи це ко ја је про па ла кроз
тро шни кров на пу ште ног
мли на зло у по тре бље на је од
стра не два та бло и да да би се
у сен за ци о на ли стич ком ма -
ни ру об ја ви ла ин фор ма ци ја
по ко јој је Хит на по моћ од -
би ла ин тер вен ци ју. Уза луд ни
су би ли на ши де ман ти ји и
ста вља ње на увид сни мље ног
раз го во ра по зи ва, за бе ле же -
ног ГПС сиг на ла тач ног по -
ла ска са ни тет ског во зи ла и
до ла ска на ли це ме ста, из ја -

ве еки пе ко ја је ин тер ве ни -
са ла и ре а ни ми ра ла де вој -
чи цу све до при јем не слу -
жбе итд. Од го вор је био да је
то са мо ус пут на ин фор ма -
ци ја и да она ни је та ко бит -
на у од но су на глав ну вест.
Чи ни ми се да ни смо ни све -
сни ко ли ко нам те „ус пут не”
ин фор ма ци је кре и ра ју жи -
вот. На сре ћу, по сто је и они
озбиљ ни ме ди ји ко ји су пре
об ја вљи ва ња ин фор ма ци је
кон так ти ра ли са свим ак те -
ри ма овог не срећ ног до га -
ђа ја. Овим су за пра во по ка -
за ли од го вор ност, ка ко пре -
ма гра ђа ни ма, та ко и пре ма
јав ним слу жба ма чи ји рад
тре ба да бу де под дру штве -
ном кон тро лом.

Ка да су хит не ин тер вен -
ци је у пи та њу, ви ше пу та
смо апе ло ва ли да се ули це
и ку ће аде кват но обе ле же
име ни ма и бро је ви ма. То је
по го то во ва жно за не ка на -
се ље на ме ста и ка сне ноћ не
са те. Ни кад се не зна ко ме
ће на ша по моћ би ти по -
треб на, а та да је сва ки ми -
нут дра го цен. Не кад ни са -
вре ме на сред ства на ви га -
ци је ни су од по мо ћи ако је
у ме ђу вре ме ну про ме њен
на зив ули це, а ку ћа ни је
вид но обе ле же на. За оне
ма ње хит не пре гле де, апе -
лу је мо на ро ди те ље да има -
ју у ре зер ви основ не ле ко ве
за по ви ше ну тем пе ра ту ру,
про би о ти ке или рас тво ре за
ре хи дра та ци ју. Ви ше ме -
сеч ни про блем са Апо те ком
Пан че во уки нуо је ноћ на
де жур ства апо те ке. То је
оте жа ло и наш рад, те ни -
смо у мо гућ но сти да да мо
аде кват ну те ра пи ју за ма ње
ур гент на ста ња ко ја мо гу да
се са ни ра ју у кућ ним усло -
ви ма.

Екс клу зив на не и сти на

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Дипломе добило 
десет шивача 
и кројача и шест 
информатичара

Ускоро стручно 
усавршавање 
и за друга занимања

Након успешно завршене обу-
ке за кројаче и шиваче и
основне информатичке обуке
према стандарду ECDL у поне-
дељак, 21. марта, у панчевач-
кој филијали Националне слу-
жбе за запошљавање, која је и
реализовала ове обуке, прире-
ђена је свечана додела церти-
фиката полазницима.

Према речима Иване Мучи-
бабић, пи-ар менаџера у фи-
лијали НСЗ-а, обука за кроје-
ње и шивење је реализована у
сарадњи с Народним универ-
зитетом из Ниша, а практична
настава се одвијала у кројач-
кој радњи „Нора” у Панчеву.

Послодавци, обратите пажњу
Десет полазница је практичне
и теоријске часове похађало
од 30. новембра прошле до 18.
јануара текуће године.

– Када је о овој обуци реч,
кандидати који су желели да је
похађају, морали су да испуне
неколико основних предусло-
ва: да су завршили минимум
основну школу, да имају свог
саветника, да су прошли ин-
формативни разговор са изво-
ђачем и да су положили тест
моторичких способности. Свих
десет полазница успешно је
положило завршни испит, ко-
јим се потврђује да су стекле

знања из области заштите на
раду и организације и припре-
ме радног места, да су научиле
да користе различите врсте ма-
шина и средстава за рад, као и
да су овладале технологијом
кројења и шивења, те да сада
умеју да раде те послове – на-
вела је Ивана Мучибабић.

Она је нагласила да је инфор-
матичка обука била намењена
искључиво особама са инвали-
дитетом. Од осам полазника,
њих шесторо је успешно про-
шло обуку. Она се вршила у са-
радњи с Центром за едукацију
„NS Pro Gro up” из Новог Сада, а
практична обука одвијала се у
просторијама ОШ „Братство–
јединство” у Панчеву. Полазни-
ци су се током предавања оспо-
собили за коришћење готово
свих програма програмског па-
кета „Mic ro soft Of fi ce” и стекли

су знања у вези с писањем и об-
радом текста, прављењем пре-
зентација, израдом докумената,
калкулацијом табелама и кори-
шћењем интернета и електрон-
ске поште.

Још прилика за учење
Цертификате је полазницима
уручио Ђорђе Лукач, директор
филијале НСЗ-а, а додели је
присуствовала и Зорица Дебе-
љачки, руководилац групе за
развој предузетништва и про-
граме запошљавања.

– Атмосфера током обука би-
ла је изузетно пријатна, а пола-
зници су били задовољни и по-
казали су изузетну мотивиса-
ност да нешто науче. Самим
тим су побољшали своје компе-
тенције и себи омогућили да ка-
сније лакше и брже нађу посао,
односно да повећају своју кон-

курентност на тржишту рада.
При крају је и обука за енглески
језик, коју је похађало осам кан-
дидата. Они су пре неколико да-
на полагали и испит, те се сада
само још очекују резултати –
истакла је Зорица Дебељачки.

Према њеним речима, већ је
извесно да ће у панчевачкој
филијали НСЗ-а бити органи-
зоване и обуке за немачки је-
зик, за руковаоце грађевинским
машинама, за вођење послов-
них књига и обука за Au to CAD.
Полазници који ће их похађати
су већ одабрани. У НСЗ-у оче-
кују да ће до краја ове године
бити реализоване и обуке за за-
вариваче, геронтодомаћице,
конфекционаре, за немачки је-
зик за здравствене струке, ви-
љушкаристе, пословне секрета-
ре и за раднике на паковању и
складиштењу воћа и поврћа.

УСПЕШНО ЗАВРШЕНЕ ОБУКЕ У НСЗ-у

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА СА ЦЕРТИФИКАТОМ

Честитке за рад на себи, свака част!

ТРИ БИ НА У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Чи ње ни ца да је март ме сец бор бе про тив ра ка би ла је по -

вод за три би ну под на зи вом „Пре вен ци ја и ра но от кри ва ње

ма лиг них бо ле сти”, ко ју су сре ду, 16. мар та, у Град ској упра -

ви, одр жа ли За вод за јав но здра вље и Дом здра вља.

При сут ни на ску пу има ли су при ли ку да се ин фор ми шу о

сто па ма обо ле ва ња и уми ра ња од ма лиг них бо ле сти у ју -

жном Ба на ту у по след њих пет го ди на, о пре вен ци ји и ра ном

от кри ва њу ма лиг ни те та – с по себ ним освр том на кар ци ном

дој ке, о ис ку стви ма за по сле них у До му здра вља у ве зи с ра -

ним от кри ва њем и пре вен ци јом кар ци но ма де бе лог цре ва,

као и о по ве за но сти на чи на ис хра не и ма лиг них бо ле сти.

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА
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За не ко ли ко са ти од у зе то
и ис кљу че но из са о бра ћа ја
не ко ли ко во зи ла

По ред ин спек циј ских 
слу жби ан га жо ва на
и по ли ци ја

Про шлог пет ка, 18. мар та, на те ри то -
ри ји Пан че ва и Бе о гра да по че ла је
јед но не дељ на ак ци ја су зби ја ња ди -
вљег пре во за, ко ју спро во де ин спек -
то ри ра да, ко му нал ни и са о бра ћај ни
ин спек то ри, као и при пад ни ци кри -
ми на ли стич ке по ли ци је.

На кон фе рен ци ји за но ви на ре ко ја је
тог да на са зва на у се ди шту Ју жно ба нат -
ског окру га на чел ник те др жав не ин -
сти ту ци је Зо ран Та сић из нео је пр ве
ре зул та те. Ре као је да су већ по сле не -
ко ли ко са ти из са о бра ћа ја ис кљу че на и
вла сни ци ма од у зе та три во зи ла (два ау -
то бу са и јед но пут нич ко во зи ло).

– Мно го је зна чај ни је то што је ми -
мо ре дов них по ла за ка ау то бу си ма
АТП-а, уме сто ди вљим ком би ји ма, за
Бе о град из Пан че ва са мо за два са та
пре ве зе но до дат них 300–400 пут ни -
ка. Ако се узме у об зир да је јед на ау -
то бу ска кар та за Бе о град сто ди на ра,
то зна чи да је пан че вач ки град ски
пре во зник са мо за јед но пре под не
имао до дат ни при ход од око 300.000
ди на ра, а оче ку је мо да ће до кра ја да -
на шњег да на та ван ред на за ра да би ти
ду пли ра на. До вољ но је по множи ти ту

Са све уче ста ли јим те ро ри стич ким на -
па ди ма за ко је од го вор ност пре у зи ма
та ко зва на Ислам ска др жа ва, по ста вља
се пи та ње пре ти ли Ср би ји опа сност.

Фран цу ска, Тур ска, Ке ни ја, Со ма -
ли ја, Ин ди ја, Бел ги ја и мно ге дру ге
др жа ве би ле су жр тве окрут них на па -
да у ко ји ма су нај ви ше стра да ли ци -
ви ли. Ве ћи на зе ма ља, пре све га
европ ских, по ди гла је без бед ност на
нај ви ши мо гу ћи ни во.

Пи та ли смо Пан чев це да ли се осе -
ћа ју си гур но у свом гра ду и др жа ви и
сма тра ју ли да на ма пре ти опа сност.

МИ ЛАН КА ТИ КО ВИЋ, тр го вац:
– За и ста не при ме ћу јем ни шта што

би ме упла ши ло, али сма трам да у да -
на шње вре ме опа сност увек по сто ји и
да мо ра мо би ти на опре зу, за сва ки
слу чај. Стра шни су ови те ро ри стич ки
на па ди и ми слим да на сва ки на чин
мо ра ју да се осу де и спре че.

ДАР КО ПЕ ТРО ВИЋ, так си ста:
– Тре нут но се у Пан че ву осе ћам

без бед но. Ми слим да Ср би ји не пре -

ти го то во ни ка ква опа сност, ма ла је
зе мља и ни је мно го про бле ма тич на.
Ови те ро ри стич ки на па ди за и ста ни -
су нор мал ни и сма трам да уко ли ко
не ко има про бле ма са сво јом вла дом,
тре ба то да ре ши на дру га чи ји на чин,
а не да кон стант но ис па шта ју не ду -
жни ци ви ли.

ОЛИ ВЕ РА ВОЈ НОВ, при ват ни ца:
– Не осе ћам се без бед но ни у сво -

јој рад њи – пре по ла са та је јед на де -
вој ка по ку ша ла да ме оша ма ри, а
ка мо ли кад по ми слим на те ро ри сте.
Ра дим до 17 са ти, јер не смем ду же
од то га да оста нем са ма. Ово је лу до
вре ме, ни је ми све јед но, за и ста се
ма ло пла шим све га то га. Сма трам да
је те ро ри зам за нај го ру осу ду и да се
то ме мо ра ста ти на пут.

ЖЕЉ КА КНЕ ЖЕ ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Стра шно је ово што се до га ђа у

све ту. Ста ну јем бли зу мо ста и та мо
кон стант но ви ђам по ли ци ју, па ми у
том тре нут ку од мах пад не на па мет
ка ко се не што ло ше де ша ва. Гле дам

те ле ви зи ју и уз не ми ру ју ће сним ке, па
сма трам да стал но мо ра мо би ти
опре зни.

ЛА ЗАР ЖИ ВА НО ВИЋ, пен зи о нер:
– Ја се осе ћам без бед но у Ср би ји и

сма трам да ов де не би тре ба ло да бу -
де ни ка квих про бле ма. Те ро ри стич -
ки на па ди су ве о ма не при јат ни
до га ђа ји ко ји се све че шће де ша ва -
ју, стра шна је та ор га ни за ци ја ко ја
пра ви про бле ме ова кве вр сте, и у
Фран цу ској, Бел ги ји и мно гим дру -
гим зе мља ма.

НЕ ЂО ЗА РИЋ, рад ник:
– Те ро ри стич ки на па ди су сва ка ко

по шаст нај но ви јег до ба. По ста вља се
пи та ње ка ко се то ме су прот ста ви ти.
Сма трам да би тре ба ло да иде мо сто -
па ма го спо ди на Вла ди ми ра Пу ти на,
јер су та кви по ступ ци је ди ни пра ви
од го вор на те ро ри зам. Још увек се
осе ћам без бед но у Ср би ји, али то не
зна чи да се та кви до га ђа ји не ће де си -
ти код нас.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Ж. КНЕЖЕВИЋО. ВОЈНОВ Л. ЖИВАНОВИЋ Н. ЗАРИЋ

НАША АНКЕТА

ОСЕ ЋА ТЕ ЛИ СЕ БЕЗ БЕД НО У СР БИ ЈИ?

Мо ра мо би ти опре зни

Д. ПЕТРОВИЋМ. ТИКОВИЋ

У ТО КУ ВЕ ЛИ КА АК ЦИ ЈА СУ ЗБИ ЈА ЊА ДИ ВЉЕГ ПРЕ ВО ЗА

ДР ЖА ВА ОБ ЈА ВИ ЛА 
РАТ КОМ БИ СТИ МА

во ри ли да не би тре ба ло да ље да оба -
вља свој по сао.

– Ја им по ру чу јем да је ово са мо
по че так и да се уоп ште ни сам упла -
шио – на гла сио је Та сић.

Он је ис та као да је ак ци ја су зби ја -
ња ди вљег пре во за по кре ну та у ор -
га ни за ци ји Ју жно ба нат ског окру га,
на ини ци ја ти ву Ми ни стар ства гра -
ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра -
струк ту ре.

По ред Та си ћа, на про шло не дељ ној
кон фе рен ци ји за но ви на ре су го во ри -
ли и Алек сан дар Си мић, пред став ник
тог ми ни стар ства, као и Не бој ша Га -
јић, но ви ди рек тор АТП-а, и Не над
Ра кић, ње гов за ме ник.

Алек сан дар Си мић је из ја вио да је
Вла да Ср би је мак си мал но ре ше на да
спро ве де до кра ја бор бу про тив ди -
вљег пре во за и ти ме до при не се су -
зби ја њу си ве еко но ми је. До дао је да
је за то по треб но вре ме јер је не ле гал -
ни пре воз ду го го ди шњи про блем ко -
ји ни је ре ша ван.

Не бој ша Га јић је по звао све Пан чев це
ко ји пу ту ју за Бе о град да се не во зе с ди -
вљим пре во зни ци ма, јер у том слу ча ју
ни су оси гу ра ни. До дао је да у ау то бу си ма
АТП-а не по сто ји тај про блем и под се тио
да су но ви ау то бу си ку пље ни упра во да би
се обез бе дио мак си ма лан ком фор Пан -
чев ци ма ко ји иду за Бе о град.

М. Глигорић

У про шлом бро ју на шег ли ста пи та ли
смо вас ко је је је ло нај леп ше на све ту и
због че га. „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 „По ро дич ни
ку вар” Ке ри јен Дан лоп за два на ша чи -
та о ца или чи та тељ ке ко ји су нај кре а -
тив ни је од го во ри ли на то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји су по -
сла ли сле де ће СМС-ове:

„Јед но од нај леп ших је ла на све ту
је сар ма с ре бар ци ма ко ју спре мам, у
ве ли кој шер пи, по ре цеп ту ма ме и ба -
ке. Ако ми ри ше у ход ни ку, он да је си -
гур но до бра.” 061/2497...

„Нај леп ше на све ту је оно (сва ко)
је ло ко је ску ва мо ја ба ка. Тре ба ли да
об ја шња вам због че га?” 062/2137...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на” на гра ди -
ће два ау то ра нај кре а тив ни јег од го во -

ра на пи та ње ко је ме сто је за њих пре -
пу но ле по те. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Бек ство у Корн вол”
Лиз Фен вик.

То из да ње мо ћи ће да у књи жа ри
„Дел фи” у „Авив пар ку”, од на ред ног
утор ка, пре у зму ау то ри сле де ћих од -
го во ра:

„Два па ра пре ле пих очи ју, јед не
пла ве, дру ге зе ле не... с тим очи ма мо -
је де це ни јед на ле по та се не мо же ме -
ри ти.” 063/3100...

„Сва ка ко је то род ни крај. За ви чај у
Ли ци где ка мен као да из зе мље ра сте,
а ви га во ли те и под гла ву би сте га ста -
ви ли да се од мо ри те.” 065/6001...

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

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

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ка мен за под гла ву

Рад ни ци Јав ног ко му нал ног пред у зе -
ћа „Хи ги је на” ових да на су по ста ви -
ли 80 ме тал них и 90 пла стич них
кон теј не ра на ви ше ме ста у гра ду.

Иа ко је про це ње но да би њи хов оп ти -
ма лан број био 1.000, има их 300 ма ње.
За то су нај од го вор ни ји на ши ба ха ти и
не са ве сни су гра ђа ни ко ји на раз не на -
чи не уни шта ва ју кон теј не ре, и по ред че -
стих апе ла „Хи ги је не” да то не чи не.

То ком 2015. го ди не они су пот пу -
но оне спо со би ли 310 кон теј не ра и
око 200 кан ти за ђу бре, та ко да је
по ста вља ње но вих кон теј не ра по ку -

шај да се овај про блем де ли мич но
убла жио.

С об зи ром на то да је це на пла стич -
них кон теј не ра 30.000 ди на ра, ме тал -
них 40.000, а кан ти за ђу бре ви ше од
3.000 ди на ра, ја сно је да за по прав ке
оште ће них кон теј не ра и кан ти и на -
бав ке но вих тре ба обез бе ди ти ми ли -
он ске су ме из град ског бу џе та, ко ји се
пу ни нов цем свих гра ђа на.

– „Хи ги је на” има сво ју слу -
жбу за га ше ње ма њих по жа ра
у кон теј не ри ма, а за ве ће зо ве -
мо ва тро га сце. Ме ђу тим, че сто
се де си да ка да нам ја ве да не -
ки кон теј нер го ри и на кон то -
га иза ђе мо на те рен, та мо
за тек не мо са мо го ми лу ис то -
пље не пла сти ке. Су тра дан се
гра ђа ни из ком ши лу ка жа ле
ка ко не ма до вољ но кон теј не ра.
Нај че шће нас зо ву због то га с
но ве Ми се и Стре ли шта – из ја -
вио је Бо јан Илић, по сло во ђа у
по го ну „Из но ше ње сме ћа”.

Кон теј не ри се већ го ди на ма
нај ви ше уни шта ва ју у цен тру

гра да, на пар кин гу иза згра де но ве
По ште, у Ка ра ђор ђе вој ули ци, у Ге ор -
ги ја Ди ми тро ва, код вр ти ћа „Пе тар
Пан” на Ми си и на Со да ри.

НО ВОСТ ИЗ „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”

По ста вље ни но ви кон теј не ри

су му с бро јем да на у ме се цу и из то га
се мо же ви де ти ко ли ко па ра АТП гу -
би због ди вљег пре во за – из ја вио је
Та сић.

Он је на ја вио да ће ак ци ја су зби ја -
ња ди вљег пре во за на те ри то ри ји
Пан че ва тра ја ти се дам да на и да ће је
по ли цај ци и ин спек то ри па ра лел но
спро во ди ти на но вом и ста ром пу ту за
Бе о град. 

На чел ник Ју жно ба нат ског окру га је
из ја вио и да му је од по чет ка ак ци је
упу ће но не ко ли ко пре те ћих те ле фон -
ских по зи ва и да су бро је ви оних ко ји
су га зва ли би ли скри ве ни. Та сић је
ре као да га те прет ње ни су по ко ле ба -
ле, иа ко су му они ко ји су га зва ли го -

У про сто ри ја ма у при зе мљу Штап -
ске згра де ко је се од не дав но ре но ви -
ра ју уско ро тре ба да поч не да ра ди
још јед на бан ка у на шем гра ду.

На том ме сту ће би ти отво ре на
екс по зи ту ра „Халк бан ке” из Тур ске,
ко ја је од 19. ок то бра про шле го ди -
не ак тив на у Ср би ји на кон што је
отво ре на ње на по слов ни ца у Бе о гра -
ду. Пре то га је ушла на на ше тр жи -
ште ку по ви ном 76,74 од сто ак ци ја
Ча чан ске бан ке, за шта је пла ти ла
10,1 ми ли он евра.

„Халк бан ка” је јед на од нај ве ћих
ба на ка у Тур ској и има 900 фи ли -
ја ла и 11.000 за по сле них. На про -
сто ри ма не ка да шње Ју го сла ви је
при сут на је и у Ма ке до ни ји, где
има 33 фи ли ја ле у ко ји ма ра ди
око 1.500 љу ди.

За ни мљи во је да та бан ка ула зи
са мо на она тр жи шта и у оне др жа -
ве с ко ји ма тур ска при вре да пла ни -
ра ја ча ње еко ном ске са рад ње.
За да так „Халк бан ке” је да до при не -

се ус по ста вља њу еко ном ских од но са
и да по др жи тур ске ин ве сти ци је у ту
др жа ву.

Ин ди ка тив но је и то што „Халк -
бан ка” на ме ра ва да отво ри екс по зи -
ту ру у на шем гра ду у си ту а ци ји ка да
у Пан че ву де лу ју три до ма ће бан ке
и чак пет на ест стра них ба на ка. С об -
зи ром на то да ни јед на до са да ни је
за тво ре на, очи глед но је да има по -
сла за све њих, а не ке су чак отво ри -
ле до дат не екс по зи ту ре у „Авив
пар ку” или у не по сред ној бли зи ни
тог тр жног цен тра ка ко би би ле још
бли же по тен ци јал ним му ште ри ја ма.

У на шем гра ду је све до 2010. го -
ди не по сто ја ла При вред на бан ка
Пан че во, али је та да, по од лу ци др -
жав них ор га на, при по је на По штан -
ској ште ди о ни ци, на кон 140 го ди на
по сто ја ња. 

Под се ћа мо, ав гу ста 2014. го ди не
Штап ска згра да је на осно ву ре сти -
ту ци је вра ће на Зре ња нин ској би ску -
пи ји Ка то лич ке цр кве. М. Г.

УСКО РО У ПАН ЧЕ ВУ

Екс по зи ту ра тур ске бан ке

Градски одбори Покрета ветерана и
Српско-руског покрета позивају на-
ше суграђане који подржавају циље-
ве и активност тих организација да
својим потписима помогну њихово
учешће на изборима. Тиме ће помо-
ћи да се ратни ветерани изборе за

своја права и да се оствари све за
шта се те организације залажу.

Канцеларија Покрета ветерана
налази се у Улици ослобођења 68, а
отворена је сваког радног дана од 16
до 20 сати.

М. Г.

ГРАДСКИ ОДБОР ПОКРЕТА ВЕТЕРАНА

Помозите наше учешће 
на изборима

С конференције за штампу – борба с дивљим превозом се наставља



За овај успех
заслужни полицајци
из Панчева

Вредност заплењене
робе процењена на
1,4 милиона динара

Министарство унутрашњих
послова је саопштило да је по-
лиција у три одвојене акције
запленила око 30.000 паклица
цигарета различитих марки и
спречила њихово кријумчаре-
ње у Румунију.

У првој акцији полицајци
из Новог Пазара су у сарад-
њи с тамошњом Пореском
управом у путничком ауто-
мобилу краљевачке реги-
страције пронашли 13.440
паклица цигарета различи-
тих марки, без неопходне
документације, чија је вред-
ност процењена на око
1.700.000 динара.

Тим аутомобилом је упра-
вљао четрдесетпетогодишњи
мушкарац из Крагујевца, који
се најпре оглушио о наређење
полицијских службеника да
заустави возило. Приликом
претреса његовог возила по-
лиција је пронашла и три руч-

не радио-станице, које му је
такође одузела.

Против тог возача ће, по на-
логу надлежног тужиоца, бити
поднета кривична пријава за
кривична дела недозвољена

трговина и недозвољен про-
мет акцизних производа, као
и за ометање овлашћеног слу-
жбеног лица у обављању по-
слова безбедности и одржава-
њу јавног реда и мира.

Другу акцију су спровели
полицајци из Бора и Кладова,
у сарадњи с припадницима
Граничне полиције, на обали
Дунава.

Они су том приликом од два
мушкарца старости 24 и 35 го-
дина одузели 7.000 паклица ци-
гарета без акцизних маркица.

Вредност тих цигарета про-
цењена је на 1,4 милиона ди-
нара, а мушкарци које је по-
лиција пресрела терете се да
су хтели да их глисером, који
им је такође одузет, прошвер-
цују у Румунију. Против њих
ће бити поднете кривичне
пријаве за кривично дело кри-
јумчарење.

Поред тога, полиција из
Кладова је у аутомобилу бор-
ске регистрације којим је
управљао четрдесетдеветого-
дишњи мушкарац пронашла
4.000 паклица цигарета без
акцизних маркица у специјал-
но направљеном бункеру.

За успех треће акције заслу-
жни су полицајци из Панчева.
Они су у Ковину приликом
контроле камиона којим је
управљао возач с подручја Но-
вог Пазара открили 12.500 па-
клица цигарета без акцизних
маркица.

Како је саопштено, шверцо-
ване цигарете ће преузети По-
реска управа, а против возача
ће бити поднета кривична
пријава надлежном тужила-
штву у Смедереву. Он ће се те-
ретити за кривично дело недо-
звољен промет акцизних про-
извода.

ХРОНИКА
Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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При ве де ни 
слу жбе ни ци 
осум њи че ни да су
оште ти ли др жа ву 
за ми ли он е

Ме ђу ухап ше ни ма 
су ди ја и ше сна ест 
са о бра ћај них 
по ли ца ја ца

У окви ру ак ци је „Ске нер”, то -
ком ко је је 18. мар та ши ром Ср -
би је ухап ше но 46 осо ба осум њи -
че них за кри ми нал и пра ње нов -
ца, и у на шем гра ду је не ко ли ко
ли ца ли ше но сло бо де. 

Кри вич не при ја ве под не те
про тив њих об у хва ти ле су и не -
ке осо бе ко је су већ од ра ни је у
за тво ру због сум њи да су по чи -
ни ле дру га кри вич на де ла.

На кон фе рен ци ји за но ви на -
ре одр жа ној у МУП-у 18. мар та
са оп ште но је да је ме ђу ухап -
ше ни ма у на шем гра ду Г. М. из
Ка ча ре ва (ро ђен 1975), ко ји се
те ре ти за кри вич но де ло фал -
си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве.

НА СТА ВЉЕ НА БОР БА ЗА СУ ЗБИ ЈА ЊЕ КО РУП ЦИ ЈЕ

ХАП ШЕ ЊА И У ПАН ЧЕ ВУ

Кри вич ном при ја вом ко ју је
по ли ци ја про тив ње га под не ла
Ви шем јав ном ту жи ла штву об у -
хва ће ни су и Л. М. и И. У., за по -
сле ни у пан че вач кој Слу жби за
ка та стар. По сто је осно ви сум ње
да су они са чи ња ва њем и упо -
тре бом ла жне до ку мен та ци је
омо гу ћи ли да Г. М. упи ше у пан -
че вач ком ка та стру пра во сво ји -
не над др жав ним по љо при вред -
ним зе мљи штем у Ка ча ре ву, ве -
ли чи не 110 хек та ра.

У са оп ште њу Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва пи ше да
је ти ме то зе мљи ште из у зе то
из Про гра ма рас по де ле од
2015. до 2016. го ди не и ни је
из да то на ли ци та ци ји. На тај
на чин је ухап ше ном Г. М.
омо гу ће но да при ба ви про тив -
прав ну имо вин ску ко рист по
осно ву не пла ћа ња на кна де за
др жав но по љо при вред но зе -
мљи ште у из но су од 5.203.330

ди на ра, на ште ту Ми ни стар -
ства по љо при вре де.

МУП је са оп штио и да су
при пад ни ци пан че вач ке по -
ли ци је ухап си ли још шест ли -
ца ко ја су осум њи че на за ви ше
кри вич них де ла фал си фи ко -
ва ње ис пра ве, пре ва ре и зло у -
по тре ба слу жбе ног по ло жа ја.

Кри вич ном при ја вом ко ју је
по ли ци ја под не ла про тив њих
об у хва ћен је и Т. Ч. (1980) из
Пан че ва, ко ји се већ на ла зи у
при тво ру због дру гих кри вич -
них де ла.

По сто је осно ви сум ње да је
је дан од ухап ше них, Ж. Б., за -
јед но с при ве де ним Л. М. и И.
У., то ком 2014. и 2015. го ди не
ис ко ри шћа ва њем свог слу -
жбе ног по ло жа ја обез бе дио
про тив прав ну имо вин ску ко -
рист оста лим осум њи че ни ма.

Они су то ура ди ли та ко
што су ла жним до ку мен ти -

ма до ве ли у за блу ду оште ће -
не гра ђа не да ку пу ју зе мљу
од ње них пра вих вла сни ка.
На тај на чин су их на ве ли да
на сво ју ште ту ис пла те око
7.500.000 ди на ра.

Ме ђу ли ци ма ухап ше ним
про шле не де ље ши ром Ср би је
је и је дан ин спек тор по ли ци је
из Срем ске Ми тро ви це. Он се
те ре ти да је швер це ри ма ду ва -
на уна пред ја вљао за по ли циј -
ске кон тро ле, чи ме им је омо -
гу ћа вао да са кри ју сво ју ро бу
на вре ме.

Сло бо де је ли шен и су ди ја за
пре кр ша је из Гу че ко ји је тра -
жио ми то да би осум њи че ни ма
за пре кр ша је од ло жио су ђе ње.
Про шле не де ље је при тво ре но
и 16 са о бра ћај них по ли ца ја ца
из Бе о гра да, јер су тра жи ли
ми то од гра ђа на ко ји су пре кр -
ши ли са о бра ћај не про пи се да
им не би пи са ли при ја ве.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва ухап си ли
су М. Ј. (1987) из Пан че ва због
по сто ја ња осно ва сум ње да је
од две осо бе по ку шао да из ну ди
ви ше де се ти на хи ља да евра.

У кри вич ној при ја ви ко ју
је по ли ци ја под не ла про тив
ње га пи ше да по сто је осно ви
сум ње да је он по чет ком
мар та ове го ди не же ни из
Кру шев ца, ко ја је јед на од
дво је оште ће них, са ви ше те -
ле фон ских бро је ва слао пре -
те ће по ру ке и од ње зах те вао
да му пре да 50.000 евра.
Осум њи че ни је у по ру ка ма
пи сао да је упо знат с ње ним
по сло ва њем и да зна све о
њој и ње ној по ро ди ци, као и
о ме сту у ко ме жи ви. Ме ђу -

тим, ни је ра чу нао с тим да ће
она при ја ви ти по ли ци ји да је
до би ја ла прет ње од ње га.

Сум ња се да је М. Ј. слао
пре те ће по ру ке и јед ном
при ват ном пред у зет ни ку из
Пан че ва и уце њи вао га зах -
те ва ју ћи да му да 20.000
евра. И у овом слу ча ју је жр -
тва те ле фон ских прет њи и
уце њи ва ња оба ве сти ла по ли -
ци ју о то ме.

Убр зо по сле при ја ва прет њи
по ли ци ја је иден ти фи ко ва ла
оног ко је слао по ру ке, утвр ди -
ла да је реч о М. Ј. и ухап си ла
га у Бе о гра ду. Он је при ве ден
Ви шем јав ном ту жи ла штву у
Бе о гра ду уз кри вич ну при ја ву
ко ја га те ре ти да је по чи нио
кри вич но де ло из ну да.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПРИ ТВО РЕН ОСУМ ЊИ ЧЕ НИ ЗА ИЗ НУ ДУ

Уце њи вао пре ко те ле фо на
и тра жио па ре

Полицајци Ненад Јосиповић
из Панчева и Игор Аврамо-
вић из Вршца проглашени су
за најбоље током фебруара
по оцени комисије Полициј-
ске управе у нашем граду чи-
ји су чланови биле њихове
старешине.

Тим поводом су најбољим
полицајцима додељене при-
годне награде на свечаности
одржаној 22. марта у згради
панчевачке Градске управе.
Ненаду Јосиповићу је при-
знање уручио градоначелник
Саша Павлов, а Игора Авра-
мовића је наградио начел-
ник Јужнобанатског округа
Зоран Тасић.

Обраћајући се новинари-
ма, полицајац Јосиповић је
изјавио да је оцењен за нај-
бољег захваљујући резулта-
тима које је постигао као је-
дан од запослених у Одеље-
њу саобраћајне полиције.

Објаснио је да је заједно са
својим колегама првенствено
радио на побољшању безбед-
носне ситуације у саобраћају
и додао да је као резултат тога
смањен број саобраћајних
несрећа прошлог месеца.
Осим тога, допринео је и су-
збијању криминала, тиме
што је био додатно ангажо-
ван на проналажењу лопова.

Други награђени полица-
јац, Игор Аврамовић, рекао
је да полицијски посао захте-
ва много одрицања и да је за
постизање резултата неопхо-
дан тимски рад. Због тога је

захвалио колегама из Поли-
цијске станице Вршац.

Градоначелник Панчева
Саша Павлов истакао је да ће
бити учињено све да сарадња
локалне власти с Полициј-
ском управом, која је већ ду-
же време на високом нивоу,
буде још боља и садржајнија.

Начелник Јужнобанатског
управног округа Зоран Тасић
позвао је остале локалне са-
моуправе на територији ју-
жног Баната да се укључе у
ову акцију, с обзиром на то
да је, поред града Панчева и
Јужнобанатског округа, ини-
цијативу за стимулисање
припадника полиције награ-
ђивањем најбољих прихвати-
ло свега неколико општина у
нашем региону.

– Ова иницијатива је поте-
кла од начелника Полицијске
управе Панчево и Јужноба-
натског округа, а наш задатак
је да покушамо да на један
симболичан начин мотиви-
шемо све припаднике поли-
ције на територији за коју је
задужена Полицијска управа
Панчево да свој посао обавља-
ју што боље и квалитетније.
Драго ми је што је овог месеца
један од награђених полица-
јац Игор Аврамовић, припад-
ник полиције у Вршцу. Он је
током прошлог месеца оства-
рио изузетне резултате у су-
збијању криминалитета тако
што је одузео већу количину
дроге и ја му овом приликом
захваљујем – рекао је Тасић.

НАЈБОЉИ ПОЛИЦАЈЦИ У ФЕБРУАРУ

Признања за Јосиповића
и Аврамовића

Од 16. марта Покрет ветерана
Војводине делује у новим про-
сторијама, које се налазе у
Улици Петра Арачића 2-б
(бивша Петра Драпшина, у па-
сажу преко пута Градског услу-
жног центра). Телефони за ин-
формације су 061/811-6008 и

013/416-137. У организацији
Окружног одбора Покрета ве-
терана Војводине, 20. марта је
одржан састанак чланова те
организације, а на њему се го-
ворило о предстојећем скупу
САБОР-а (Савез борилачких
организација Србије), који ће

бити одржан 2. априла у Бео-
граду. Поред Драгана Попо-
вића, секретара те организа-
ције, члановима САБОР-а
треба да се обрате и премијер
Александар Вучић и мини-
стар у Влади Србије Алексан-
дар Вулин.

ПОКРЕТ ВЕТЕРАНА ВОЈВОДИНЕ

Однедавно у новим просторијама

При пад ни ци 
пан че вач ке по ли ци је
ухап си ли још шест 
ли ца ко ја су 
осум њи че на за ви ше
кри вич них де ла 
фал си фи ко ва ње 
ис пра ве, пре ва ре 
и зло у по тре ба 
слу жбе ног по ло жа ја.

Међу ухапшенима и један инспектор

ПОЛИЦИЈА УСПЕШНО СПРОВЕЛА ТРИ АКЦИЈЕ

Спречен шверц цигарета великих размера



Протекла недеља у доловачком
Дому културе била је испуњена
занимљивим догађајима.

Најпре је у петак, 18. марта,
јабучко позориштанце „Мали
принц” одиграло представу за
децу под називом „Коктел-бај-
ка”. У мешавини „Црвенкапе”,
„Пепељуге”, „Снежане” и дру-
гих класичних бајки сценом је
продефиловало преко дваде-
сет учесника. Поред малиша-
на, удео у овој инклузивној

представи имали су и одрасли
из Дома „Срце у јабуци”, а
представа је реализована уз
помоћ доловачке Месне зајед-
нице.

Два дана касније, у недељу,
20. марта, млади мултимеди-
јални уметник из Београда
Адам Ранђеловић је кроз при-
чу, слајдове и кратке филмове
приказао своје прво дело
„Столица за гађање”. То дру-
жење организовала је редак-

ција електронског часописа
„Видело” у сарадњи с локал-
ним књижевним клубом у
формирању.

У уторак, 22. марта, Долов-
ци су, у организацији библио-
теке локалне културне устано-
ве, поново имали прилику да
се друже с Немањом Ротаром.
Овај афирмисани панчевачки
писац је након непуне године
од промоције књиге „Сутра-
дан после детињства” предста-

вио недавно објављену књигу
„Последњи Ромеји”. Дело је
спој двају његових романа
(„Последња ноћ на Леванту” и
„Чувари Балкана”), допуњено
новом новелом – „Златни рог”.

На кон што је го ди на ма, па и
де це ни ја ма, ре ка На де ла (или
На дел) би ва ла за га ђи ва на и
оки ва на у тр ску и муљ, не ма ли
број Стар че ва ца ни је же лео ви -
ше да се ди скр ште них ру ку. Је -
дан од пр вих ко ра ка био им је
да фор ми ра ју Удру же ње
спорт ских ри бо ло ва ца „На -
дел”, ко је су по чет ком фе бру а -
ра ре ги стро ва ли у АПР-у.
Осни вач ка скуп шти на је одр -

жа на у не де љу, 21. мар та, у ма -
лој са ли До ма кул ту ре, пред
сто ти нак љу ди, ме ђу ко ји ма се
на шло пет на е стак чла но ва и
два де се так де це, као и пред -
став ник Ује ди ње них ри бо ло ва -
ца Ср би је за ју жни Ба нат –
Алек сан дар Пе тро вић.

За пред сед ни ка је иза бран
Да ли бор Та нев; пот пред сед -
ник је Дар ко Це тић, се кре тар
Ми лан Бо јо вић, а у упра ви су и

Да вор Иван ков, Ми лан Бо јо -
вић и Де јан Стан ко вић. Пре -
зен то ван је идеј ни про је кат
Ми ла на Пр ву ља, ко ји под ра зу -
ме ва уре ђе ње при о ба ља, кр че -
ње тр ске, из ра ду плат фор ми за
пе ца ње, ку ћи це на во ди, про -
стор за ро шти ља ње...

– Пр ва на ша ак ци ја, сре ди -
ном апри ла, тре ба да бу де чи -
шће ње де сне оба ле, код та ко зва не
ва ља ре. По зи ва мо све за ин те ре -

со ва не да се при кљу че тој и
пред сто је ћим ак тив но сти ма, а
они ко ји же ле да се учла не, све
ин фор ма ци је мо гу до би ти на
број те ле фо на 064/365-66-13 –
на вео је Та нев.

За љу би те ље На де ла је охра -
бру ју ће и то што је, на кон
укла ња ња се о ске де по ни је, ду -
би на те ре ке по ра сла на око
три ме та ра, па је у по след ње
вре ме и све ви ше ри бе.

СЕЛО
Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Градски тим најпре
обишао Омољицу и
Иваново

„Зеленило” и „Хигијена”
поклонили саднице и
канте за смеће

Важне датуме у марту и апри-
лу када је реч екологији Град
Панчево је углавном обележа-
вао у својој згради на Тргу кра-
ља Петра. Међутим, ове годи-
не идеја је да се задужени за
поменуту област на лицу ме-
ста увере у то какви проблеми
муче сеоске животне средине.

Због тога је тим који пред-
води Владимир Деља, већник
за екологију, а чине га и пред-
ставници Града, комуналних
предузећа „Зеленило” и „Хи-
гијена”, као и уредништво ре-
дакције часописа „Екопедија”
(који издаје Градска управа),
осмислио серију едукативних
посета насељеним местима,
која је започета претходних
дана у Oмољици и Иванову.

Јапанци опет помажу?
Наведену делегацију је пово-
дом Светског дана вода у уто-
рак, 22. марта, угостила Ме-
сна заједница Омољица. Глав-
ни циљ био је обилазак Поња-

ПОЧЕЛЕ EДУКАТИВНО-ЕКОЛОШКЕ ПОСЕТЕ СЕЛИМА

ПОЊАВИЦА ПОНОВО ГЛАВНА ТЕМА

вице и подсећање на значај
очувања јединственог парка
природе.

И у Основној школи „Доси-
теј Обрадовић” било је речи о
плановима за ревитализацију
тог водотока; приказани су ре-
зултати акције „Сакупи, уште-
ди”, а чланови школске еколо-
шке секције презентовали су
свој часопис, па је и идеја да
они практично комплетно
уреде пети број „Екопедије”.

Међу позванима су се на-
шли и чланови брестовачко-
омољичког удружења грађана
„Наша Поњавица”. Они ће, за-
једно с представницима Града
и „Зеленила”, бити део радне
групе за решавање проблема
који тиште парк природе.

Основ на шко ла „Мо ша Пи ја -
де” у Ива но ву тра ди ци о нал но
про сла вља свој дан 15. мар та,
ка да уче ни ци са ус хи ће њем
по ка зу ју сво јим нај бли жи ма
шта су на у чи ли и ко ли ко су
на пре до ва ли.

Све ча ност у До му кул ту ре по -
че ла је из во ђе њем хим не „Бо же
прав де”, а од мах на кон то га пу -
бли ка је ужи ва ла гле да ју ћи нај -
мла ђе – за ба ви штан це. По том
су пр ва ци ре ци то ва ли, уче ни ци
тре ћег раз ре да ожи ве ли су се ћа -
ња на ме та ло фо не и њи хо ву
драж, а они ко ји по ха ђа ју дру ги
и че твр ти раз ред по ка за ли су
шта мо гу ма шта, деч је ру ке и
ча ше, из во де ћи не ку вр сту мо -
дер ног пле са. Да чи та ње ни је
ла ко, али да то мо же сва ко, до -
ка за ла су де ца из про ду же ног
бо рав ка. Чла но ви драм ске сек -
ци је ни жих раз ре да из ве ли су
дра ма ти за ци ју бај ке о ри ба ру и
злат ној ри би ци. Умет нич ки по -

глед на ре ше ње про бле ма у
обла сти ма еко ло ги је, ре ци кла -
же и за шти те жи вот не сре ди не
пред ста ви ли су чла но ви драм -
ске сек ци је ви ших раз ре да из -
во ђе њем мо дер не вер зи је еп ске
пе сме о Мар ку Кра ље ви ћу и
Му си Ке се џи ји.

Ди рек тор ка шко ле Са ња Си -
мић Ми ја то вић крат ко се освр -
ну ла на раз вој обра зов не уста -

но ве ко ју во ди и при том је ис та -
кла зна чај из град ње ми ни пич
те ре на и ре но ви ра ња фи скул -
тур не са ле, а на кра ју је по де ли -
ла по кло не уче ни ци ма пе тог,
сед мог и осмог раз ре да ко ји су
осво ји ли на гра де на са ло ни ма
умет нич ких фо то гра фи ја.

Бу ду ћи да се у Ива но ву бри -
жљи во не гу ју ви ше је зич ност и
мул ти е тич ност, уче ни ци су

пе ва ли и ре ци то ва ли на бу гар -
ском, ма ђар ском и не мач ком
је зи ку; че ти ри пе сме је из вео
ре ги о нал ни деч ји хор „Dеl –
pacsirtаi”, ко ји чи не де ца из
Ива но ва, Вој ло ви це и Ско ре -
нов ца, а на сту пи ла је и мла ђа
фол клор на сек ци ја Кул тур но-
умет нич ког дру штва „Ива но -
во –Ба нат”.

Ива нов ча нин Љу бо мир Ма -
ти ја цу по кло нио је шко ли од -
го ва ра ју ћи број му зич ких ин -
стру ме на та за фор ми ра ње
школ ског ор ке стра, а уче ни ци
пе тог и ше стог раз ре да де мон -
стри ра ли су ка ко то зву чи.

При ред бу је на ма е стра лан
на чин, уз бур не ова ци је, окон -
чао хор уче ни ка и на став ни ка
об ра дом ве ли ког екс ју го сло -
вен ског рок хи та „За ми ли он
го ди на”, на ста лог сре ди ном
осам де се тих го ди на у скло пу
та да шње ак ци је по мо ћи из -
глад не лој африч кој де ци.

ДАН ШКО ЛЕ У ИВА НО ВУ

За ми ли он го ди на

Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: За хва -
љу ју ћи до на ци ји ЈКП-а „Зе -
ле ни ло” у школ ском дво ри -
шту су у пе так, 18. мар та, по -
са ђе не пе де сет три мла ди це
бре ста. За вр ше на је ре кон -
струк ци ја две ју про сто ри ја
ки но-фо то клу ба „По ња ви -
ца” и ма ле са ле До ма кул ту -
ре, у ко јој је по ста вље но три -
де сет но вих сто ли ца.

Ба нат ско Но во Се ло: Ан -
самбл „Сант Ана” из исто и -
ме ног ру мун ског гра ди ћа
код Ара да одр жа ће це ло ве -
чер њи кон церт у су бо ту, 26.
мар та, од 18 са ти, а уче ство -
ва ће и КУД „Др Ра ду Фло ра”
и деч је фол клор не гру пе До -
ма кул ту ре. Ве ли ки ор ке стар
при пре ма ма три це за тре ћи
це-де на ко јем би се на шла
му зи ка свих срп ских ре ги ја
бив ше Ју го сла ви је.

До ло во: Ја буч ко по зо ри -
штан це „Ма ли принц” је у
пе так, 18. мар та, од и гра ло
пред ста ву за де цу под на зи -
вом „Кок тел-бај ка”. На ред -
ног да на је одр жа на де се та
из ло жба ов но ва. Мул ти ме -
ди јал ни умет ник из Бе о гра -
да Адам Ран ђе ло вић пред -
ста вио је де ло „Сто ли ца за
га ђа ње” у не де љу, 20. мар та,
у До му кул ту ре, а два да на
ка сни је на истом ме сту пан -
че вач ки пи сац Не ма ња Ро -
тар про мо ви сао је но ву књи -
гу: „По след њи Ро ме ји”.

Гло гоњ: Ко му нал но пред у зе ће
уре ђу је про сто ри је фуд бал -
ског клу ба. Пре ма на ја ва ма
из ЈП Ди рек ци је за из град њу
и уре ђе ње Пан че ва, ра до ви на
из град њи ка пе ле тре ба да
поч ну за де се так да на.

Ива но во: Тим ко ји пред во ди
Вла ди мир Де ља, већ ник за
еко ло ги ју, а чи не га и пред -
став ни ци Гра да, ко му нал них
пред у зе ћа „Зе ле ни ло” и „Хи -
ги је на”, као и уред ни штво
ча со пи са „Еко пе ди ја”, у сре -
ду, 23. мар та, по се тио је се ло.
Уко ли ко вре мен ске при ли ке
бу ду то до зво ли ле, у пе так,
25. мар та, би ће при ре ђе на
де мон стра ци ја игре по пи ке.
По во дом ка то лич ког Ус кр са,
так ми че ње у ту ца њу ја ји ма и
из бор за нај леп ше ја је би ће
одр жа ни у су бо ту, 26. мар та,
од 15 са ти, у До му кул ту ре.

Ја бу ка: По зо ри ште „Ма ли
принц” из ве ло је пред ста ву

„Кок тел-бај ка” 15. мар та у
дво ра ни „Апо ло”, а три да на
ка сни је и у до ло вач ком До му
кул ту ре. Још је дан члан
Скуп шти не Ме сне за јед ни це
– Вла ди мир Швец – по ву као
је ра ни је да ту остав ку. По -
чет ком апри ла би ће ор га ни -
зо ва но дру же ње чла но ва
свих се о ских удру же ња.

Ка ча ре во: Дом кул ту ре за -
јед но са шко лом при пре ма
три би не на те му бор бе про тив
нар ко ма ни је и си де. Уко ли -
ко вре мен ске при ли ке бу ду
то до зво ли ле, у су бо ту, 26.
мар та, око 9 са ти, на СРЦ-у
„Је зе ро” по че ће во лон тер ска
ак ци ја сад ње пет и по хи ља -
да ста ба ла жи ве огра де. Ме -

сна за јед ни ца при пре ма јав -
ну на бав ку за ски да ње зе -
мља них бан ки на у по је ди -
ним ули ца ма, ка ко би во да
са ас фал та лак ше мо гла да
оти че у ка на ле.

Омо љи ца: Тим ко ји пред во -
ди Вла ди мир Де ља, већ ник
за еко ло ги ју, а чи не га и
пред став ни ци Гра да, ко му -
нал них пред у зе ћа „Зе ле ни ло”
и „Хи ги је на”, као и уред ни -
штво ча со пи са „Еко пе ди ја”,
у уто рак, 22. мар та, по се тио
је се ло. Из ло жба сли ка
„Пре део као ин спи ра ци ја”
Је ле не Бад ње вац Ри стић
отво ре на је у че твр так, 17.
мар та, у До му кул ту ре, а на -
ред ног да на је је реј Дра ган
Уро шев одр жао три би ну
под на зи вом „Ра дост вас кр -
шњег по ста”.

Стар че во: У ор га ни за ци ји
КУД-а „Нео лит” и Кре а тив -
ног кул тур ног клу ба, при ре -
ђе но је „Ве че на род не и тра -
ди ци о нал не му зи ке” у про -
сто ри ја ма ККК-а у пе так,
18. мар та, ка да је на сту пио
на род ни ор ке стар под упра -
вом Па је Убо ви ћа. Удру же -
ње спорт ских ри бо ло ва ца
„На дел” је у не де љу, 20.
мар та, одр жа ло осни вач ку
скуп шти ну.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Уче нич ки пар ла мент Основ -
не шко ле „Ол га Пе тров” из
Бре стов ца и та мо шња Ме сна
за јед ни ца ус пе ли да спро ве -
ду у де ло иде ју о озе ле ња ва -
њу школ ског дво ри шта.

Да би та ко не што би ло ре -
а ли зо ва но, кључ на је би ла
од лу ка ди рек то ра ЈКП-а „Зе -
ле ни ло” Дра га на Ка ту це и
ру ко вод ства те фир ме о до -
на ци ји сад ни ца по ме ну тој
обра зов ној уста но ви.

За хва љу ју ћи то ме у пе так,
18. мар та, у школ ском дво -
ри шту би ло је рад но, ве се ло
и раз и гра но. Уче ни ци су, за -
јед но с на став ним осо бљем и
за по сле ни ма у ЈКП-у „Ком -
брест”, за са ди ли пе де сет три
мла ди це бре ста.

Слич не ак тив но сти, с ци љем
очу ва ња жи вот не сре ди не и
по ди за ња еко ло шке све сти,
пла ни ра не су и за на ред ни
пе ри од.

АК ЦИ ЈА ШКО ЛЕ „ОЛ ГА ПЕ ТРОВ”

Бре сто ви у Бре стов цу

дустријског загађења и употре-
бе пестицида – навео је Влади-
мир Деља.

Завршница у Брестовцу
Мини еко-караван је већ сутра-
дан, у среду, 23. марта, поводом
Светског дана метеорологије,
посетио Иваново. Говорило се
на различите теме – од утицаја
аерозагађења на време, преко
тога колико је Иваново у опа-
сности од поплава, до тури-
стичког потенцијала Дунава и
Дунавца. Посебан акценат је
стављен на важност уклањања
дивљих депонија и скори по-
четак редовног одношења ива-
новачког комуналног отпада
на нову депонију на Доловач-
ком путу.

„Зеленило” је грађанима
обају села поклонило саднице
цвећа и других биљака, којима
ће бити украшена ударна ме-
ста, док ће „Хигијена” поста-
вити одређени број стубних
канти.

Планиран је и одлазак у До-
лово, где би фокус био на шу-
мама и ветропарку, као и у Ја-
буку и Глогоњ, у којима ће би-
ти речи о судбини Тамиша и
његовог приобаља.

Сам Дан планете Земље, 22.
април, биће обележен у Бре-
стовцу, тачније на Поњавици –
месту одакле је караван кренуо.

– Прва идеја је да се поједине
парцеле надомак Поњавице у
Омољици и Брестовцу изузму
из закупа државног пољопри-
вредног земљишта. Чланови
удружења навели су да би што
пре ваљало и неке запуштене
пашњаке привести намени, што
би помогло споријем замуљива-
њу Поњавице. За само одмуљи-
вање дна тог водотока неопход-
но је много новца, али надамо
се да ће ствари кренути у до-
бром смеру од маја, када ће нам
доћи Јапанци, који би направи-
ли детаљну анализу речног се-
димента по најсавременијим
стандардима. Биће им предло-
жено да буду испитани узорци
материјала са дна Поњавице на
последице бомбардовања, ин-

У СТАР ЧЕ ВУ ОСНО ВА НО УДРУ ЖЕ ЊЕ СПОРТСКИХ РИ БО ЛО ВА ЦА

За спас На де ла

ЖИВО У ДОЛОВАЧКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ

Коктел-бајка и последњи Ромеји



На гра да Бе о гра да
На ли сти кан ди да та за на гра -
ду Гра да Бе о гра да за 2015. го -
ди ну на ла зе се и три на ша су -
гра ђа ни на. Пи сац Ву ка шин
Штре кер, ко ји већ не ко ли ко

го ди на жи ви у Њу јор ку, на шао
се ме ђу дру гим срп ским књи -
жев ни ци ма с књи гом пе са ма
„Аме рич ки ко шмар”, у из да њу

ЛОМ-а. У обла сти „По зо ри -
шно ства ра ла штво” но ми но -
ван је Сло бо дан Бе штић за
уло гу То ма са Бер нхар да у мо -
но дра ми „Мо ји днев ни ци”,
ко ја је на ста ла у ко про дук ци ји
На род ног по зо ри шта из Бе о -
гра да и Кул тур ног цен тра
Пан че ва. У ис тој ка те го ри ји је
и глу мац Не бој ша Гло го вац за
уло гу су ди је Ада ма у ко ма ду
„Раз би је ни кр чаг” Ју го сло вен -
ског драм ског по зо ри шта.

Удру же ње гра ђа на „По се ти
Пан че во” овог апри ла ће у
дво ра ни „Апо ло” при ре ди ти
но ву се ри ју пре да ва ња с при -
ка зи ва њем фо то гра фи ја, ви -
део-сни ма ка и се квен ци из
фил мо ва и ТВ еми си ја сни ма -
них у Пан че ву и око ли ни, под

на зи вом „Сто фо то гра фи ја за
100 ми ну та”. Сва ког утор ка у
апри лу, од 19 са ти, би ће одр -
жа но по јед но ова кво ве че, а
те ме ће би ти: „Вир ту ел на шет -
ња оба лом Та ми ша” (5. апри -

ла), „Мар ке тинг и про па ган да
у Пан че ву” (рад ни на слов; 12.
апри ла), „При че из ка фа не”
(19. апри ла) и „Раз глед ни це и
до пи сни це” (26. апри ла).

Чла но ви удру же ња „По се ти
Пан че во” Жи ва на Кре јић и
Не над Жив ко вић по зи ва ју гра -
ђа не да, уко ли ко же ле да усту -
пе сво је фо то гра фи је и дру ге
ар те фак те из исто ри је Пан че -
ва, ус по ста ве кон такт с њи ма
пу тем те ле фо на 063/372-298
или 066/900-78-78, или да им
се обра те пре ко „Феј сбук”
стра не www.facebook.com/po-
seti.pancevo/. По сле ске ни ра -
ња, у ро ку од не ко ли ко да на,
пре ма до го во ру, фо то гра фи је
ће би ти вра ће не.

Про грам се ре а ли зу је у са рад -
њи с До мом омла ди не и Исто -
риј ским ар хи вом у Пан че ву.

КУЛТУРА
Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Про је кат Али се Лац ко
и Је ле не Ђул ве зан,
мла дих пан че вач ких
глу ми ца 

„Она” – на гра ђи ва на
с до брим раз ло гом

Пред ста ва „Она” (ау тор ски
про је кат Мие Кне же вић, Али се
Лац ко и Је ле не Ђул ве зан) из ве -
де на је у сре ду, 16. мар та, на
сце ни Кул тур ног цен тра. Пан -
че вач ка пу бли ка је има ла при -
ли ку да је ви ди ле тос, на 44.
„Екс те а тар фе сту”, ка да је и
про гла ше на за нај бо љу. По ред
Пан че ва, на гра ђе на је и у дру -
гим гра до ви ма ши ром Ср би је.
Та ко је већ на пр вој пре ми је ри,
у Ту зли 2014. го ди не, осво ји ла
дру го ме сто. Про шле го ди не у
сеп тем бру на Фе сти ва лу ду о -
дра ме у То по ли про гла ше на је
за нај бо љу пред ста ву, а Али са
Лац ко и Је ле на Ђул ве зан по де -
ли ле су на гра ду за нај бо љу
жен ску уло гу фе сти ва ла.

Ка ко ка жу ау тор ке, прeдстaвa
гoвoри пре све га o рaзумeвaњу и
нeрaзумeвaњу сeбe, о излaску из
млaкoг трaнсa свaкoднeвицe и
улaску у свoj унутрaшњи свeт.

– То ком ма стер-сту ди ја кре -
ну ле смо у по тра гу за тек стом
ко ји нас се ти че и на и шле на
дра му „Ха на и Ха на” Ми ре Пе -
рић Кра љик. Од мах смо осе ти -
ле да нас не што у њој по кре ће,
али је рад ња те дра ме дру га чи -
ја од оно га што смо на кра ју на -
пра ви ле. Кон так ти ра ле смо са
ау тор ком и у пре пи сци с њом
смо би ле то ком про це са ства -
ра ња тек ста „Она”, да би на
кра ју и Ми ра са ма ре кла да је
то пот пу но но ва дра ма. Да ла
нам је бла го слов да за др жи мо
име глав не ју на ки ње – Ха на,
као не ку вр сту ома жа ње ном
тек сту, иaкo сe Хaнe у oвe двe
дрaмe вeoмa рaзликуjу. Та ко је
на кра ју „Oнa” по ста ла
aутoрски прojeкaт чи ји су текст
уоб ли чи ле Mиа Кне же вић, Ми -
на Ми ло ше вић и ја. Нaстao је
мeђу-сoбним прeплитaњeм
тeк стoвa сa жeнских блoгoвa

ДРА МА О ТРА ГА ЊУ ЗА СУ ШТИ НОМ

ХА НА И ЊЕ НА СЕН КА
Културни телекс

Пред ва ма је дру ги на ста вак
у се ри ја лу „Ле ген да о Ро -
бин”. Ро бин на ста вља да
жи ви у шу ми, док су Мад и
Бреј лин, ње ни при ја те љи из
дру жи не, пре шли да жи ве у
зам ку у Шел фор ду. На и ме,
ис по ста ви ло се да је Мад
на след ник ба ро на Тал бо та.
Ка да мла ди ба рон за про си
сво ју во ље ну Бреј лин, на -
ста је низ про бле ма, а он да
она из не на да не ста је. Ро -
бин, Ро берт, Ју арт и не ко ли -
ко но вих чла но ва дру жи не
кре ћу у по тра гу...

„Ро бин мо ра да би ра”
Еле не Ке дрос

Два чи та о ца ко ји до сре де, 30. мар та, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„За чим је нај у збу дљи ви је тра га ти?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Ро бин мо ра да би ра” Еле не
Ке др ос. 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, 28. март, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
37. фе сти вал му зи ке за де цу „Рас пе ва но про ле ће”.

Уто рак, 29. март, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт ка мер ног са ста ва „Ка ме ра та”.

Че твр так, 31. март, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Сло бо да на Ми ли во је ви ћа (ги та ра). 

Пред ста ва
Пе так, 25. март, 19.30 и 21.15, сце на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва „Ра хе ли на ку ти ја” Вла де Пе три ћа и Ни ко ле Је -
лов ца.

Про грам за де цу
Су бо та, 26. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: „По -
зо ри шни ма ти не су бо том” – пред ста ва за де цу „Шко ла за
клов но ве” по зо ри шта „Ла не” из Ки кин де.

Књи жев ност 
Уто рак, 29. март, 19.30, Град ска би бли о те ка: пред ста вља -
ње мо но гра фи је „До ру Бо си ок”. Уче ству ју До ру Бо си ок, гра -
фи чар и сли кар, и Ду шан Па вло вић, пе сник и но ви нар.

Сре да, 30. март, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа: про мо ци ја књи ге по ет ско-пу то пи сних есе ја „Гра до -
ви” Са ње До ма зет. Уче ству ју: Гор да на Сто ја но вић (уред ни ца
књи ге) и ау тор ка.

Че твр так, 31. март, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: про мо ци ја књи ге и кон церт „Нил Јанг – Те шко из во -
је ван мир: сан јед ног хи пи ка”. Уче ству ју Ву ле Жу рић,
Мом чи ло Ра јин, Алек сан дар Шур ба то вић и Иван Уме љић. 

Те мат ски про грам
Пе так, 25. март, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
„Увод у еле мен тар не осно ве ма ги је” одр жа ће ма ђи о ни ча ри
Да вид Ко ла ко вић и Лу ка Ива но вић.

Сре да, 30. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: школ -
ско так ми че ње уче ни ка Ба лет ске шко ле „Ди ми три је Пар -
лић” Пан че во.

Че твр так, 31. март, 19.30, Град ска би бли о те ка: пре да ва ње
др Ђор ђа Јан ко ви ћа „Сло ве ни у Ба на ту и Бач кој у тре ћем и
че твр том ве ку но ве ере”.

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

њих оне бу ду та кве, па пре ба -
цу је мо кри ви цу с јед них на
дру ге, а за пра во се бо ји мо да
се по за ба ви мо не ком на шом
су шти ном – сма тра Али са
Лац ко.

Пре ми јер на и ре при зна из -
во ђе ња ове пред ста ве ши ром
Ср би је пра те по зи тив ни ко -
мен та ри и по др шка. У не ким
гра до ви ма, по пут Зре ња ни на,
има ју и сво је фа но ве, па је чак
на пи са на и јед на пе сма ин -
спи ри са на овом пред ста вом.

С. Ћирковић

„Wonderful Failure” aутoркe
Taтjaнe Tуцић, тeк стa „Oнa”
aутoркe Maгдe Jaњић, кроз раз -
го во ре и ис ку ства ка ко нас три -
ју, та ко и оних ко ји нас окру жу -
ју, а мoтиви прeузeти из дрaмe
„Хaнa и Хaнa” пoслу жи ли су
кao ин-спирaциja и пoк рeтaч зa
ово истрaживaњe – ре кла је Је -
ле на Ђул ве зан.

Лик Хaнe je на стао као рeз ул-
тaт прикупљaњa рaзличитих
испoвeсти же на.

– Ха на мо же би ти би ло ко
од нас! Ов де ни је ва жно да ли

она на из глед жи ви жи вот као
из бај ке, да ли има по сао или
но вац. Ва жно је да је упа ла у
ру ти ну, да је по при ми ла мо -
дел жи во та ко ји нам је сер ви -
ран, где смо сви увек, по сва ку
це ну, мла ди и ле пи, на шмин -
ка ни, на сме ја ни, кур то а зни...
Же не же ле да бу ду као Ма до -
на, Ни кол Кид ман или Са ра
Џе си ка Пар кер, ка кви ма их
ви ђа мо на на слов ним стра на -
ма ма га зи на и на цр ве ним те -
пи си ма. Он да се пи та ју да ли и
му шкар ци же ле од же на да за

Како (не)разумети себе?

На кон пред ста ва „Руч ни рад” и „Она” у пе -
так, 25. мар та, од 19.30, као и од 21.15
(дру ги тер мин је по ну ђен због ве ли ког ин те -
ре со ва ња), на сце ни Кул тур ног цен тра би ће
из ве де на још јед на пред ста ва у ко јој глав не
уло ге ту ма че глу ми це. У овом слу ча ју то су
Бран ка Пе трић, Мир ја на Ка ра но вић и На да
Шар гин.

„Ра хе ли на ку ти ја” Вла де Пе три ћа и Ни ко ле
Је лов ца на ста ла је у ко про дук ци ји „Ки но-те а тра”
и Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта. То је
ко мад са здан од до ку мен тар не гра ђе о на шој
ве ли кој глу ми ци Ра хе ли Фе ра ри, ко ја је фа -
ши стич ку оку па ци ју про ве ла у Бе о гра ду.

У дра ма тур шком по гле ду, у тек сту се стра -
те шки и те мељ но за ма гљу ју и уки да ју гра ни -

це из ме ђу „fiction” и „faction”, до ку мен тар не
гра ђе и ње не сцен ске об ра де. По сре ди је
дра ма тур шко-ре ди тељ ски кон цепт ви ше гла -
сне ис по ве сти: три глу ми це ин тер пре ти ра ју
Ра хе лу у раз ли чи тим пе ри о ди ма, на осно ву
ме мо ар ских за пи са са чу ва них на це ду ља ма
у не кој бор хе сов ској ку ти ји, што је пот пу но
ори ги на лан, ау тор ски по сту пак. Д. М.

РА ХЕ ЛИ НА КУ ТИ ЈА

СВА КОГ УТОР КА У АПРИ ЛУ

Сто фо то гра фи ја 
за 100 ми ну та

У уто рак, 15. мар та, у Му зе ју
Вој во ди не у Но вом Са ду
пред ста вљен је пе ти Би је на ле
цр те жа Ср би је, чи ји је по кре -
тач и ор га ни за тор Исто риј ски
ар хив Пан че во. Из ло жбом су
би ли об у хва ће ни сви ра до ви
(укуп но 71) што су 7. но вем -
бра 2015. би ли при ка за ни

пан че вач кој пу бли ци, као и
де се так цр те жа ау стриј ских
умет ни ка ко ји су би ли го сти
ове ма ни фе ста ци је. Но во сад -
ском отва ра њу су при су ство -
ва ли и пр во на гра ђе ни ау тор
Јо зеф Кла ћик из Пе тро ва ра -
ди на и дру ги умет ни ци и уче -
сни ци у овој ма ни фе ста ци ји.

У МУ ЗЕ ЈУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пан че вач ки Би је на ле
цр те жа

У че твр так, 31. мар та, од 20
са ти, у дво ра на „Апо ло” До -
ма омла ди не би ће одр жа на
про мо ци ја књи ге „Нил Јанг
– Те шко из во је ван мир: сан
јед ног хи пи ка”. О књи зи ће
го во ри ти књи жев ник Ву ле
Жу рић, рок кри ти чар Мом -
чи ло Ра јин, уред ник из да вач -
ке ку ће „Де ре та” Алек сан дар
Шур ба то вић и фи ло зоф и по -
што ва лац де ла Ни ла Јан га –
Иван Уме љић.

„Ле ген дар ни му зи чар и
тек сто пи сац Нил Јанг овим
искре ним и ду хо ви тим ме -
мо а ри ма нас во ди на ги тар -
ско, хип но тич ко пу то ва ње
кроз сво ју ка ри је ру, ко ја
тра је ви ше од 40 го ди на. Те -
шко из во је ван мир су ми ра
успо не и па до ве овог је дин -
стве ног умет ни ка. На ро чи ту

вред ност овој књи зи да је то
што ни је јед на од оних ау то -
би о гра фи ја рок зве зда на
ко је смо на ви кли”, на во ди
се у на ја ви до га ђа ја.

Улаз је сло бо дан.

ПРО МО ЦИ ЈА МЕ МО А РА НИ ЛА ЈАН ГА

Сан јед ног хи пи ка

На Ар хи тек тон ском фа кул те -
ту у Бе о гра ду у су бо ту, 19.
мар та, при ре ђе на је про мо ци -
ја пу бли ка ци је об ја -
вље не по во дом де се те
из ло жбе „Умет ност,
ар хи тек ту ра, ди зајн”
(X UAD), ко ја је кра -
јем де цем бра би ла
отво ре на у Га ле ри ји
са вре ме не умет но сти.
Том при ли ком је одр -
жа на про јек ци ја ви део-ра да
на ста лог у окви ру те пан че -
вач ке ма ни фе ста ци је. Де се та

из ло жба је об у хва ти ла ви ше
сег ме на та, а у са вре ме ној га -
ле ри ји су Дра ган Је лен ко вић,

Мар ко Са ла пу ра,
Бран ка Ку зма но -
вић, Ми ле на Кор -
дић, Игор Рај ко -
вић, Де јан То до -
ро вић и Ана Зо -
рић по ку ша ли да
од го во ре на пи та -
ња о фе но ме ну

га ле ри је и га ле риј ског про сто -
ра, уз син те зу умет но сти, ар -
хи тек ту ре и ди зај на.

ПРЕД СТА ВЉЕ НА ДЕ СЕ ТА ИЗ ЛО ЖБА

Умет ност, ар хи тек ту ра,
ди зајн

ПАН ЧЕВ ЦИ СВИ/СВУ ДА



Удру же ње ли ков них умет ни -
ка „Све ти о ник” при ре ди ло је
са да већ тра ди ци о нал ну про -
лећ ну из ло жбу ра до ва сво јих
чла но ва у уто рак, 22. мар та, у
га ле ри ји Град ске би бли о те ке.
Би ла је то до бра при ли ка да
се гра ђа ни под се те пре по зна -
тљи вих ра до ва Еми ла Сфе ре,
На де Оњин Жу жић и Ива не
Мар кез Фи ли по вић, да за ви -
ре у но ве по е ти ке Дра га на
Ђор ђе ви ћа, Сла ђа не Ди нић
Ђор ђе вић и Је ле не Бад ње вац
Ри стић, али и да по гле да ју
шта се од про шлог мар та ра -
ди ло у ате ље и ма Ве сне Пе -
трић, Је ле не Ла лић, Би ља не
До лић, Мир ја не Шу ње ва рић
Ши му но вач ки, Же ни Ке лец,
Вла ди ми ра Ми ло ва но ви ћа и
Ми ми це Алек сић. По себ но
осве же ње пред ста вља ју рад
Ма ри ја не Оро, ко ја се не дав -
но при дру жи ла „Све ти о ни -

ку”, као и сли ке Ми ли во ја
Ђор ђе ви ћа, го сту ју ћег ау то ра
на овој из ло жби.

– Про лећ на из ло жба исто -
вре ме но је и при ли ка да се

јед ном го ди шње оку пи мо и
при ка же мо су гра ђа ни ма на
че му смо ра ди ли у прет ход -
ном пе ри о ду. По ред то га,
„Све ти о ник” ће на сто ја ти да и
ове го ди не при ре ди ак ци ју
„Ли ков ни трг”, али и да ре а -
ли зу је не ка но ва де ша ва ња,
по што нам иде ја уоп ште не
мањ ка – об ја сни ла је Је ле на
Ла лић, пред сед ни ца УЛУ
„Све ти о ник”.

Као и обич но, про лећ ну из -
ло жбу тог удру же ња ка рак те -
ри ше ра зно вр сност по е ти ка,
тех ни ка, те ма ти ке и при сту па
ства ра ла штву. Сам „Све ти о -
ник” по сто ји од 2007. го ди не,
а чи ни га два де се так умет ни ка
из на шег гра да.

КУЛТУРА
Петак, 25. март 2016.

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

МОЈ избор МОЈ

Со фи Кин се ла је у но вом,
осмом ро ма ну у се ри ја лу о
ку по хо ли чар ки сво јој ју на -
ки њи Бе ки спре ми ла још
јед ну не за бо рав ну аван ту ру
у ур не бе сној и ве дрој завр -
шни ци аме рич ке аван ту ре
ко ја је по че ла књи гом „Ку -
по хо ли чар ка у Хо ли ву ду"!

Бе ки Брен дон (де во јач -
ко пре зи ме Блум вуд) кре -
ће у пра ву спа си лач ку ми -
си ју, пре ко аме рич ког за -
па да до Лас Ве га са! Њен
отац је не стао ка да је кре -
нуо из Лос Ан еле са у та -
јан стве ну по тра гу, за јед но
с му жем Бе ки не нај бо ље
дру га ри це Суз. Бе ки на ма -
ма хи сте ри ше, а Суз па да
у оча ја ње. Што је још го ре,
Бе ки на пу то ва њу мо ра да
тр пи и мр ску Ду го но гу
Куч ку Али шу, за ко ју је
убе ена да не ма до бре на -
ме ре. Ка да схва ти ко ли ко
је ње ним при ја те љи ма и
по ро ди ци по треб на по -
моћ, Бе ки сми шља свој
нај хра бри ји, нај лу и, нај -
бри љант ни ји план! Хо ће

ли та ко ус пе ти да им по -
мог не сад кад им је нај по -
треб ни ја?

Со фи Кин се ла је за пра во
псе у до ним Ме длин Ви кам.
Со фи је ње но сред ње име, а
Кин се ла мај чи но пре зи ме.
При ја те љи и по ро ди ца је
зо ву Ме ди. Ова ау тор ка је,
пре не го што ће се по све ти -
ти ли те ра ту ри, ра ди ла као
но ви нар пра те ћи сек тор
тр жи шта и фи нан си ја.

„Ку по хо ли чар ка спа са ва
ствар" Со фи Кин се ле

Ти ја на Ву јо вић, фи ло лог

КЊИ ГЕ: Ве ро ват но сте већ
на ба ви ли свој при ме рак
дру гог то ма „Мо је бор бе”
Кар ла Увеа Кна ус го ра, што
и је сте оба ве зна лек ти ра,
али пре по ру чи ћу вам књи гу
ко ја би ла ко мо гла да вам
про мак не. То је по след њи
ро ман Ка зуа Иши гу ра „За -
ко па ни џин”, об ја вљен не дав -
но и у срп ском пре во ду. Сва -
ки ро ман овог бри тан ског ау -
то ра ја пан ског по ре кла вре -
дан је па жње, али „За ко па ни
џин” је јед но по себ но из не на -
ђе ње за ње го ве обо жа ва о це.
Уни вер зал на при ча о нај -
бит ни јим жи вот ним вред -
но сти ма овог пу та је сме -
ште на у фан та стич ни свет,
на лик тол ки нов ском. Ни је
то обич на при ча о ви ле ња -
ци ма, зма је ви ма, ба у ци ма и
ви те зо ви ма, већ озбиљ на
ода ва жно сти људ ског се ћа -
ња. Као и сва ки ве ли ки пи -
сац, Иши гу ро пре ва зи ла зи
гра ни це жан ра и ства ра чу -
де сну па ра бо лу о љу ба ви и
пра шта њу. У овом до бу за -
бо ра ва и бр зог жи вље ња
под се ћа нас на ва жност се -
ћа ња и људ ског ис ку ства у
тра га њу за сре ћом и веч ним
сми ра јем.

ИЗ ЛО ЖБЕ: Још овог ви кен -
да има те при ли ку да свра ти -
те у Ку ћу ле га та у Бе о гра ду и
по гле да те за ни мљи ву из ло -
жбу гра фи ка Сал ва до ра Да -
ли ја. Из ло же ни су опу си
„Бо жан стве на ко ме ди ја”,
„Би бли ја са кра” и чу ве ни
„Да ли је ви ко њи”. Ду хов ни
са др жај ви ђен очи ма над ре -
а ли сте сва ка ко ће вам раз и -
гра ти ма шту. А де цу по ве ди те
у не де љу, 27. мар та, у Му зеј

африч ке умет но сти на из -
ло жбу „Ибе ђи: два пу та ро -
ђе ни”, јер ће за нај мла ђе
би ти ор га ни зо ва на кре а тив -
на ра ди о ни ца „Умет ност и
мо ти ви на ро да Јо ру ба”, где
де ца пра ве раз ли чи те пред -
ме те ин спи ри са на из ло же -
ним скулп ту ра ма и мит -
ским при ча ма.

ФИЛМ: У то ку је Бе о град ски
фе сти вал до ку мен тар ног и
крат ко ме тра жног фил ма, па
пла ни рам да у су бо ту, 26.
мар та, одем пред све ча но за -
тва ра ње на про јек ци ју хо -
ланд ског фил ма „Нео бич на
љу бав на афе ра са егом”.
Исти ни та све до че ња о клоп -
ка ма са мо за бо ра ва овог пу та
кроз јур ња ву за успе хом и
бри љант но шћу. 

ПРЕД СТА ВЕ: Већ го ди на ма
оби ла зим деч ја по зо ри шта и
од лич но се про во дим. Сјај -
на вест је да ће 8, 9. и 10.
апри ла у по зо ри шту „Пуж”
би ти одр жа на пре ми је ра
пред ста ве „Тај на су пер бла -
га”, па сви оче ку је мо сјај ну
за ба ву у дру штву Бран ка
Коц ки це и ње го ве дру жи не.

Умет но шћу про тив
за бо ра вa

На гра де за ау то ре
нај бо љих фо то гра фи ја

Ша ро лик из бор 
фил мо ва о све то ви ма
ис под пу чи не

У фо а јеу Кул тур ног цен тра у
уто рак, 22. мар та, по чео је
тро днев ни 13. ме ђу на род ни
фе сти вал под вод ног фил ма и
под вод не фо то гра фи је, чи ји је
ор га ни за тор Клуб под вод них
ак тив но сти Пан че во. Као и
обич но, то ком отва ра ња из ло -
жбе ау то ри ма нај бо љих фо то -
гра фи ја су уру че на при зна ња.
За ка те го ри ју ма кро на гра ђе -
на је Ива на Ор ло вић Крањц,
нај бо љу ком по зи ци ју за бе ле -
жио је Мар ко Ла за ре вић, док
је нај бо љу фо то гра фи ју ри бе
по сла ла Ана Ми јал ко вић.

– Под вод ном фо то гра фи јом
се ба вим са мо го ди ну да на. Ме -
ђу тим, чим сам кре ну ла на курс
ро ње ња и под вод не фо то гра фи -
је, по че ла сам мно го да ро ним и
мно го да фо то гра фи шем на ра -
зним ло ка ци ја ма, та ко да сам
при лич но из бру си ла то зна ње.
Под вод ни свет сам од у век обо -
жа ва ла. Он је и ми сте ри о зан, и
за ни мљив, и пре леп – из ја ви ла
је Ана Ми јал ко вић.

Ка да је пр ви пут за ро ни ла,
она се осе ти ла „као код ку ће”.

– Ро ње ње за ме не ни је
спорт, ви ше је не што као пси -
хо те ра пи ја и пот пу но ужи ва ње
у тре нут ку. По што во лим и
фо то гра фи ју, тај спој ми је чи -
сто са вр шен ство. Ка да сте под

во дом с фо то-апа ра том у ру -
ка ма, укљу че вам се сва чу ла и
осе ћа те се као да сте у ло ву,
али на жи вот, не про тив ње га
– до да ла је Ана Ми јал ко вић.

Ива на Ор ло вић Крањц, ко ја
за јед но са су пру гом Ја не зом
Крањ цем, во ди клуб „Свет ро -
ње ња”, од про шлог мар та до
да нас бо ра ви ла је у се дам на -
ест раз ли чи тих зе ма ља и 37
ви кен да је про ве ла ро не ћи по
ра зним мо ри ма и је зе ри ма. 

– Чи ни ми се да сам то ком
про шле го ди не ви ше вре ме на
про во ди ла под во дом не го на
коп ну – ре кла је Ива на Ор ло -
вић Крањц.

За то вре ме она и Ја нез
Крањц су сни ми ли чак осам

ТРИ НА Е СТИ ФЕ СТИ ВАЛ ПОД ВОД НЕ ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ И ПОД ВОД НОГ ФИЛ МА

ПОД ВО ДОМ СЕ УКЉУ ЧЕ СВА ЧУ ЛА

„СВЕ ТИ О НИК” У ГА ЛЕ РИ ЈИ ГРАД СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ

Још јед на про лећ на из ло жба

Два чи та о ца ко ји до сре де, 30. мар та, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„У ко јим си ту а ци ја ма схва ти те да се у ва ма кри је ку по хо -
ли чар/ку по хо ли чар ка?", на гра ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Ку по хо ли чар ка спа са ва ствар" Со фи Кин се ле.
Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца", а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи". 

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

У Га ле ри ји са вре ме не умет -
но сти у по не де љак, 21. мар та,
при ре ђе на је из ло жба фо то -
гра фи ја уз пра те ћи пер фор -
манс под на зи вом „Же на –
пет ста во ва” Ма је Бе га но вић.
Сва ки од тих ста во ва тра је
ми нут и пред ста вља по јед но
мен тал но ста ње кроз ко је 
же на про ла зи, од нај ра ни јих
да на, пре ко уче ња ба ле та,
труд но ће и осве шћи ва ња, до
го ди на зре ло сти, ка да до сти -
же свој пу ни ка па ци тет.

– За пер фор манс „Же на –
пет ста во ва” мо ти ви са ло ме
је лич но ис ку ство са зре ва ња
и осве шћи ва ња кроз ко је сам
про шла. Као што сма трам да
је род дру штве ни кон структ,
та ко ве ру јем и да се же на 
не ра ђа осве шће на, не го осве -
шће ном по ста је то ком вре ме -
на, а на ро чи то у па три јар хал -
ном дру штву ка кво је ово на ше
– об ја сни ла је  Ма ја Бе га но -
вић.

Она је до да ла да је пер фор -
манс био при су тан у ње ном
ства ра ла штву и ра ни је. Сма -
тра га јед но став ним чи ном ко -
ји за пра во и не из и ску је не ки
по се бан ме диј, већ умет ни -
ца/умет ник мо же ре ћи све
сво јим при су ством, ста вом и
ге стом. „Же на – пет ста во ва” у

нај ве ћој ме ри го во ри о же на -
ма из на шег окру же ња.

– У па три јар хал но уре ђе ном
дру штву же не се гу ше у на мет -
ну тим уло га ма, ко је их по не кад

пот пу но про гу та ју. Ва жно је го -
во ри ти о те ма ма као што су на -
си ље над же на ма, пра во на јед -
на ку пла ће ност на ра ду итд. Да
би же не би ле ја ке, по треб на је
по др шка дру штва и осве шћи ва -
ње што ве ћег бро ја же на – ре кла
је Ма ја Бе га но вић.

Из ло жба се мо же по гле да ти
до 31. мар та.

ПЕР ФОР МАНС МА ЈЕ БЕ ГА НО ВИЋ

Же на – пет ста во ва

Те мат ска из ло жба „Та шни це”
Дра ги ње Мо ска ре ли из збир ке
Му зе ја при ме ње не умет но сти у
Бе о гра ду, при ре ђе на кра јем
фе бру а ра у На род ном му зе ју,
за тво ре на је 22. мар та на спе -
ци фи чан на чин – ре ви јом под
на зи вом „Та шни це из ма ми ног
и ба ки ног ор ма на”. Ма не кен ке

и ма не ке ни би ли су уче ни ци
дру гог раз ре да ОШ „Јо ван Јо -
ва но вић Змај”, а они с нај леп -
шим та шни ца ма осво ји ли су
на гра де. Оли ви ја Сла до је вић,
ку стос-пе да гог На род ног му зе -
ја, на ја ви ла је још за јед нич ких
ак ци ја у са рад њи те ин сти ту -
ци је и основ них шко ла.

РЕ ВИ ЈА У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Та шни це из ба ки ног
ор ма на

под вод них фил мо ва. Пре две
не де ље су се вра ти ли с Ку бе,
где су ра ди ли филм о кро ко -
ди ли ма и ај ку ла ма, што је за
на шу са го вор ни цу би ло ве о ма
уз бу дљи во.

– Су тра (23. мар та – прим.
аут.) кре ће мо на Фи ли пи не.
Та мо ће мо сни ма ти ај ку ле, али
и ша ре не ри би це, и та мо ће си -
гур но би ти ма ло мир ни је и уз
ма ње адре на ли на не го на Ку -
би. Би ће мо на остр ву Па ла ван,
ко је има фе но ме нал ну при ро -
ду, то је џун гла с во до па ди ма и
је зе ри ма и под во дом има
мно го то га да се ис тра жу је –
об ја сни ла је Ива на Ор ло вић
Крањц.

Иа ко је реч о ме ђу на род ном
кон кур су, ове го ди не су сти гле
са мо фо то гра фи је из Ср би је,
али их је би ло мно го. Пре ма
ре чи ма ор га ни за то ра Слав ка
Ма ка ре, пред сед ни ка Клу ба
под вод них ак тив но сти Пан че -
во, од пе де сет при сти глих ра -
до ва ни је би ло ла ко ода бра ти
три нај бо ља.

Филм ски про грам је, као и
прет ход них го ди на, био ша ро -
лик. Ма ка ра је по себ но из дво -
јио филм „Сом” ау то ра из Бе ле
Цр кве, ко ји го во ри о со му ко ји
је при ли ком јед ног за ро на
еки пе до шао до ро ни ла ца и
по на шао се као њи хов љу би -
мац, што је у при ро ди крај ње
не у о би ча је но.Ф
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Од 24. до 27. мар та у Цен тру
за кул ту ру у Ко ви ну би ће
одр жа ни пр ви Ко вин ски по -
зо ри шни су сре ти (КоПС)
„Но ви по че так” и том при ли -
ком ће на ре пер то а ру би ти
пет за ни мљи вих пред ста ва.
Mанифестацију ће 24. мар та
у 20 са ти отво ри ти пред ста ва
„Би теф те а тра” – „Че хов је
Тол сто ју ре као збо гом” Ми ра
Га вра на, у ре жи ји Ир фа на
Мен су ра. На ред ног да на, 25.
мар та, у 20 са ти, пред ко вин -

ском пу бли ком би ће из ве ден
ко мад „Пост мо дер ни ка ба ре
до брог вој ни ка Швеј ка” глу -
мач ког ан сам бла На род ног
по зо ри шта из Шап ца, у адап -
та ци ји и ре жи ји Алек сан дра
Лу ка ча. У су бо ту, 26. мар та,
нај пре ће у 12 са ти би ти при -
ка за на го сту ју ћа деч ја пред -
ста ва „Сви ња ре ва тај на”
Град ског по зо ри шта из Сме -
де рев ске Па лан ке, а по том,
од 20 са ти, пред ста ва Кру ше -
вач ког по зо ри шта „Ле по ти ца
Ли неј на” ир ског драм ског

пи сца До нал да Мак до не, ко -
ја тре ти ра про блем на си ља у
по ро ди ци, пра во на из бор и
сло бо ду соп стве ног иден ти -
те та. За крај (27. март у 20
са ти) оста вље на је „Ве ли ка
дра ма” по зо ри шта „Кру ш-
чић”, ко је је 2015. го ди не
про гла ше но нај бо љим ама -
тер ским те а тром у Ср би ји.

„Бу ду ћи да је тра ди ци ја
по зо ри шне пу бли ке у овом
гра ду ду га, ово је при ли ка да
се она и пред ста ви ова квим

те а тар-фе сти ва лом. Мо то
ма ни фе ста ци је ’Но ви по че -
так’ отва ра мо гућ ност ус по -
ста вља ња јед не тра ди ци је,
али и ак ту а ли зу је пи та ње
тре нут ка у дру штве ним од -
но си ма с гло бал ног ста но -
ви шта, али и са ми кро ста -
но ви шта”, на во ди се у на ја -
ви про гра ма.

Се лек тор пр вог КоПС-а је
ре ди тељ Алек сан дар Са ша
Во лић, а уред ник фе сти ва ла
је Ва штаг Вен дел.

Д. М.

Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Са бља”, то ком ко је сам ра ди -
ла у ис тра жном оде ље њу Оп -
штин ског су да, пре шла сам у
по ме ну ту ком па ни ју. У њој
сам про ве ла пре ко де сет го ди -
на оба вља ју ћи мно го број не
по сло ве, ко ји су и пре ва зи ла -
зи ли оп сег де ло ва ња прав ни -
ка. У при ват ним фир ма ма те
по зи ци о ни ра ју је ди но ре зул -
та ти ра да, ве ру јем да сам их
има ла. Оба вља ла сам и ду -
жност ди рек то ра Цен тра за со -
ци јал ни рад, а са да сам ан га -
жо ва на и као за ступ ник ка пи -
та ла „Во до при вре де” – при ча
Ви о ле та Си мић.

По же ле ла је да се, ка ко ка -
же, оку ша и у по ли ти ци, не би
ли на тај на чин по мо гла сре -
ди ни у ко јој жи ви од ро ђе ња.
Учла ни ла се у СНС и за хва љу -
ју ћи већ сте че ној ре пу та ци ји

Же не у про шло сти ни су има ле
јед на ке шан се. У по след њих
не ко ли ко де це ни ја ства ри се у
том сми слу ме ња ју. У свим
сфе ра ма дру штва, па и у по ли -
ти ци. Ипак, у Ср би ју, а по го то -
во у ма ње сре ди не, све сти же
ка сни је, па и по зи тив не про -
ме не. Да ме, на жа лост, мо ра ју
ду пло ви ше да се тру де да би
се до ка за ле и осво ји ле на кло -
ност у још увек па три јар хал -
ном дру штву. Ово је сто ри ја о
Бе лој Цр кви, ме сту у на шем
окру гу, из пер спек ти ве гра -
ђан ке ко ја је не дав но ушла у
по ли ти ку и за хва љу ју ћи сво -
јим спо соб но сти ма, обра зо ва -
њу и зна њу бр зо ус пе ла да се
про би је. На рав но, ово је при ча
и о њој и ње ном ан га жо ва њу.

По сто је ре ал ни из гле ди да ће у
вр ло ско рој бу дућ но сти гра дић
на ју го и сто ку Ба на та – Бе лу
Цр кву – во ди ти Ви о ле та Си -
мић. Ова ди пло ми ра на прав -
ни ца ни је би ла слу чај ни пик за
са го вор ни цу о да на шњи ци тог
ме ста. Пр во смо се ма ло рас пи -
та ли о то ме ко ју при пад ни цу
леп шег по ла та мо ува жа ва ју а
да су јој ин те ре со ва ња и по зи -
тив но по сло ва ње и по ли ти ка;
ка да смо сти гли у тај гра дић,
на пра ви ли смо ми ни-ан ке ту
ме ђу ње ним су гра ђан ка ма о
то ме ка ко је до жи вља ва ју. Све
су има ле са мо ре чи хва ле, а не -
ко ли ко њих нам је ре кло да је
она од у век би ла „кан це ла ри ја
за по моћ и бр зе од го во ре”.

По што смо јој то на ње ном
рад ном ме сту ди рек тор ке Ди -
рек ци је за из град њу Оп шти не
Бе ла Цр ква са оп шти ли и за мо -
ли ли је за ко мен тар, Ви о ле та
Си мић се на сме ја ла и ре кла:

– Си гур но ме нај бо ље пам те
из пе ри о да ка да сам би ла из вр -
шна ди рек тор ка прав них по -
сло ва „Ју жног Ба на та”, де ла
„Агро мар кет си сте ма”, јед не од
два де сет нај у спе шни јих фир -

ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛИ СУ ТУ, ПО ТРЕБ НИ РАД И УПОР НОСТ
ДРУШТВО, ПОЛИТИКА: БЕЛА ЦРКВА

ПОЛИТИКА: ВРШАЦ

КО ВИН СКИ ПО ЗО РИ ШНИ СУ СРЕ ТИ

Но ви по че так

ДО БРО ДО ШЛИ!

Оп шти на Бе ла Цр ква има од ли чан офи ци јел ни сајт: belacrkva.rs.

На ње му се мо гу про чи та ти де мо граф ски и ге о граф ски по -

да ци, као и они о исто ри ји, при вре ди, не вла ди ним ор га ни -

за ци ја ма, кул ту ри, обра зо ва њу... До бро до шли!

про стор же на ма, је сте ис кљу -
чи во мо ја по слов на би о гра фи -
ја. С об зи ром на то да сам пр ва
на ли сти и да ужи вам по ве ре ње
ви ших струк ту ра стран ке, ло -
гич но је да сам и кан ди дат ки -
ња за пред сед ни цу Оп шти не
Бе ла Цр ква – об ја шња ва Ви о -
ле та Си мић.

Ако осво ји по ве ре ње су гра -
ђан ки и су гра ђа на, она ће, ка -
же, да ти све од се бе да им по -
мог не у сва ко днев ном жи во ту.

– Уо чи ла сам из угла опо зи -
ци је да се бу џет оп шти не, та ко
ма ли ка кав је сте, тро ши по са -
свим ло шем ре ду при о ри те та.
При ли ком не дав ног пре ком по -
но ва ња вла сти пр во што смо
учи ни ли би ло је да смо став ке
ре пре зен та ци је и тро ше ња бен -
зи на ре ба лан сом пре у сме ри ли
на под сти цај раз во ја по љо при -
вре де. До са да ни је би ло ра ци о -
нал ног тро ше ња бу џе та и суб -
вен ци ја, а ка да је рас по ла га ње
нов цем у пи та њу, ми слим да то
као же на умем бо ље од мно гих
– уз осмех за кљу чу је она.

До да је да су ва жне ин ве сти -
ци је, те да Бе ла Цр ква има по -
тен ци ја ле, као што су ту ри зам
и раз вој при вре де.

– Ни смо нео збиљ ни, па ни ја
не обе ћа вам да ће сви од мах
осе ти ти на пре дак у сва ко днев -
ном жи во ту. Али Бе ла Цр ква,
као ме сто на је да на ест ки ло -
ме та ра од Ру му ни је, има ла је
при ли ку да кон ку ри ше за но -
вац из број них фон до ва, а ово
је је ди на по гра нич на оп шти на
ко ја у про јек ти ма ни је успе -
шно уче ство ва ла. То ће мо про -
ме ни ти, би ће мо упор ни на ви -
ше фрон то ва, па ће ре зул та ти
до ћи. Ре ци мо, бе ло цр кван ска

је зе ра има ју огро ман ту ри -
стич ки по тен ци јал и ле тви ца
до ко је тре ба да стиг не мо мо ра
да се по диг не. При род не ле по -
те су ту, али не и сме штај ни
ка па ци те ти и до бар ре сто ран;
мо ра се суб вен ци ја ма по мо ћи
до ма ћин стви ма да се укљу че у
раз вој ту ри зма и ти ме и се би
до не су бе не фит. Ва жна је ин -
фра струк ту ра, баш као што су
нео п ход ни са др жа ји: у Бе лој
Цр кви то ком ле та по сто ји са -
мо „Кар не вал цве ћа” – при ча
Ви о ле та Си мић.

По ред по ме ну тог, Бе ла Цр -
ква има очу ва но град ско је -
згро, Де ли блат ску пе шча ру,
Ду нав, Не ру, из ле ти шта...

– Уме сто да се у по след ње
че ти ри го ди не ула га ло у раз вој
и про мо ци ју на ших пред но сти,
власт, у ко јој од свих стра на ка,
а има их де се так, са мо СНС ни -
је уче ство вао, тру ди ла се да
„за по шља ва” свој ка дар на
фик тив ним рад ним ме сти ма у
јав ним уста но ва ма и пред у зе -
ћи ма. Но вац из бу џе та је ишао
на те пла те; ра ди се о три де се -
так љу ди ко ји се ни су по ја вљи -
ва ли на по слу. Сви тре ба са да
отво ре но да пре до чи мо на шим
ком ши ја ма ре зул та те на шег
до са да шњег ра да, ка ко лич ног,
та ко и оног из сфе ре пар тиј -
ског удру жи ва ња – на гла ша ва
Ви о ле та Си мић.

По же ле ла је да су гра ђан ка -
ма и су гра ђа ни ма ко ји се ба ве
по ли ти ком на кра ју по ру чи:

– Во ле ла бих да до из бо ра не
бу де агре сив них, јер ће мо и по -
сле њих, као и са да, би ти са мо
љу ди с раз ли чи тим ста во ви ма
пре ма жи во ту и по ли ти ци.

С. Трај ко вић

Ве ро ват но нај по зна ти ја ма -
ни фе ста ци ја ко ја ве ли ча јед ну
од нај ко ри сни јих ба нат ских
жи вуљ ки би ће при ре ђе на на -
ред ног ви кен да у ме сту Са ку -
ле, у оп шти ни Опо во.

Ово го ди шњи „Ов чар ски да -
ни” би ће отво ре ни у пе так, 25.
мар та, у 19 са ти, из ло жбом
сли ка и по ет ском ве че ри.

Глав ног да на, у су бо ту, 26.
мар та, већ у 8 са ти по че ће из -
ло жба ов но ва и кра ва, као и
так ми че ње у при пре ма њу чо -
бан ског па при ка ша. По ла са -
та ка сни је усле ди ће бо гат

про грам, ка да ће, по ред оста -
лог, би ти из ло же ни про из во -
ди на род не ра ди но сти и по -
љо при вред не ма ши не.

Све ча но отва ра ње је за ка -
за но за 11 са ти, на кон че га
ће усле ди ти про гла ше ње нај -
бо љих у ви ше ка те го ри ја.

Мо жда нај при ма мљи ви ји
до га ђа ји овог про гра ма је су
тр ке ма га ра ца, ко је по чи њу у
13 са ти.

Све вре ме го сте ће уве се ља -
ва ти кул тур но-умет нич ка дру -
штва, гај да ши, до бо ша ри...

Ј. Ф.

Ов чар ски да ни

СТОЧАРСТВО: САКУЛЕ

КУЛТУРА: КОВИН

Панорама Беле Цркве: окружена прелепом природом и језерима

Прошле недеље смо у разгово-
ру с Браниславом Матићем,
овлашћеним лицем Групе гра-
ђана „За бољи Вршац”, сазна-
ли да је он још 11. марта 2016.
предао Градској изборној ко-
мисији листу са 45 кандидата,
с припадајућом документаци-
јом и 1.660 потписа грађана, у
жељи да група грађана коју
предводи поново учествује на
локалним изборима за Скуп-
штину града Вршца. Тада на-
стали проблеми још увек нису
решени. Матић о томе каже:

– Група грађана „За бољи Вр-
шац” је невладина и нестраначка
организација која је у Скупшти-
ни Вршац већ четири године
критичар актуелне власти и не-
контролисане потрошње буџет-
ских средстава. Пред ове избо-

ре добили смо највећу досад за-
бележену подршку од грађана.
Од 11. марта стрпљиво и циви-
лизовано легитимним и закон-
ским средствима покушавамо
да остваримо наше Уставом га-
рантовано право да бирамо и
будемо бирани. Рокови које је
законодавац прописао за реша-
вање спорних питања, као и за
отклањање недостатака у пре-
датој документацији, мере се са
12 сати, 24 сата и 48 сати. У на-
шем случају истиче већ преко
300 сати како нас Градска из-
борна комисија упућује на
Управни суд, а суд враћа Град-
ској изборној комисији, из нама
неразумљивих, формалних раз-
лога.

Он објашњава да без решења
Управног суда, било позитивног,

било негативног, ГГ „За бољи Вр-
шац” не може „наставити запо-
чете изборне радње, нити крену-
ти с новим радњама из почетка”.

– Управни суд се већ дани-
ма не оглашава. Пошто се
правни систем поиграва на-
шим уставним, грађанским, а

и људским правима, а није
нам на располагању ниједно
правно средство које би дату
ситуацију убрзало, овим пу-
тем најављујемо да ћемо у
најкраћем року позвати не са-
мо 1.660 оштећених грађана
већ и све оне који нас подржа-
вају да четворочасовном бло-
кадом саобраћаја града Вр-
шца упозоримо ширу јавност
и одговорне на бруталне неза-
конитости у организацији ло-
калних челника и подрже на-
шу праведну борбу – рекао је
Матић.

Најновије вести, пристигле
непосредно пред пуштање у
штампу овог броја нашег ли-
ста, навеле су Матића да дода:

– Добили смо информацију
да локални СПС својим па-

цовским каналима утиче на
одуговлачење и одлуку Управ-
ног суда и да је мимо закона
из Градске изборне комисије
прибавио списак људи који су
нам дали писмену подршку.
Сада их позивају телефоном, а
ми имамо имена људи који то
чине. Све ово говори о очају и
безизлазу вршачког СПС-а.
Такође, добили смо инсајдер-
ску информацију и да смо од-
бијени. Зато смо на ноге дигли
дипломатски кор, ОЕБС и
бројне друге институције и ор-
ганизације. Наглашавам да
сам сигуран да у ово није
уплетен СНС, већ да Шљивић
користи своје старе везе из до-
ба комунизма и да све ово ра-
ди без подршке врха СПС-а.

Р. Т.

Матић: Блокираћемо саобраћај у граду!

ми у зе мљи. То ми је би ло ве -
ли ко про фе си о нал но и жи вот -
но ис ку ство. Љу ди су до ла зи ли
код ме не и кад год сам би ла у
при ли ци, тру ди ла сам се да им
по мог нем ко ли ко мо гу.

По че ла је као при прав ни ца
у су ду и на ста ви ла да се про -
фе си о нал но раз ви ја и гра ди
ка ри је ру.

– Ни је би ло као да нас: пр во
рад но ме сто мо ра да бу де ди -
рек тор ско. По сле опе ра ци је

спо соб не прав ни це, ор га ни за -
тор ке и ме на џер ке по ста ла је
ко ор ди на тор ка ше сна ест ме -
сних од бо ра те стран ке и до -
спе ла на пр во ме сто ли сте
пред ло кал не из бо ре.

– Је ди но сам но во ли це на
по ли тич кој сце ни Бе ле Цр кве,
што сма трам за сво ју пред ност.
Оно по че му су ме пре по зна ва -
ли до ула ска у по ли ти ку, а СНС
је мо ја пр ва стран ка, у ко ју сам
ушла јер сам ви де ла да да је

Сви тре ба са да отво ре но да пре до чи мо на шим
ком ши ја ма ре зул та те на шег до са да шњег ра да.

Виолета Симић, директорка Дирекције
за изградњу Општине Бела Црква

ЈУЖНИ БАНАТ
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БО ЉА ВЕР ЗИ ЈА МО ДЕ ЛА 206
Ве чи та ди ле ма при ку по ви -
ни ау то мо би ла за ве ћи ну
гра ђа на ни је да ли ку пи ти
нов или по ло ван, већ за ко -
ји по лов њак се од лу чи ти у
це нов ном ран гу до че ти ри
хи ља де евра. У ту гру пу во зи -
ла спа да и „Пе жо ов” мо дел
207, ма њи град ски ау то мо -
бил чи ју на бав ку тре ба раз -
мо три ти. Иа ко ма лих ди -
мен зи ја, во зи ло с пе то ра
вра та пру жа до бар ком фор
ка ко за во за ча, та ко и за
оста ле пут ни ке. Пр тља жни
про стор је со лид не за пре -
ми не, али се ве ли чи ном не
из два ја од кон ку рент них во -
зи ла дру гих про из во ђа ча.

Мо то ри ко ји су у по ну ди,
без об зи ра на то да ли су
бен зин ци или ди зе ла ши,
има ју за пре ми не од 1.400 и
1.600 ку би ка. Сла би ји бен -
зи нац по се ду је сна гу од 75
„ко ња”, што је до вољ но за
при стој не пер фор ман се и
ма лу по тро шњу, а ди зе лаш
исте за пре ми не од 68 коњ -
ских сна га не ће вас оду ше -
ви ти. Уко ли ко баш же ли те
ди зел-мо тор, па жњу усме ри -
те на 1.6 ХДИ, с при стој них
де ве де сет „ко ња” и за и ста
ма лом по тро шњом. Ако вам
уште да на го ри ву ни је при о -

ри тет, ја чи бен зи нац је пре -
по ру ка, а „пе жо 207” с тим
агре га том ће у сва ком мо -
мен ту има ти сна ге за без -
бед но пре ти ца ње.

Ка да го во ри мо о ква ро ви -
ма и сла бим тач ка ма, трап
овог ау то мо би ла је, као код
ве ћи не фран цу ских во зи ла,
ве о ма осе тљив, а че сто се
де ша ва от ка зи ва ње ле жа је -
ва на точ ку. При ли ком ку -
по ви не обра ти те па жњу на
елек тро ни ку у ау то мо би лу,
што је ге не рал на пре по ру ка
при на бав ци сва ког са вре -
ме ни јег во зи ла. При ме ра
ра ди, вла сни ци мо де ла 207
су при ја вљи ва ли да се на

кон трол ној та бли па ли ла
лам пи ца ко ја је при ја вљи -
ва ла гре шку на мо то ру, што
је ре зул то ва ло сла би јим
пер фор ман са ма. По ме ну ти
квар се от кла ња по се том
сер ви су и бри са њем гре шке,
те не би тре ба ло да вас од -
вра ти од евен ту ал не ку по -
ви не овог ау то мо би ла.

Сви зна мо да је го ри во у
Аме ри ци ве о ма јеф ти но у
од но су на при ма ња про сеч -
ног ста нов ни ка САД. По ре -
ђе ња ра ди, је дан га лон бен -
зи на (око 3,7 ли та ра) чак
де вет пу та је јеф ти ни ји од
исте ко ли чи не ка фе ко ја се
про да је у по пу лар ном лан цу
ка фе те ри ја „Стар бакс”.

За штит ни знак „Ја гу а ра” и
јед на од сит ни ца по ко ји ма
је тај про из во ђач био по знат
сва ка ко је „ска кач”, тј. фи -
гу ра ја гу а ра у ско ку. Већ ви -
ше од де це ни је на пред њим
де ло ви ма ау то мо би ла те фа -
бри ке не ма зна ка ве ли ке
мач ке, јер је, пре ма Европ -
ској уред би о без бед но сти у
са о бра ћа ју, тај знак по тен -
ци јал на опа сност за оста ле
уче сни ке у са о бра ћа ју, по го -
то ву при ли ком че о ног су да -
ра. Ме ђу тим, куп ци мо гу
до би ти ау то мо бил с тим
зна ком, уз пот пи са ни до ку -
мент да ће ау то мо бил са
овим „до дат ком” во зи ти на
сво ју од го вор ност и уз до -
пла ту од 250 до ла ра.

Пред но сти елек трич них ау -
то мо би ла су тих рад, то што

не за га ђу ју жи вот ну сре ди -
ну, до бре пер фор ман се...
По ред то га, ту је и одр жа ва -
ње. Уко ли ко сте вла сник
мо де ла „те сла с”, по треб но
је ме ња ти са мо шест де ло ва
на во зи лу. То су гу ме и бри -
са чи ве тро бра на.

Иа ко је нај по зна ти ји, „Ру та
66” ни је и нај ду жи пут у
Аме ри ци. Ау то-пу т са озна -
ком 20 но си ову ла ска ву ти -
ту лу, а ду га чак је чак 5.158
ки ло ме та ра. Нај ду жа са о -
бра ћај ни ца на све ту је „Па -
на ме рич ки ау то-пу т”, ко ји
по ве зу је ви ше од два де сет
зе ма ља аме рич ког кон ти -
нен та и про те же се од Бу е -
нос Ај ре са до Ед мон то на у
САД. Ду га чак је не ве ро ват -
них 48.000 ки ло ме та ра.

Свој пр ви елек трич ни ау то -
мо бил „Бе-Ем-Ве” је на пра -
вио још 1972. го ди не. Во зи ло
је има ло до бре пер фор ман -
се, али ни је ко мер ци јал но
„за жи ве ло” јер тех но ло ги ја
за про из вод њу ба те ри ја ни је
би ла до вољ но раз ви је на, па
је ба те ри ја ко ја је на па ја ла
елек тро мо тор тра ја ла са мо
два де се так ми ну та.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - О Л Д Т А Ј М Е Р - - - - - - - 

„МАЧ КА” НИ ЈЕ ПО ПРО ПИ СУ

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Про је кат ис пред свог
вре ме на

Ау то мо бил за ко ји
ве ро ват но не зна те

У ау то мо бил ској исто ри ји су
се по ја вљи ва ли мо де ли и
тех но ло ги је ко ји су би ли ис -
пред свог вре ме на. Не ки од
тих ау то мо би ла су до жи ве ли
ве ли ки успех и оста ли упам -
ће ни, а не ки су пак мо жда
до шли пре ра но и не ким чу -
дом про шли не за слу же но за -
бо ра вље ни.

Ша си ја пра вље на по мо то ру
За ми сли те да сте 1952. го ди -
не на не ком од сај мо ва при ка -
за ли не ко чу до ау то-ин ду -
стри је, као на при мер „ау ди
Р8”... Ре ак ци ја јав но сти на
„Фи ја тов” мо дел В8 би ла је
от при ли ке слич на. Да ле ко ис -
пред свог вре ме на, спорт ски
ау то мо бил ита ли јан ског про -
из во ђа ча је и по ред свог ди -
зај на и пер фор ман си ипак
оти шао у за бо рав, а ве ћи на не
зна ни да је по сто јао.

„Фи јат”, мар ка по зна та по
ау то мо би ли ма за ши ре на род -
не ма се, из не на дио је по сле -
рат ну Евро пу спорт ским ау то -
мо би лом ко ји је, мо же се сло -
бод но ре ћи, био умет нич ко
де ло. Умет ни ци за слу жни за
ства ра ње овог ма ло по зна тог

„ФИ ЈА ТОВ” ПР ВИ „ФЕ РА РИ”

мо де ла су Дан те Ђа ко за и Фа -
био Лу сио Ра пи, од луч ни ин -
же ње ри ко ји су же ле ли да кроз
је дан ау то мо бил по но во вра те
по ср ну лу ита ли јан ску ин ду -
стри ју на за слу же но ме сто.
Иде ја је би ла јед но став на:
ство ри ти ау то мо бил је дин стве -
ног ди зај на и пер фор ман си ко -
ји би се про из во дио у огра ни -
че ном бро ју и био „Фи ја тов”
адут код ку па ца ко ји су же ле ли
не што ви ше од кла сич ног пре -
во зног сред ства.

У то ме су и ус пе ли, а на же -
нев ском ау то-са ло ну 1952. го -
ди не јав ност је има ла при ли ку

да ви ди во зи ло ко је се из два -
ја ло од дру гих и по ди зај ну и
по пер фор ман са ма. Рад на
екс те ри је ру је за по чет све га
го ди ну да на ра ни је, а Ђа ко за
је имао за да так да осми сли
ша си ју ко ја ће би ти при ла го -
ђе на мо то ру на ме ње ном мо -
де лу В8. Као што се мо же ви -
де ти и из са мог име на, ау то -
мо бил је имао мо тор од осам
ци лин да ра у ве-рас по ре ду и
рад ну за пре ми ну од две хи ља -
де куб них цен ти ме та ра. Сна га
мо то ра је из но си ла 115 „ко -
ња”, а агре гат је пре у зет из ра -
ни јих тр кач ких мо де ла, јер се
по ка зао као по у зда но ре ше ње. 

Ви ше се це ни да нас
Ин те ре сант но је то да је раз -
вој по ме ну тог мо то ра био ве о -
ма јед но ста ван – он је на стао
спа ја њем два ју бло ко ва од по
че ти ри ци лин дра. Мак си мал -
на бр зи на је из но си ла 190 ки -
ло ме та ра на час, а сна га се на
точ ко ве пре но си ла пу тем че -
тво ро сте пе ног ма ну ел ног ме -
ња ча.

То ком дво го ди шње про из -
вод ње на пра вље но је све га 114
при ме ра ка, а еко ном ска си ту -
а ци ја у Евро пи на кон Дру гог
свет ског ра та би ла је ви ше не -
го очај на. Та ко је ме наџ мент

фа бри ке фа во ри зо вао про дук -
ци ју јеф ти ни јих ау то мо би ла
ко ји би до не ли про фит, а не
пре стиж. Иа ко ма тич на ком -
па ни ја ни је има ла слу ха за
овај мо дел, по себ на оде ље ња
про из во ђа ча као што су „Ђи -
ја”, „За га то” и „Ви ња ле” би ла
су оду ше вље на ди зај ном и 
от ку пи ла су три де се так ка ро -
се ри ја, ко је су до ра ди ли и на -
пра ви ли је дин стве не при мер -
ке. Во зи ла ко ја су из ла зи ла из
про из вод них по го на тих фир -
ми би ла су лак ша због упо тре -
бе алу ми ни ју ма, а уко ли ко
узме мо у об зир и по бољ ша ња
на осмо ци лин дрич ном мо то -
ру, ре зул тат су тр кач ке пер -
фор ман се.

Иа ко је про шао не слав но, ис -
ку ства ин же ње ра на раз во ју мо -
де ла В8 су ита ли јан ској ау то-
-ин ду стри ји по ста ла до бра
осно ва за да љи рад на слич ним
мо то ри ма ко ји су ка сни јих го -
ди на угра ђи ва ни у тр жи шно
успе шни је ау то мо би ле. Спорт -
ски дво сед с по чет ка пе де се тих
је да нас да ле ко це ње ни ји не го
у вре ме ка да је пра вљен. Ма ли
број очу ва них при ме ра ка код
љу би те ља олд тај ме ра је на це -
ни, па су та ко по је ди ни при -
мер ци про да ти на аук ци ја ма
за ми ли он ске из но се.



ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ, Б-ПРО ГРАМ

ПАНЧЕВАЧКА „ДРУ ЖИ НА” ПО КУ ПИ ЛА ПЕ ХА РЕ

СПОРТ16
Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

Oбе ле жена
два де се то го ди шњи ца
клу ба

Над ме та ло се чак
520 так ми ча ра 

Не де ља, 20. март, у на шем
гра ду би ла је ре зер ви са на за
ка ра те и тра ди ци о на лан ме ђу -
на род ни тур нир Куп Пан че ва,
ко ји је по се дам на е сти пут
одр жан у ор га ни за ци ји КК-а
Мла дост. Био је то још је дан
три јумф при ја тељ ства, дру же -
ња и спор та... Над ме та ло се
чак 520 так ми ча ра из че тр де -
сет јед ног клу ба из Ср би је,
БиХ, Ру му ни је и Сло ве ни је!

По при ка за ном на та та ми ју,
нај у спе шни ји су би ли ка ра ти -
сти Мла до сти, ко ји су осво ји ли
18 злат них ме да ља, али с об зи -
ром на то да су се над ме та ли
ван кон ку рен ци је, нај бо љи клуб
је био КК Сун це из Бе о гра да,
дру го ме сто је за у зео Вла ди ми -

СЈА ЈАН ТУР НИР У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КК-а МЛА ДОСТ

КАД СЕ ХА ЛА ПРЕ ТВО РИ У ТА ТА МИ

ОД ЛИЧ НИ „ОР ЛО ВИ”

На тур ни ру Куп Пан че ва за па же не ре зул та те оства ри ли су

и чла но ви КК-а Combat Eagle из на шег гра да.

Ах мед Хис хам је осво јио зла то, Мар та Стој са вље вић се

оки ти ла сре бром, а брон зе су за слу жи ли Ања Кне же вић,

Еми ли ја Бе лић и Бог дан Здрав ко вић. Со лид ни су би ли и

Ми хај ло Бе лић и Те о до ра и Ди ми три је Трум бе таш.

ДИНАМУ ШЕСНАЕСТ МЕДАЉА

На турниру у нашем граду сјајне резултате су остварили и

чланови КК-а Динамо.

Највредније трофеје су заслужили Александар Здешић,

Никола Ивановић и Небојша Спасковски у борбама, сребрне

медаље су освојили Стефан Станковић и Александар Зде-

шић, а бронзама су се окитили: Марко Форђарини, Андрија

Радивојев, Симон Дангубић, Миљан Варсаковић, Софија Бу-

бало, Борисав и Сташа Јевремовић, Јелена Милентијевић,

Огњен Чекеревац, Лука Степанов и Урош Петровачки.

Наредног викенда сениори КК-а Динамо наступиће на

Првенству Србије у Параћину.

на и Ана ста си ја Ја ре дић), ка та-
-ти м по ле тар ки (Ми ли ца Дра -
ги че вић, На ђа Штр бац и Ми -
ли ца Ама но вић), Лу ка Ста ној -
ко вић, Ми хај ло Пан те лић, Бо -
рис Се кељ, Ми ли ца Дра ги че -
вић и тим пи о нир ки у бор ба ма
(Ни ко ли на Иса и ло вић, Са ра
Жу нић и Ма ја Кеп чи ја).

– Овим тур ни ром обе ле жи -
ли смо и два де се то го ди шњи цу
по сто ја ња на шег клу ба. Из у -
зет но сам за до во љан од зи вом
так ми ча ра, па бих ис ко ри стио
ову при ли ку да за хва лим свим
уче сни ци ма, али и сви ма ко ји

су нам по мо гли око ор га ни за -
ци је ове ма ни фе ста ци је. Уче -
ство ва ли су бор ци из 48 ка ра те
ко лек ти ва, из че ти ри зе мље, а
ква ли тет при ка за ног ка ра теа
био је на вр ло ви со ком ни воу.
По себ но сам по но сан на на ше
так ми ча ре, ко ји су оста ви ли
ср це на та та ми ју и спрем но
до че ку ју на ред на ис ку ше ња –
ре као је Ти хо мир Ма ки тан,
ал фа и оме га КК-а Мла дост и
глав ни ор га ни за тор тур ни ра.

Турнир је свечано отворио
градоначелник Панчева Саша
Павлов.

У Са ра је ву је про шлог ви -
кен да одр жан Европ ски куп,
на ко јем је три јум фо вао наш
су гра ђа нин Бо јан До шен.

Не ка да шњи члан ЏК-а
Пан че во, са да пер ја ни ца бе -
о град ске Цр ве не зве зде,
над ме тао се у ка те го ри ји до
81 кг и у ве о ма ја кој кон ку -
рен ци ји оства рио че ти ри
по бе де и та ко сти гао до нај -
сјај ни јег од лич ја.

Бо јан је у пр вом ко лу са -
вла дао Хр ва та До ми ни ка
Дру же ту, по том је по бе дио
Не бој шу Гар да ше ви ћа из
Цр не Го ре, да би у по лу фи -
на лу ла ко са вла дао и Тур чи -
на Ил ке ра Гул ду ре на. У ме -
чу за зла то До шен је ипо ном
по бе дио су на род ни ка Уро -
ша Нен ко ви ћа, ис ку сног ре -
пре зен та тив ца Ср би је и чла -
на ЏК-а Пар ти зан.

ЕВРОП СКИ ЏУ ДО-КУ П

ДО ШЕН ТРИ ЈУМ ФО ВАО У СА РА ЈЕ ВУ

Вр бас је про шлог ви кен да био
до ма ћин Пр вен ства Вој во ди не
у га ђа њу из стан дард не пу шке
и пи што ља по Б-про гра му, у
кон ку рен ци ји мла ђих ју ни о ра
и ка де та. Мла ди так ми ча ри
СД-а „Пан че во 1813” на сту пи -
ли су у пу ном са ста ву, у свим
ди сци пли на ма, а осво ји ли су
три ме да ље и шест екип них
пе ха ра.

Тим мла ђих ју ни ор ки је с
1.139 кру го ва осво јио пр во
ме сто, у са ста ву: Иси до ра
Сто ја но вић (387), Ма ри ја
Алек сић (379) и Ива на Ви -
слав ски (373). Еки па ка дет -
ки ња је, с 1.116 кру го ва, та ко -
ђе три јум фо ва ла, а га ђа ле су:
Ма ри ја Алек сић (379), Ива на

Ви слав ски (373) и Ана ста си ја
Гру јо ски (364), док је Бо ја на
Ни ко лић (367) на сту пи ла по -
је ди нач но. Мла ђи ју ни о ри су

осво ји ли тре ће ме сто с 1.674
кру га, а на сту пи ли су: Ђор ђе
Јов че вић (569), Да вид Да у то -
вић (561) и Ни ко ла Адви гов

(544). Брон за ну ме да љу је за -
ра дио и тим ка де та, по го див -
ши 1.615 кру го ва. Пу ца ли су:
Да вид Да у то вић (561), Ни ко -

ла Адви гов (544) и Вла ди мир
Стај чић (510).

У по је ди нач ном над ме та њу
Ђор ђе Јов че вић је пр ви мла ђи
ју ни ор, а он је пу цао и из пи -
што ља и за у зео че твр то ме сто.
Иси до ра Сто ја но вић је осво ји -
ла сре бро у над ме та њу мла ђих
ју ни ор ки, а Да вид Да у то вић је
био тре ћи ка дет и ше сти мла -
ђи ју ни ор. Со лид не на сту пе су
има ли и Ма ри ја Алек сић,
Ива на Ви слав ски и Игор Стај -
чић у га ђа њу из пи што ља.

Еки па мла ђих ју ни о ра – пи -
што ља ша за у зе ла је тре ће ме сто,
у са ста ву: Ђор ђе Јов че вић (504),
Игор Стај чић (498) и ка дет Ма -
ти ја Гли шић (339). Брон зу су
осво ји ле и де вој ке, у са ста ву:

Да мја на Сто ја но вић (260) и ка -
дет ки ње Ема Пу зић (295) и Бо -
ја на Ни ко лић (131), ко ја је на -
сту пи ла уме сто Еле не Ста нић.

То је би ло пр во так ми че ње
на ко јем је пан че вач ка дру жи -
на има ла ком плет не еки пе
мла дих пи што ља ша, јер је ин -
те ре со ва ње за ове ди сци пли не
све ве ће. Сви ка де ти и мла ђи
ју ни о ри, као и еки пе, пла си ра -
ли су се на Пр вен ство Ср би је,
ко је ће би ти одр жа но 2. апри -
ла у Сме де ре ву.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА 

СЈАЈНИ ТЕНИСЕРИ

Страну припремио

Александар
Живковић

Отворено првенство Бео-
града за тенисерке и тенисе-
ре до шеснаест година одр-
жано је недавно у нашем
главном граду. Чланови ТК-а
Динамо Драган Омчикус,

Милана Вулин и Емилија
Којчић остварили су запа-
жене резултате.

Драган је у финалу изгу-
био од Стефана Сувајца, али
је показао да се ове сезоне
од њега могу очекивати до-
бри резултати. У полуфина-
лу девојака састале су се
клупске другарице Милана
и Емилија, а у завршницу се
пласирала Којчићева, која
је потом изгубила од Елене
Миловановић из Чачка. За
добре Драганове и Милани-
не резултате заслужан је
тренер Младен Вуковић, а
Емилија већ дуже време ра-
ди с браћом Бојаном и Вла-
димиром Здравковићем.

Од панчевачких такмича-
ра учествовали су и: Ана
Вилчек, Наталија Ђукић,
Ања Милошевић и Вук Но-
витовић.

ро вац, а тре ћа је би ла Сло га из
До бо ја. У по је ди нач ној кон ку -
рен ци ји за нај у спе шни је бор це
иза бра ни су Јо ва на Но ва ков и
Ср ђан Јо кић из КК-а Мла дост.

По ред њих дво је, сјај не на -
сту пе су има ли и оста ли ка ра -
ти сти Мла до сти, и то: Фи лип
Се ку лић, Ти бор Ми чик, Фи -
лип Ни ко лић, Ми ло рад Пе -
тро вић, Ја на Кој чић, Ми ња
Не сто ро вић, Ми ли ца Ми ло -
ва но вић, Ана ста си ја и Ан ђе -
ли на Ја ре дић, ка та-ти м ка -
дет ки ња (Ми ња Не сто ро вић,
Ја на Кој чић и Ана ста си ја Ја -
ре дић), ка та-ти м жен ских на -
да (Јо ва на Но ва ков и Ан ђе ли -
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ПРОДАЈЕМ опел мери-
ву, 2003. годиште. 1700,
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)

АУТО-КОД кључеви, из-
рада кључева, кључ сер-
вис. Светог Саве 14.
065/282-88-28. (215749)

ЈУГО 55, регистрован до
августа, 290 евра.
063/422-429. (216484)

ФИЈАТ мареа 1.9 ЈТД,
2001,  1.550 евра, могу-
ћа замена за јефтиније.
065/557-81-42. (216500)

АУДИ А 3, 2003, 2.0
ТДИ, увоз Немачка, екс-
тра стање. 064/410-01-
43. (216554)

ОПЕЛ корса Б 1.4, 1996.
годиште. 060/644-04-46.
(216564)

ПРОДАЈЕМ комби мер-
цедес 209, за делове.
063/436-918. (216574)

ЈУГО корал ин 1.1, 2006,
атестиран плин, одли-
чан. 064/142-55-93. 

ФОЛКСВАГЕН пасат 2.0
ТДИ, Б 6 караван, 2006,
бош, убризгавање, ДСГ
мењач, увоз из Холанди-
је, на име купца. Возило
је као из салона и без
икаквог улагања.
064/229-10-38. (216586)

ВОЛВО С 40, 1.9 ТД,
2002. годиште, сив, АБС,
клима, власник, реги-
строван, 2.750 евра.
064/206-30-24. (216627)

ФИЈАТ брава 1.2, 16  В,
петора врата, клима,
174.000 км, као нова.
064/130-36-02. (216807)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2007,
троје врата, 77.000, ате-
стиран плин, први вла-
сник. 064/130-36-02.
(216807)

ШКОДА фабија, амби-
јент, 1.4, 16 В, 2008,
82.000 км, власник, у
есктра стању. 064/130-
36-02. (216807)

ТВИНГО 1.2, 2003, кли-
ма, кожа, панорама
кров, атестиран плин,
алу фелне. 064/130-36-
02. (216807)

ФОРД ескорт караван,
1993, плин, мало реги-
строван, 280 евра.
069/641-124. (216788)

ПАСАТ Б 3, плин, 600
евра и кадет, плин, 350
евра. 069/641-124.
(216788)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2002,
петора врата, бордо ме-
талик, одличан.
064/321-77-99. (216799)

РЕНО клио 1.9 ДЦИ,
2002,  петора врата,
власник, као нов.
066/347-072. (216799)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 1999,
петора врата, 1.800
евра. 064/304-40-01.
216799)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, алу-фелне.
064/856-60-65.
(216794)

ПРОДАЈА/ЗАМЕНА, си-
троен ксантија 1997.
годиште. 060/518-75-77. 

ФОРД ескорд, 1990. го-
диште, мотор урађен,
није регистрован, само
200 евра. 064/164-12-
56. (216850)

АУТОМОБИЛ пунто 1.3
МЈЕТ, бела боја, дизел,
2/3, врата, 2.300 евра,
регистрован до јануара
2017. 064/184-80-74.
(216743)

ПУНТО 1.2, 16 В, 2002,
металик сив, алу фелне,
власник, одличан.
069/504-55-93. (216708)

ПРОДАЈЕМ опел астру
караван 1.4, 2002. годи-
ште, власник. 064/148-
15-18. (216701)

СЕАТ алтеа ХЛ, 2008,
ТДИ, 1.9, 116.000 км,
купљен нов, у Србији,
прва власница, 7.500
евра. 345-534, 064/246-
05-71. (и)

ТОМОС аутоматик,1986
– 210 евра, 1987 – 250
евра, одлични, реги-
стровани. 064/171-22-
13. (216715)

ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, 2003. годиште.
064/005-25-20. (216718)

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

КУПУЈЕМ голфа 2, пасат
џету 1600 Д, продајем
цреп мала кикинда.
062/899-29-44. (216637)

КУПУЈЕМ аутоматике,
не старије од 1987.
064/171-22-13. (216715)

ПРОДАЈЕМ олтову пнеу-
матску сејалицу. Тел.
064/488-31-08. (216741)

ПРОДАЈЕМ култиватор
506 ИМТ, приколица и
фреза, чамац и мотор Т
18. 064/901-10-72.
(216666)

ПРОДАЈЕМ трактор,
плуг, сејалицу, шпартач,
прскалицу и виклон.
060/660-79-60. (216827)

КУЛТИВАТОР ИМТ 507,
бензинац, мало кори-
шћен. Тел. 063/245-804.
(216706)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Со-
дари, ул. Моравска. Тел.
060/143-33-26. (216662)

ТЕЛЕВИЗОРИ, половни,

37, 55, 66 и 72, замрзи-

вач горење. 348-975,

066/348-975. (216625)

ВЕШ-МАШИНА, фри-

жидер и половни делови

од веш-машина. Тел.

252-05-10, 063/703-76-

07. (216624)

АЛУМИНИЈУМСКЕ огра-
де за степеништа и те-
расе, ПВЦ и АЛУ стола-
рија. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (216199)

ПРОДАЈЕМ индустриј-
ске машине за шивење,
ендлерица, оверлок
ибердек, равна.
064/191-64-95. (216210)

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

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

ПОВОЉНО продајем
дрвене палете, половне.
063/235-175. (216505)

РАСАД парадајза, кра-
ставаца, паприке, про-
дајем, Брестовац.
064/140-50-23, 062/165-
70-20, 013/626-285.
(216091)

ПРОДАЈЕМ крека весо,
веш-машину, тестеру
стил. 064/822-96-82,
061/644-62-07. (216495)

ЕКСТРА повољно креве-
ти, душеци, бела техни-
ка. 065/204-95-88. 

ПРОДАЈЕМ тучане ра-
дијаторе, 80 чланака,
тростубни, 580 висине,
нови немонтирани. Тел.
061/192-60-55 
(216497)

ДРВЕНИ очувани прозо-
ри са шалонима, већих
димензија, балконска
врата. 062/121-01-48. 

ПРОДАЈЕМ 6 кошница
са пчелама. 063/436-
918. (216574)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДАВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ
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ПРОДАЈЕМ кухињу пла-
ву, трпезаријски сто, че-
тири столице, лежај, ма-
ло коришћено. Тел.
063/160-64-15. (216504)

ДВА вунена јоргана, ши-
ваћа машина, увозна,
звати од 15 до 18. 344-
127. (216517)

ЗАМРЗИВАЧ обод вер-
тиикални, радни доњи
део кухиње 80 цм, 40
цм, орман једнокрилни,
фотеља мојца. 069/251-
57-57. (216617)

ПРОДАЈЕМ половне ка-
везе за 360 комада кока
носиља. 065/331-82-63.
(216594)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, уграђујем, по-
прављам гуртне.
064/181-25-00. (216576)

СВИЊЕ за клање на
продају. 064/958-35-76,
263-44-09. (216576)

НА ПРОДАЈУ прасићи,
прва класа, јоркшир.
Тел. 064/159-60-63.
(216577)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарниту-
ру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, витри-
ну, комоду, сто + четири
столице, спаваћу собу
комплет, комплет кухи-
њу, дечја колица, теле-
визоре, ел. шпорет, ТА
пећи, пећ на дрва, ма-
шину за веш, суђе, тепи-
хе, половне ауто-гуме,
бицикле, разно.
063/107-78-66. (216589) 

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

ПРОДАЈЕМ кауч, два те-
пиха и креветац са ду-
шеком, веома повољно.
063/554-971. (216652)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, достава,
монтажа, гаранција, 100
евра, пролећна акција.
062/170-43-10. (216804)

НА ПРОДАЈУ турска
калдрма, коцка, чистим
таване, подруме. Тел.
064/509-31-35. (216810)

ПРОДАЈЕМ томос ауто-
матик 3, 1979. годиште,
100, багат славицу на
струју, 100. 314-287,
064/212-32-94. (216815)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај. 065/592-78-75.
(216793)

ПРОДАЈЕМ опрему за
кокошке носиље, са ау-
томатским храњењем и
изђубравањем. 
063/261-67-12. 
(216801)

КОМБИНОВАНИ фри-
жидер, електрични шпо-
рет равна плоча, веш-
машина, микроталасна,
фрижидер, судопера с
радним висећим, регал,
двосед, комоде, ормани,
писаћи столови, шиваћа
багат, теписи, сто са
столицама. Тел. 342-
689, 063/861-82-66.
(216757)

ПРОДАЈЕМ улазна, бал-
конска, соба врата и ла-
вабо. 063/164-32-26.
(216862)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,
шпорет електрични, ТА
пећ, 6 кв. Мића,
013/346-790, 064/129-
73-60. (216712)

ПОВОЉНО веш-машина
индесит, 100 евра, као
нова. Тел. 064/123-17-
88, 354-852. (216725)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење WA 542, одлич-
на, замрзивач вертикал-
ни 300 л, гаранција.
060/180-02-83, 062/186-
48-22. (216712)

ПРОДАЈЕМ ТВ витрину,
двосед, веш-машину го-
рење, судоперу и орман.
060/417-11-02. (216687)

ПРОДАЈЕМ струг поти-
сје ПА 22, у изврсном
стању. 064/148-15-18.
И(216701)

БРИКЕТ висококалори-
чан еколошки огрев од
храста и букве с прево-
зом, преостале количи-
не. 061/296-91-67. (и)

БИЦИКЛ, лап-топ, ма-
шина за судове, веш-ма-
шина, индустријска пе-
гла, појачало, шпорет
равна плоча, фрижидер.
061/631-99-26. (216836)

МАШИНА за плочице,
фрижидер, косачица,
лап-топ, шпорет елек-
трични, машина за су-
шење веша. 063/198-84-
00. (216836)

ПЕЛЕТ, преостале коли-
чине продајем. 063/774-
24-84. (216844)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте. 063/773-45-97,
371-568. (216824)

ПРОДАЈА котлова и пе-
ћи на пелет, и пелет, Пе-
тра Бојовића, Лењинова
17-а.Тел. 062/151-10-05.
(216862)

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

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

ПРАСИЋИ 200 динара,
пилићи уређени, сла-
ма300 бала, на продају.
064/303-28-68,Мића.
(216866)

СТАЈСКО ђубре, квали-
тетно, већа количина,
погодно за воћњаке, ба-
ште. 061/573-70-
37.(216860)

ГУМЕ барум 145 х
65/13, као нове, 4 кома-
да, 50 евра. 063/454-
005.(216860)

КУПУЈЕМ: старински на-
мештај слике, лустере,
стари новац, пенкала,
сатове, старе играчке,
бижутерију, остало. 335-
930, 063/705-18-18.
(216580)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижиде-
ре, телевизоре и остали
отпад. 064/158-44-
10,063/101-11-47.
(216812)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине,
акумулаторе, веш-ма-
шине, фрижидере, за-
мрзиваче, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40.
(2166329

КУПУЈЕМ старе сатове,
исправне, неисправне,
пенкала, упаљаче, стри-
пове и разне антиквитете.
063/804-57-99. (216711)

ОТКУПЉУЈЕМ половне
неисправне веш-маши-
не, замрзиваче, фрижи-
дере. 060/180-02-83,
062/186-48-22. Долазим
одмах. (216712)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње,медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(216799)

КУПУЈЕМ веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
гвожђе и остало.
061/322-04-94. (216718)

КУПУЈЕМ алуминијум,
гвожђе, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре
и остало. Долазим.
061/321-77-93. (216181)

КУПУЈЕМ обојене мета-
ле, гвожђе, акумулато-
ре, веш-машине, фри-
жидере, замрзиваче, те-
левизоре. 061/206-26-
24. (216781)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре.
064/484-13-76. (216781)

КУПУЈЕМ старе стрипо-
ве, албуме са сличица-
ма, сатове, упаљаче,
пенкала, ситне антикви-
тете, пез фигурице, но-
вац, фотоапарате, војне
ствари. 064/187-56-80.
(216783)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижиде-
ре, телевизоре и остали
отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (216812)

КУПУЈЕМ мотокултива-
тор са прикључцима или
без, купујем круњач-
прекрупач. 063/739-76-
72. (216865)

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

ПЛАЦ са локацијском
дозволом на новој Ми-
си. 064/260-05-34.
(216281)

КУЋА на продају, Срби-
јанска 55, и издајем ло-
кал, Војвођанска 85,
Панчево. 064/651-16-
22. (214749)

КАЧАРЕВО, кућа нова,
усељива, недовршена
200 м2, 5 ари плаца.
063/218-860. (215931)

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

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

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

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

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

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, замена.
063/307-674. 
(215601)

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

БАВАНИШТАНСКИ, но-
ва двособна, 67 м2, 5
ари, 34.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.

МЕЊАМ кућу новију у
Омољици, за стан у
Панчеву. Тел. 617-212,
062/891-26-68. (46146)

КУЋА, насеље Мали рај,
Београд, 90 м2, 10  ари,
два стана, помоћни
објекти, продајем/ме-
њам, 45.000. 064/955-
51-85. (216557)

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

У ОМОЉИЦИ и старом
селу-викенд насеље,
продајем земљу.
062/708-070. 
(216094)

КУЋА, стара Миса, Ко-
зарачка, старија градња,
реновирана, укњижена,
58 м2 + додатне просто-
рије, 4 ара плаца,
38.000 евра. Тел.
063/735-73-39. (216108)

КУЋА са њивом од 31
ар, погодно за воћар-
ство и сточарство, Дебе-
љача. 063/762-11-78.
(216125)

ПРОДАЈЕМ кућу у Пан-
чеву, преко пута Народ-
не баште, старија кућа,
плац 6,5 ари, идеално за
градњу. 617-212,
062/891-26-68. (216146)

ПРОДАЈЕМ плац од 6
ари, са кућом, повољ-
но.Танаска Рајића.
063/215-844. (216222)

КУЋА 100 м2 + поткро-
вље, 10 ари плаца, лега-
лизовано, Новосељански
пут. 061/661-92-60,
35.000 евра. (216531)

КУЋА на Баваништан-
ском путу, 83 м2, помоћ-
ни објекат 54 м2, повољ-
но. 065/561-01-50.
(216532)

ПРОДАЈЕМ куће, плаце-
ве и земљу под хипоте-
ком, у току судског спо-
ра, за предају поседа у
пола цена. 063/878-40-
52. (216509)

ДОЊИ град, кућа сређе-
на, са два стана, ЕГ,
плац 7ари. 061/224-47-
97. (216546)

КУЋУ продајем 4,21 ар
плаца, излаз на Новосе-
љански пут, Копаоничка
7. 060/058-01-06.
(216566)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа
са 7 ари плаца, Аеро-
дром, поред пруге.
060/338-08-96. (216583)

КУЋА на Кудељарацу,
88 м2, без улагања, мо-
же замена за стан. Хит-
но. 064/902-10-30.
(216662)

ИЗУЗЕТАН грађевински
плац, центар, фронт 50
м, површина 50 ари.
063/389-962. (216662)

ПРОДАЈЕ се плац од 40
ари, Новосељански пут.
064/850-70-15. (216616)

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

ВОЈЛОВИЦА, 100 м2, 14
ари, 22.000; Маргита,
80 м2, 3 ара, 29.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. 

ЦЕНТАР, 100 м2, 4 ара,
48.000; 80 м2, 5 ари,
55.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (216597)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Јабучки пут. 064/396-
16-79. (216601)

ПЛАЦ на продају код
Тмушића, Миса, 4 ара.
Тел. 064/954-42-79.
(2166029

ЦРЕПАЈА, 135 м2, 16
ари, 45.000, замена за
стан. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15, 013/252-01-16.
(216337)

МИСА, 140 м2, 3 ара,
48.000; стара Миса, 70
м2, 5 ари, хитно,
35.000.„Гоца”, 063/899-
77-00. (216597)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
120 м2, 8,8 ари, до пута,
45.000, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. 
(216597)

ЈАБУЧКИ пут, грађевин-
ски плац, 4 ара.
069/213-97-37. (216595)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
дајем за градњу, кућу
150 м2, на плацу од 11
ари, Ослобођења 86.
064/866-24-25. (216639)

ВОЈЛОВИЦА, 130 м2, 6
ари плаца, сређена, усе-
љива, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (216482)

СТАРА МИСА, кућа са
три улаза, 30 м2, 6 ари,
70.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (216679)

КУЋА с два локала, код
Турске главе, 161 м2, 2
ара, 65.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (216679)

КУЋА, нова Тесла, 140 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15, 013/252-01-16.
ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру града, повољно, вре-
ди погледати. 063/756-
06-04. (216688)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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КУЋА у ширем центру,
на 5 ари, може замена.
063/777-27-08, 013/355-
575. (216690)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (216670)

НОВА МИСА, велики из-
бор кућа. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(216667)

МИСА, плац 6 ари,
12.500. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(216667)

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

САМОСТАЛНА кућа, Д.
Град, 34.000, потребна
адаптација. (470), „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

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

ТЕСЛА, кућа 120 м2,
3,70 ари, 55.000 евра,
договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

КУЋА, 30 м2, засебна, на
Маргити. 064/248-90-
16. (216674)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, плац 4 ара, укњиже-
на, власник. 065/258-
87-77. (216672)

КУЋА за инвеститоре,
180 м2, 5 ари, Книћани-
нова 33. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15, 013/252-01-16.
(216337)

СТРЕЛИШЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15, 013/252-
01-16. (216337)

ДОЊИ ГРАД, 200 м2, 5
ари, 55.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15, 013/252-
01-16. (216337)

БАВАНИШТАНСКИ, но-
ва двособна, 67 м2, 5
ари, 34.000.  (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(216867)

ГОРЊИ град, одлична
спратна, 194 м2, 7,2 ара,
60.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (216867)

КОТЕЖ Милорадовић,
прелепа кућа 270 м2,
2.5ара, 125.000.  (398),
„Кров”,060/683-10-54.
(и)

ПЛАЦЕВИ, Кудељарац,
32 ара, 25.000; Стара
Миса, 5 ари, 16.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (216867)

ЦЕНТАР, кућа за би-
знис, 600 м2, 10 ари,
160.000, или замена ста-
нови. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (216867)

ПОВОЉНО! Кућа у из-
градњи, стављена под
кров, 425 м2,  сутерен +
приземље + спрат, плац
8 ари, без посредника.
065/811-31-92. (216748)

ДОЊИ град, 120 м2, 4
ара, три стамбене једи-
нице, 45.000. (071), „Са-
миго”, 062/886-56-09.
(216775)

ЦЕНТАР, 84 м2, ПР + I
+ПK, 62.000. (071), „Са-
миго”, 062/886-56-09.
(216775)

МАКСИМА ГОРКОГ, са-
лонска кућа, 75.000, до-
говор. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216765)

МИСА, кућа на 5 ари,
38.000, повољно, плац
од 7 и 14 ари. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216765)

ХИТНО продајем башту,
Баваништански пут, 17,5
ари с викендицом и воћ-
њаком, 18.000 евра. По-
сле 18 сати, 320-011.
(216717)

ПРОДАЈЕМ кућу, цен-
тар, 120 м2, власник 1/1.
064/005-25-20. (216718)

ПРОДАЈЕМ виноград с
викендицом, код Црепа-
је.  064/523-28-32.
(216837)

КУЋА, Улица Лава Тол-
стоја, парцела 1/1, од 2
ара, 90 м2 стамбеног, 37
м2 пословног простора,
колски улаз. 063/12-06-
89. (316832)

МИСА, нова екстра ку-
ћа, одмах усељива, 138
м2 бруто. 063/637-673.
(216833)

НА ПРОДАЈУ грађевин-
ски плац 7 ари, нова
Миса. 064/169-02-56.
(216835)

ВИКЕНДИЦА на продају
на Девојачком бунару +
плац, могућа компенза-
ција и одложено плаћа-
ње. 061/622-18-37.
(216813)

КУЋА, центар, 112 м2 на
3 ара плаца, власник,
1/1, може замена.
065/310-02-76. (216800)

ПРОДАЈЕМ засад леске,
стар четири године, по-
вршине 2,6 хектара.
065/278-24-00. (216748)

ПРОДАЈЕМ 9,5 ланаца и
плац на Баванитшан-
ском путу. 064/867-48-
11. (216848)

ПРОДАЈЕМ 14 ари гра-
ђевинског земљишта на
старој Миси, 16.000
евра. 063/771-18-49.
(216867)

ПРОДАЈЕМ воћњак, ба-
шту, крај Надела, 28
ари.Тел. 063/771-18-49.
(216867)

КУЋА 50 м2, 9 ари пла-
ца, са воћњаком, на
продају, Панчево.
065/410-97-34. (216866)

КУЋА, Трг мученика 18,
код Дома војске. Тел.
064/167-04-77. (216862)

СТАРА МИСА, 3 ара,
кућа, гаража, 18.500;
Топола, део куће, дво-
риште, само 11.000.
063/744-28-66. (216874)

ЈАБУЧКИ, спратна, вода,
струја, плин, 600, 8.4,
само 33.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(216874)

МИСА ПР+ПК, 110, усе-
љива, вреди, само
32.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216874)

ПЛАЦ са локацијском
дозволом на новој Ми-
си. 064/260-05-34.
(216281)

АГЕНЦИЈА „Дива”, купу-
је мању кућу у центру,
самосталну. 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у центру, 64 м2, VI
спрат, ЦГ, лифт.
063/104-40-54. (216137)

ТЕСЛА, стан 45 + Т,
II/IV, без лифта; 1.5 ТА,
укњижен, промењене
струјне и водоводне ин-
сталације, усељив, про-
дајем. 063/826-97-09.
(253), „Економик”,
063/826-97-09. (214690)

ТЕСЛА, трособан, IV
спрат, без лифта, ЦГ,
сређен, усељив. 331-
079. (214743)

КОД БОЛНИЦЕ прода-
јем три мање гарсоње-
ре, све 18.000 евра.
062/361-676. (214359)

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

ОДМАХ усељив, тросо-
бан стан, 78 м2, два мо-
кра чвора, Стрелиште,
може замена за кућу.
064/340-26-43. (215309)

СТАН у центру, двосо-
бан, 55 м2, II спрат. Тел.
064/528-32-10. (215515)

ТЕСЛА, IV/4,  без лифта,
ЦГ, двособан, 53 м2 +
тераса, (замена само-
стална усељива кућа,
шири центар). 066/954-
33-05. (215155)

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

ТЕСЛА, двоипособни,
двостран, ЦГ, 72 м2, II
спрат. 069/176-08-57.
(215848)

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

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двоипособан стан, Стре-
лиште, 65 м2, VII, ЦГ,
власник. 063/761-76-87.
(2156118)

ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
две терасе, подрум, IV
спрат, 31.000 евра.
064/158-94-28. (216407)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
20 м2, новоградња, при-
земље, укњижен, 15.300
евра. 064/200-00-37.
(216420)

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ стан на Ко-
тежу 2, 84 м2, шести
спрат. 065/398-98-99.
(216369)

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

СТРОГИ центар, прода-
јем стан на трећем
спрату, поткровље, 51
м2. 063/852-21-34.
(216232)

ТЕСЛА, 52 м2, IV спрат,
24.500, договор, вла-
сник. 061/132-11-18.
(216258)

ШИРИ центар, тросо-
бан, 68, I, TA,  терасе,
гаража, 32.000.
060/760-04-32. (216269)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, строги центар, ТА,
I, власник. 062/388-130.
(216246)

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

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, пот-
пуно сређен, код школе,
власник. 066/004-787.
(216568)

ТЕСЛА, стан 52 м2, ком-
фор, стандард, грејање,
33.000. Може договор,
гарсоњера + доплата.
Власник. 234-86-07.
(216526)

БЕЗ посредника стан 48
м2, центар, Жарка Фога-
раша 37-б/13, ТА.
066/642-15-66. (216535)

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

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, пети спрат, двоипосо-
бан, власник. 064/931-
20-38. (216520)

СТАН на Стрелишту, 60
м2, II спрат, ЦГ, ренови-
ран. 062/646-066.
(216506)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (216512)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан.
Власник. 063/765-83-10.
(216515)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, 58 м2, Котеж 1, за
два мања. Власник.
065/820-73-83. (216515)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 58 м2, на Стрели-
шту, две терасе, подрум,
КБТВ, интернет, вла-
сник, укњижен.
063/429-192. (2165169

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, завршна фаза из-
градње, са плацем. Тел.
013/341-789. (2165439

ТЕСЛА, хитно продајем
стан, трособан 78 м2, I
спрат, ЦГ, 45.000 фик-
сно, власник. 063/235-
175. (216505)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Да-
кића, двособан стан 62
м2, са централним греја-
њем, лифтом и преле-
пим погледом на Та-
миш. 063/786-98-86.
(216544)

СОДАРА, двособан, II
спрат, 64 м2, ЦГ,могућ
договор. 064/565-11-36.
(216545)

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

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

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
Синђелићева 21-б.
064/440-35-42. (216483)

КОТЕЖ 2, продајем тро-
собан стан, III спрат.
Тел. 062/280-087.
(216486)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, 51 м2, у
центру за већи, на слич-
ној локацији, уз моју до-
плату. 064/274-26-47.
(216561)

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан у стро-
гом центру Панчева.
Тел. 064/954-68-01.
(216563)

СТАН 60 м2, нова Миса,
спољна и унутрашња
изолација, 27.000 евра.
Укњижено, власник, мо-
же договор уз намештај.
Вреди погледати.
063/756-15-82. (216732)

ТЕСЛА, леп 44 м2, I
спрат, реновиран, ТА.
231-95-50, 064/423-31-
43. (216731)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
Ослобођења, сређен.
064/218-15-72. 
(216734)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 44, ЦГ, 26.000,
улично, 35, 11.000.
(338),„Јанковић”, 348-
025. (216630)

ТЕСЛА, двособан, ТА,
53, 26.000; Котеж 1,
двособан, 59, II, 31.000;
Стрелиште, гарсоњера,
ЦГ, 23, 13.000.
(338),„Јанковић”, 348-
025. (216630)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан намештен,
27.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(216643)

КОТЕЖ, 49 м2, двосо-
бан, тераса, 30.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(216643)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
тераса, 30.000, усељив.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(216643)

ТЕСЛА, 74 м2, ЦГ, II
спрат, две терасе, вла-
сник, двоипособан.
069/176-08-57. (216651)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 77 м2, ВП, ЦГ, на
Тесли и трособни стан у
М. Горког, 58 м2, без
грејања, I спрат, без по-
средника. 233-48-01,
065/404-13-43. (216655)

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

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, јед-
нособан, 19.000; 38 м2,
сређен, 23.500. (394),
„Гоца”,  063/899-77-00.
(216597)

ЦЕНТАР, 45 м2, двосо-
бан, ТА, 24.000; 90 м2,
42.000, 110 м2, троипо-
собан, 65.000. (394),
„Гоца”,  063/899-77-00.
(216597)

ЦЕНТАР, улични стан
100 м2, 35.000; 56 м2,
25.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216597)

ДВОРИШНИ,100 м2,
близу Болнице, 20.000;
60 м2,  18.000; 42 м2,
14.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216597)

АМЕРИЧКЕ, 52 м2,  дво-
собан, сређен, ЕГ,
34.000; 50 м2, ТА, дво-
собан, 31.000. (394),
„Гоца”,  063/899-77-00.
(216597)

КОТЕЖ 1, 42 м2, једнои-
пособан, 27.000; 53 м2,
двособан, 28.000. (394),
„Гоца”,  063/899-77-00.
(216597)

КОТЕЖ 2, 42 м2, 22.000;
58 м2, двособан, 30.000;
74 м2, трособан, 43.000.
(394), „Гоца”,  063/899-
77-00. (216597)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двосо-
бан-двостран, I, хитно,
35.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216597)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 72 м2, трособан,
II, 43.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (216597)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА



МЕЊАМ реновиран јед-
ноипособан стан, Котеж
1, ЦГ, за центар, могућ
договор. 060/300-61-17.
(216710)

ПРОДАЈЕМ леп двори-
шни стан, 45 м2, шири
центар, повољно. Тел.
063/840-78-99. (216681)

ТЕСЛА, мањи двособан,
47 м2,  III, TA, 23.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (216682)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2,  ЦГ, усељив,
28.500. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. 

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 55 м2, II, ЦГ, усе-
љив, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (216682)

КОТЕЖ 2, двособан,  60
м2, IV, ЦГ, брзо усељив,
31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(216682)

КОТЕЖ 1, двособан, 53
м2, IV, ЦГ, усељив,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(216682)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, 40.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(216682)

ШИРИ центар, четворо-
собан, 90 м2, I, ЦГ,
65.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(216682)

МИСА, двоипособан,
код Спортског центра,
75 км, ВП, ТА, сређен,
30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. 
(216682)

ДВОСОБАН стан, Стре-
лиште, у главној улици,
61 м2, VII спрат, није
последњи, сређен,
32.000 евра. 066/052-
393. (21670)

ДВОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж 2, 64 + Т, 38.000
евра. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, квалитет-
но реновиран, Содара,
ПВЦ, клима, плакари,
кухиња, 25.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, ТА, ре-
новиран, 22.000 евра,
двособан, ТА, сређен,
25.000 евра; Доњи град,
I спрат. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

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

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

СОДАРА, Доситеја Об-
радовића, двоипособан,
ЦГ, сређен. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(216667)

КОТЕЖ 2,Кикиндска,
двособан, VII, 30.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. 
(216667)

КОТЕЖ 2, једнособан,
44 м2, ЦГ, 26.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (216667)

КОТЕЖ 1, 75 м2, V, сре-
ђен, 45.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(216667)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. 
(216667)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
тераса 6 м2, гаража.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (216667)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
33.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15, 013/252-01-16.
(216679)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
24,5 м2, ЦГ, III, 17.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15,
013/252-01-16.
(216337)

ТЕСЛА, гарсоњера, 24
м2, ЦГ, 20.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15, 013/252-
01-16. (216337)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15, 013/252-01-16.
(216337)

ЦЕНТАР, двособан, 57
м2, 40.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15, 013/252-01-16.
(216337)

МАРГИТА, трособан, 85
м2, ЕГ, I, гаража, 60.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15,
013/252-01-16. (216337)

КОТЕЖ 2, 92 м2, четво-
рособан, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15, 013/252-
01-16. (216337)

ДОСИТЕЈЕВА, троипосо-
бан, I, 58.000; Карађор-
ђева, троипособан, VI,
63.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216765)

САЛОНАЦ, 114 м2,
67.000; 86 м2, 42.000;
Самачки, гарсоњера,
12.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216765)(216765)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(216772)

КОТЕЖ 2, троипособан,
VII, 74 м2, ЦГ, 47.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(216361)

КОТЕЖ 1, једнособан,
IV,41 м2, ЦГ, 22.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(216361)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, II,
28 м2, ЦГ, реновиран,
20.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (216361)

ТЕСЛА, двособан, V, 62
м2, ЦГ, ПВЦ, 36.500.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(216361)

ЦЕНТАР, двособан, II,
57 м2, ЦГ, 35.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (216361)

НОВА МИСА, једносо-
бан, I, 35 м2, ТА, 16.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(216361)

ДВОИПОСОБАН, 65 м2,
реновиран. 013/319-
481. (216773)

СТРОГИ центар, I, 55 +
6 м2, 42.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. 
(216765)

ТЕСЛА, 53 м2, I, 32.000;
55 м2, IV, 24.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216765)

КОТЕЖ 1, 50, I, 32.000;
26 м2 , 17.000.  (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (216765)

СОДАРА, 83 м2, I,
42.000, VP, 61 м2,
35.000; ВП, 55 м2,
28.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(216765)

СОДАРА, I, 74 м2, сре-
ђен, 42.000.  (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. 
(216765)

ТЕСЛА, двособан, I, 54
м2, TA, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (215867)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, 25.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, 24.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. 
(215867)

КОТЕЖ 2, једнособан,
39 м2, V, 19.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901,
013/331-341. (215867)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, сређен, ВП, тераса,
26.800. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (215867)

СТРОГИ ЦЕНТАР, добра
градња, дворишни, 15
м2, 9.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(215867)

СТРЕЛИШТЕ, стан у ку-
ћи, 38 м2, једнособан,
гаража, 20.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(215867)

СТАН, 40 м2, нова Миса,
реновиран, зграда,
17.500 евра. 064/668-
97-77.  (216736)

РОБНА кућа, двоипосо-
бан, 63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”,  060/683-
10-64. (и)

ЦЕНТАР, салонац, 81
м2, трособан, дворишни,
сређен, гаража, 33.000.
(398), „Кров”,  060/683-
10-64. (и)

СТРЕЛИШТЕ, Влаховиће-
ва, двособан, 62 м2, ВП,
29.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

КОТЕЖ 1, 42 м2, три со-
бе, тераса, реновиран,
28.500. 063/808-95-53.
(216738)

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

КОТЕЖ 2, 51 м2, I, ЦГ,
31.000. (071), „Самиго”,
062/886-56-09. 
(216775)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, VI,
27.000, договор. (071),
„Самиго”, 062/886-56-
09. (216775)

СТРЕЛИШТЕ, новоград-
ња, 51 м2, I, 38.500, до-
говор. (071), „Самиго”,
062/886-56-09. 
(216775)

СТЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, 51 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(216774)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, VII, ЦГ, 22.500.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(216774)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 55 м2, II, ЦГ,
35.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(216774)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, ЦГ, лифт, 26.500.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(216774)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
64 м2, IV, ЦГ, лифт,
33.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(216774)

СТАН двособан, 57 м2,
центар, погодно локал,
+ 30 м2 гаража, 21.000
евра. 062/154-01-58,
068/513-62-16. (216842)

ВОЈНЕ зграде на Тами-
шу, двоипособан, II
спрат, ЦГ, без посредни-
ка. 064/181-83-63.
(216812)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, 53 м2.
064/290-46-55. (216818)

ПРОДАЈЕМ полунаме-
штен једноипособан
стан, 44 м2. 063/693-
944, 063/313-844. (ф)

ПРОДАЈЕМ стан 63 м2,
високо приземље, ново-
градња, енергетски па-
сош, повољно, Карађор-
ђева 98. 065/812-48-55.
(216869)

ЈЕДНОСОБАН, Стрели-
ште, 35 + 5 м2, I, TA,
15.500. Марина Држића
7. 066/952-42-19.
(216847)

СТАН на продају, Котеж
1, 57 м2, власник.
064/480-39-68. (4654)

ДВОСОБНИ, Миса, I,
36.000; Стрелиште, VII,
22.000; Котеж, IV,
28.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216874)

ДВОСОБАН, Маргита,
ВП, 64, 39.500; Миса, I,
67, 42.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216874)

ДВОРИШНИ, до улице,
прелеп, 37, сређен, са-
мо 12.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(216874)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребне некретнине,
понуде можете видети
на сајту Агенција „Мил-
ка М”. 063/744-28-66. 

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (216734)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у строгом центру. Наме-
штен, реновиран, двори-
шни 063/313-005.
(СМС)

ПОТРЕБАН стан за ста-
новање у замену плаћа-
ње рачуна, одржавање.
060/533-36-40. (СМС)

СТАН, Котеж 1, 60 м2,
IV спрат, лифт, испред
Економске школе.
063/163-52-05. 
(215376)

СОДАРА, двособан
стан, 56 м2, за издавање.
064/925-98-14. (216422)

ИЗДАЈЕМ стан код Хо-
тела „Тамиш”, искључи-
во самицама, или уче-
ницима.  064/351-15-52.
(216422)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, дворишни,
нова Миса. 373-237.
(216205)

ИЗДАЈЕМ празан стан
на Тесли, 39 м2, ЦГ.
064/967-28-91, 617-815.
(216047)

СТАРИЈОЈ женској особи
издајем мањи стан у ле-
пом дворишту, са посеб-
ним улазом, уграђена је
кухиња, без кућних
апаратa. Опширније на
тел. 064/137-48-67. (2161)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен или намештен дво-
собан стан, 55 м2, Сода-
ра, интернет, ЦГ, ка-
бловска. 065/451-29-15,
Стефан. (216272)

КОД Болнице издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 70 евра.
065/353-07-57. (216491)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, без деце, 80 евра,
Стрелиште. 013/365-
346. (216493)

СТАН 46 м2, ТА, двори-
шни, намештен,  Жарка
Зрењанина 13, центар.
Тел. 064/172-52-51.
(216527)
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ПОЛУНАМЕШТЕН, Ко-
теж 1, ЦГ, телефон, кли-
ма, IV спрат. Тел.
063/803-14-86,
064/255-86-79. (216533)

БРАЧНОМ пару, сами-
цама, ученицима, изда-
јем намештен дворишни
стан. Тел. 064/160-46-
39, 013/333-517.
(216507)

ИЗДАЈЕМ намештене
станове једнособне,
зграда + дворишни +
гарсоњера, Стрелиште.
362-406, 064/218-83-45.
(216521)

СТРЕЛИШТЕ, издајем
једнособан стан, ком-
плетно намештен, ЦГ.
061/224-47-97. (216546)

ИЗДАЈЕМ стан, наме-
штен, комплет, одмах.
064/558-83-32. (216567)

ИЗДАЈЕМ кућу 50 м2,
двособну,ТА, намеште-
на, код пумпе „Мол”.
061/199-60-84. (216572)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба, самици, студент-
кињи или ученици. 38-
321, 064/908-02-94,
(216580)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, комплетно наме-
штен, ЦГ, кућа, центар.
065/344-85-77. (216650)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту. 064/970-80-68.
(216768)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, Котеж 1.
064/067-08-07. (216771)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, Стрелиште.
Тел. 311-071. (216626)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у кући на Стрелишту.
062/114-63-73. (216633)

ИЗДАЈЕМ самцу наме-
штену собу, употреба
кухиње и купатила. 321-
408. (216649)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1.
063/343-451. (216614)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан 40 м2, екстра лока-
ција. Тел. 063/778-88-
15. (216591)

ОД 1. априла издајем
двособан намештен стан
на Стрелишту. 060/654-
22-22, 013/347-817.
(216590)

ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан дворишни
празан стан. 064/224-
12-60. (216565)

СТАН Тесла, једноипо-
собан, 48 м2, празан,
централно грејање, ви-
соко приземље.
060/335-59-73.(216608)

САМЦУ-ИЦИ, намеште-
на соба с купатилом, по-
себан улаз. 064/866-23-
86, од15.30. (216705)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан,Тесла, ЕГ,  140
евра. 064/293-08-06.
(216693)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан код Гимназије,
II, ЦГ, намештен.
063/871-77-13. (216686)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, Котеж 2.
062/342-486. (216679)

ТРОСОБАН, квалитетан,
полунамештен стан, 80
м2, код Болнице.
064/584-53-38. (216661)

ИЗДАЈЕМ стан, двосо-
бан, полунамештен, ин-
тернет, телефон. Кара-
ђорђева. 064/994-13-16.
(216664)

НАМЕШТЕНА гарсоње-
ра за самца или самицу.
Депозит обавезан.
064/866-21-13. (216730)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба кухиње,
купатила, женској осо-
би, Тесла, повољно.
061/132-11-18. 
(216729)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
нова Миса, ЦГ, засебан
улаз. 064/846-71-23.
(216737)

НАМЕШТЕН свеже
окречен двоипособан
стан, први спрат куће,
Миса. 063/881-53-13.
(216739)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 76 м2, центар.
064/857-87-28. 
(216759)

ЈЕДНОИПОСОБАН на-
мештен стан у строгом
центру Панчева, греја-
ње, ТА, ТВ са box про-
грамима, комплетно
опремљена кухиња, ви-
соко приземље.
064/174-79-47. (216754)

СОБУ издајем самцу у
центру града, повољно.
Тел. 062/377-345.
(216753)

СТАН на Содари, 47 м2,
са грејањем, 100 евра.
063/811-08-13. (216584)

ИЗДАЈЕМ кућу, ненаме-
штену, Баваништански
пут 328. 013/231-69-90,
061/297-88-25. (216496)

ДВОСОБАН ненаме-
штен стан у центру
Стрелишта на III спрату.
064/124-48-15. (216812)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Војвођански булевар
50/20, на дуже, ненаме-
штен, струја, вода, гре-
јање, телефон, клима.
377-529. (216808)

ИЗДАЈЕМ стан 45 м2, у
Аксентија Максимовића
бр. 21. 064/866-22-54.
(216785)

ИЗДАЈЕМ повољно јед-
нособан стан на Котежу
2. Тел. 064/464-00-34. 

ИЗДАЈЕМ гсарсоњеру,
центар, ТА грејање.
063/826-97-67. (216795)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 м2,
Кудељарски насип.
013/373-574, 060/176-
77-51. (216791)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на дуже вре-
ме, Котеж 1. Тел.
064/866-23-75, 064/004-
57-08. 
(216829)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, 
шири центар, 
грејање гратис, 
130 евра , гарсоњеру
100 евра. 060/340-70-
60. (216841)

ИЗДАЈЕМ два намеште-
на стана. Комплетно
опремљен за становање.
063/693-944, 063/693-
298. (ф)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, Стрелиште,
пчреко пута школе, од-
мах усељив. 064/313-89-
95. (216778)

ЈЕДНОСОБАН, наме-
штен стан, изнад „Хиги-
јене”, на дуже. Звати од
16 до 22. 064/210-67-60.
(216861)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, интернет, клима,
телефон, ЦГ, ново. Тел.
064/582-22-85. (216869)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
Тимочка 32. Тел. 371-
638, 064/297-81-68,
064/993-71-74. (216826)

ПОСЛОВНА зграда са
магацином, комплетно
опремљена, екстра ло-
кација, повољно.
062/162-53-21. (216329)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, 20 м2. Тел. 063/694-
860. (215571)

ИЗДАЈЕМ леп локал у
Тржном центру „Тру-
бач”. 064/370-79-47.
(212620)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
нови фијат 500, киоске
код Хотела „Тамиш”.
060/086-42-15. (216437)

У ЈАБУЦИ повољно се
издаје локал, 125 м2, Ва-
трогасни дом. 063/764-
15-65. (216490)

ПОСЛОВНИ простор са
магацином на продају,
Новосељански пут. По-
вољно. 062/105-20-12.
(216329)

ИЗДАЈЕМ нов леп локал
у близини пијаце и три
школе. 063/217-130.
(216167)

СТРОГИ центар, 14 м2,
може коришћење лепог
дворишта, издавање.
063/240-817. (216511)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локале од 39 и 81 м2, у
центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. 
(216512)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор
за различите активно-
сти: јога, пилатес, школе
страних језика, школе
сликања, креативне деч-
је радионице, промоције
производа. 064/530-55-
45. (216547)

ИЗДАЈЕМ дворишну
зграду 70 м2, погодна за
пословни простор.
062/192-55-94. 
(216562)

ИЗДАЈЕМ локал код пи-
јаце, стабилни телефон,
могуће све намене.
060/351-03-56. 216646)

ХАЛА зидана, 90 м2 на 5
ари, Јабучки пут.
069/213-97-37. (216595)

ИЗДАЈЕМ локал 40 + 10
м2, Синђелићева 35.
064/217-48-56. (216618)

ИЗДАЈЕМ локал у Змај
Јовиној улици. 064/060-
62-22. (216600)

ИЗДАЈЕМ кућу, 100 м2,
у строгом центру Панче-
ва, Војводе Живојина
Мишића бр. 6. Погодно
за канцеларисјки про-
стор, агенције, ордина-
ције, школице и др.
023/857-315, 023/857-
069. (216696)

ИЗДАЈЕМ локал, велики
излог, 35 м2, Његошева,
радионица Карађорђе-
ва. 064/994-13-16.
(216664)

ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа 130 м2, (бивша
пекара „Тара”, Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (216704)

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту, Вој-
воде Радомира Путника
29. 063/278-250.
(216704)

ИЗДАЈЕМ више канцела-
ријских простора, АМЦ
„Звезда”, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(216704)

КУЋУ издајем, шири
центар, пословно-стам-
бене намене, 150 м2.
062/347-667. (216777)

ХИТНО, унутар Зелене
пијаце локал 25 м2,
15.000. (398),
„Кров”,060/683-10-64.
(и)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина 2, повољно.
063/853-93-29. (216785)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
пословни простор од 25
м2, Улица Радомира
Путника 2-а. 063/341-
871. (216859)

ИЗДАЈЕМ сутерен, виси-
на 2.90 цм, 100 м2, у ке-
рамичким плочицама,
била пекара. 063/152-
09-34. (216839)

ЛОКАЛ за издавање,
преко пута Диспанзера,
15 м2. 064/231-07-33.
(216803)

ПОТРЕБНА конобарица.
063/525-115. (216725)

ПОТРЕБАН вулканизер
са радним искуством за
рад у вулканизерској
радњи. 065/551-17-22.
(СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустриј-
ским машинама.
064/191-64-95. (216210)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и ро-
штиљу. 063/897-55-04.
(216262)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребне рад-
нице за кухињу и ро-
штиљ. 063/834-88-10.
(216262)

ПОТРЕБНА фризерка с
искуством, за рад у са-
лону на новој Миси.
060/634-71-76.(215439)

ПОТРЕБНИ продавци на
терену. 062/825-27-25.
(215984)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици и
ибердеку. 065/531-38-
58. (216555)

ПОТРЕБАН помоћни
радник у сервису беле
технике. 013/301-300,
063/771-24-16. (216855)

ПОТРЕБНА кућна по-
моћница за Банатски
Брестовац. Искључиво
радови у кући. 063/325-
916. (216856)

ПОТРЕБНА радница за
рад у салону намештаја.
CV донети лично, у су-
боту, на адресу, Ул. Вој-
воде Петра Бојовића 12,
до 16 сати. (216857)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на бензинској ста-
ници у Панчеву.
013/351-601. (216808)

ПОТРЕБНА радница за
„Max caf fe”, Доситеја
Обрадовића 8-к. Тел.
013/230-10-13. (216838)

ГРАЂЕВИНСКОМ пред-
узећу из Панчева по-
требна радница за рад
на дужи временски пе-
риод. 333-311. (216629)

ПОТРЕБАН радник са
искуством за рад на ви-
љушкару и утоваривачу.
Јавити се лично у „Kiz -
za”, Жарка Зрењанина
68. (216587)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Антика”, потребни рад-
ници са искуством. Тел.
061/808-68-25. (216559)

ПОТРЕБНА жена, ди-
пломирани економиста,
с радним искуством, за
рад у књиговодству.
013/377-230, 064/643-
41-22. (216764)

ПОТРЕБАН пекар и по-
моћни радник са иску-
ством. 064/120-09-42. 

ПОТРЕБАН пословођа у
ресторану и пицерији.
013/377-230, 064/643-
41-22. (216862)

СУР „Аполо” потребна
радница. За више ин-
формација обратити се
лично особљу СР „Апо-
ло”, у Ул. Милоша Тре-
бињца бр. 5 (ф)

РЕСТОРАНУ у Панчеву
потребан конобар, piz za
мајстор-кувар, коноба-
рица за преподневну
смену. 060/734-36-37.
(216873)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за вожњу, на
троосовинцу киперу,
обавезно исккуство.
063/245-804. (216706)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове, га-
ранција. 060/691-01-13. 

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, раз-
водних табли, индикато-
ра, инсталација.
064/310-44-88, Мића.
(214715)

ЧАСОВИ. Основе елек-
тротехнике, професор
са искуством. 062/801-
97-58. (215427)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика часо-
ви. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (215362)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством,
уградња свих врста под-
них и зидних плочица.
064/128-38-49. (215436)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, ка-
бина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(214682)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(2156689

МАСЕРКА, релаксцио-
на, парцијална и анти-
целулит масажа. Тел.
062/817-17-91. (216345)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, нега и
купање болесника.
063/737-59-60. (216285)

КОШЕЊЕ траве, крчење
корова, подсецање др-
већа, шишање ограде,
воћњаци, викендице,
дворишта. 063/844-61-
13. (216488)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларије, фасаде, пензио-
нерима попуст. 065/557-
81-42, 013/235-78-82. 

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
радимо изолације, де-
мит фасаде, кречење.
063/865-80-49. (219501)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, ин-
дикатори, бојлери, купа-
тила, ТА. Тел. 062/271-
661, 061/132-85-43.
(216523)

ПРОФЕСИОНАЛНА не-
говатељица негује старе,
болесне, непокретне,
поуздано, супер повољ-
но. 060/366-63-69. (216
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ва-
шег телевизора и монта-
жа ТВ и сателитских ан-
тена (за гледање бес-
платних ТВ канала).
064/866-20-70. (216534)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
бетонирања, разбијање
бетона, одношење ства-
ри, шута. 064/122-69-
78. (216537)

ОБАРАЊЕ стабала, ко-
шење, ископи, бетони-
рања, рушења, итд.
060/035-47-40. (216537)

ТРАЖИМ посао: кување
оброка, набавка намир-
ница пензионерима, 250
динара/сат. 060/417-41-
20. (р)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (216551)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, гипс, изо-
лација, ламинат. Веома
повољно. 013/372-247,
060/037-22-47. (216542)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња
нове инсталације, ма-
шинска одгушења сани-
тарија. 062/382-394. 

СРПСКИ, часови, при-
према пријемних за
средње шоле и факулте-
те. 064/462-37-64.
(216588)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, могућност ме-
сечног плаћања, профе-
сор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336,
061/603-94-94. (216166)

БРАВАР, варилац, ради-
мо све врсте браварија,
ограде, капије, остало.
063/835-52-09.
(/216657)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољни-
је. 065/361-13-13.
(216634)

ПОПРАВКА ПС рачуна-
ра, инсталација, софтве-
ра, чишћење вируса, бр-
зо, квалитетно, повољно.
060/351-03-54. (216646)

ИСКУСАН мајстор изво-
ди све врсте грађевин-
ских радова. Тома,
064/248-89-68. (216621)

РАЗНЕ физичке послове
радимо: ископи, бетони-
рање, шут и друго ра-
зно. 065/600-05-30.
(216603)

ЧАСОВИ српског језика.
064/424-88-94. (216721)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, нај-
јефтиније у граду.
063/804-57-99. (216711)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, аутомобила,
машинско прање тепи-
ха. Наташа, 361-474,
060/361-47-41.
(216707)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. 
(216676)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером,
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(216692)

СПРЕМАМ станове,
канцеларије, ординаци-
је, пеглање. 063/430-
409. (216694)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правке, преправке купа-
тила, одгушење канали-
зације одмах. 063/269-
173. (216776)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03.  (216782)

СВЕ врсте физичких по-
слова: утовар, истовар
робе, селидбе, сечење,
цепање дрва, копање,
одвоз шута и старог не-
потребног намештаја,
чишћење подрума, тава-
на шупа и сви слични
послови. Дејан,
065/440-97-00, 061/626-
14-50, 341-571.
(216782)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, комбијем или
камионом, селидбе са
монтажом и демонта-
жом. Дејан, 061/626-14-
50, 065/440-97-00.
(216678)

КОШЕЊЕ и крчење, се-
чење дрвећа, вађење па-
њева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (216742)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета, као и бродских
подова. 064/341-79-60,
065/543-21-53. (216746)

ЧАСОВИ физике и хе-
мије. 062/880-99-34.
(216749)

РОЛЕТНЕ, венецијане-
ри, тракасте, комарни-
ци. Тел. 065/337-04-09.
(216752)

ОРЕМ, култивирам, чи-
стим баште. 063/809-35-
89. (216870)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушења канализације,
адаптације куаптила,
сервис одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(216758)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче,  шпо-
рете, бојлере, климе, по-
прављамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (216755)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Сло-
бодан. 063/865-80-74.
(216820)

КЕРАМИЧАР, повољан
и педантан и молер тра-
жи посао. 061/203-70-
87. (216851)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером, до 2 кубика.
065/334-23-38.(216608)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, поуздано, повољно.
063/318-780. (216811)

ГЛЕТОВАЊЕ,  кречење,
столарија, фасаде, чи-
сто, педантно. 061/288-
20-19. (216816)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством, ква-
литетно, педантно, по-
вољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (216784)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (216787)

ТВ и мониторе попра-
вљам, долазим на адре-
су. 065/990-40-40.
(216790)

ЧУВАМ децу, помоћ ста-
ријим лицима, комплет
ручак 250 динара, доно-
симо на адресу.
013/373-574, 060/176-
77-51. (213791)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, капије,
врата, роштиљи, ситне
поправке, врло повољ-
но. Тел. 060/140-54-44,
Дуле. (216797)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис –  комбијима,
камионима, екипа рад-
ника, монтажа, демон-
тажа, паковање ствари,
кутије за паковање, фо-

лија за заштиту наме-
штаја, селите се без
стреса. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. (216277)
bom bon -
cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (216271)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис,  све релације
по Србији, камионима,

екипа радника, кутије,
фолија за заштиту наме-
штаја, од 00-24 сата,
сваког дана и недељом.
Беслатан долазак и про-
цена 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 . (216277)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с матери-
јалом или без њега. Но-
ле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (214059)

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха, на-
мештаја, Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (212500)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљу-
шкара за утовар и исто-
вар робе. 064/648-24-
50. (6454)

СЗР „МАКИ”, паркет,
постављање паркета, хо-
бловање, полирање и
лакирање. Дугогодишње
искуство. Мајстор из Де-
бељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (216441)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево - даље,
цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843. (2)

ДЕМИТ фасаде, молер-
ско-гипсарски радови са
комплет сређивањем,
100%, чисто, гаранција.
065/228-78-66. 

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 013/365-
051, 064/176-91-85,
063/278-117. (215816)

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.
(215564)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материјал, шут. Слобо-
дан. 064/348-00-08,
062/850-36-58. (215616)

КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, песак, шут. Нај-
повољније, локал 1.300.
066/355-154, 062/355-
154. (215678)

МАШИНСКО исправља-
ње и заваривање алу-
фелни. 064/244-42-19.
(215843)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, професионал-
ним керхер машинама.
Фотеља 600, уг. гарниту-
ре од 1.800. 069/322-05-
33. (216317)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење канализације,
адаптације купатила,

сервис, повољно, одмах.
331-657, 064/495-77-59.
(216101)

СЗБР „Алнис”, најпо-
вољнија алуминијумска
и ПВЦ столарија, акци-
ја! Уз сваки купљени
прозор гратис окапнице!
063/308-890, 063/804-
79-52. (216477)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и ка-
нализације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, батерија, вентила и
санитарије, све за воду,
0-24 сата, долазим од-
мах, пензионерима екс-
тра попуст. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (216541)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (216522)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ вози-
ла са корпом за рад на
висини. 064/648-24-50. (

СЕРВИС телевизора, мо-
билних телефона, про-
даја половних, електри-
чар, аутоелектричар,
лаптоп рачунара.
063/800-01-96.
(2165829

ОБЕЗБЕДИТЕ локал,
стан, кућу, аутомобил,
радионицу и остале об-
јекате, новом методом.
063/800-01-96. 
(216582)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-
78-66. (216277)

ОДВОЗ шута, чишћење
подрума, тавана, мага-
цина кипером. 064/144-
88-44. (216277)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом – Војводина,
Србија, са или без рад-
ника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(216277)

ОВЛАШЋЕНИ електро-
сервис, поправља: веш-
машине, фрижидере,
бојлере, шпорете, елек-
троинсталације, гаран-
ција. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (216712)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ



ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, вентила. Батерије и
санитарије. Све за воду.
Пензионерима екстра
попуст, од 0-24 сата.
Долазим одмах.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(216653)

ТВ СЕРВИС „Плус”, по-
правак телевизора, мо-
нитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(216858)

ПОПРАВКА веш-маши-
на, судо-машина, фри-
жидера, замрзивача и
остале беле технике.
Монтажа и сервис кли-
ма уређаја.  „Фриго Пе-
ђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (216855)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ фасадерски радо-
ви, логистика, гипсарски
радови. 061/269-88-64,
069/171-38-99. (216850)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (216805)

СЕЛИДБА, 1.000 дина-
ра, радници, складиште-
ње намештаја, попуст
ванградске. 064/482-65-
53. (216831)

РАДИМО зидање, бето-

нирање, поправка ста-

рих и нових кровова,

разне фасаде. 013/664-

491, 063/162-53-89.

(216723)

ПРЕВОЗ малим камио-
ном шљунка, песка, се-
јанца, шута, ископ баге-
рима. 064/648-24-50, нај-
повољније у граду. (6454)

РОЈАЛ МГ, уградња, по-
правка: ролетне, вене-
цијанери, тракасте, рим-
ске, панелне, роло, зе-
бра завесе, хармо-вра-
та, туш-кабине, комар-
ници, тенде, роло-за-
штитна врата. Горан,
013/351-498, 063/816-
20-98. (216690)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/156-
02-07, 064/317-10-05.
(216769)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево - даље,

цена договор. 063/193-

22-29, 013/366-843.

(215384)

КОМБИ превоз робе и
селидбе. Најповољније.
069/260-00-40, Раша.
(216872)

KIZ ZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле,
мањим (1.500 дин) и ве-
ћим камионима (2.000
дин). Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
013/258-04-00. (4654)

KIZ ZA – истовар и уто-
вар робе виљушкарима
на свим теренима, ру-
шење старих кућа и дру-
гих објеката, утовар шу-
та с одвозом. (4654)

KIZ ZA –  изнајмљивање
виљушкара носивости
10 тона. 063/218-894,
013/258-04-00. (4654)

KIZ ZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и са-
бијање терена, насипа-
ње, набијање вибро пло-
чама. (4654)

KIZ ZA – ископ великим
и мини багерима подру-
ма, темеља, канала, ка-
нализационих прикљу-
чака, септичких јама с
одвозом. Жарка Зрења-
нина 146-а (преко пута
старе „Утве”). 063/218-
894, 013/258-04-00. 

KIZ ZA – сечење бетона
и асфалта до 20 цм, из-
најмљивање компресора
за разбијање бетона
свих величина и дебљи-
на. (4654)

KIZ ZA – камиони с кор-
пама за рад на висини
од 17 - 23 метра, сечење
и резање стабала и гра-
ња.  Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
064/668-97-86, 013/258-
04-00. (4654)

KIZ ZA –  самоходна ди-
залица за рад на висини
од 33 метра. 064/668-
97-86. (4654)

KIZ ZA –  издавање ра-
мовских скела са прево-
зом (до 100 м² – 10
евра/дан, дo 200 м² – 20
евра/дан...), агрегата за
струју. Жарка Зрењани-
на 146-а (преко пута
старе „Утве”). 063/218-
894, 064/668-97-86,
013/258-04-00. (4654)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона са одвозом шута
или без. Горан. 064/648-
24-47. (4654)

ПОТРЕБНА породица за
живот, чување и одржа-
вање имања у Опову.
062/880-96-40. 
(216657)

ОБЈАВЉУЈЕМ неваже-
ћом такси дозволу бр.
781/08, на име Ерне
Узон, општина Панчево.
(216642)

УСАМЉЕНИ господин,
60, тражи нежну душу.
061/648-96-62. (216776)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом такси дозволу, бр.
781/08, на име Ерне
Узон. (216642)

МЛАДИЋ, 28 година,
жели да упозна девојку
за озбиљну везу.
061/130-66-21. (216864

СРБИН са пасошем ЕУ
жели да упозна озбиљну
девојку-жену за брак,
која жели да живи и ра-
ди у ЕУ. 063/179-01-78. 

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, јеф-
тино, фул опрема, пар-
кинг, кабловска.
063/759-98-77. (215139)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, по-
вољно. 063/709-44-97. 

ДВА апартмана на Ко-
паонику, хотел „Копао-
ник Брзеће”, повољно.
063/124-10-18, 063/392-
236. (216814)

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди -

тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву чла на

10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би из ра де

сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та JП „Елек тро мре же Ср би је”, из

Бе о гра да, Ули ца Кне за Ми ло ша бр. 11, под нео је зах -

тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну про јек та Опре ма ње ДВ по ља 400kV у TS

400/220/110 kV ‘’Пан че во 2’’, на к.п. број 13242/2 КО

Пан че во.

      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра -

јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и

за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на

16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од да на об ја -

вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs24 Петак, 25. март 2016.

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком
и петком 

од 8 до 13 сати

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди -

тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву чла на

20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04) 

ОГЛА ША ВА
јав ни увид сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та НИС а.д. Но ви Сад Блок Пре ра -

да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12, под нео je зах тев за

да ва ње са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ре кон струк ци ја си сте ма

за пред гре ва ње ша р же на по стро је њу С-300 Ка та ли -

тич ки ре фор минг, на кп. бр. 3545 КО Вој ло ви ца СО

Пан че во.

      

      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до

14 са ти, у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та

за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди -

не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39) и у про сто ри ја ма Град ске упра ве

гра да Пан че ва, ули ца Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, до

27. 04. 2016. го ди не. За вре ме тра ја ња јав ног уви да за -

ин те ре со ва на јав ност мо же у пи сме ном об ли ку под не -

ти при мед бе и ми шље ња на из ло же ну сту ди ју о про це -

ни ути ца ја, на адре су Се кре та ри ја та.

      Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 28. 04.

2016. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39) у 14 са ти.

На осно ву чла на  47. Ста ту та Јав ног ко му нал ног пред -

у зе ћа за пре воз пут ни ка „Ау то тран спорт-Пан че во”

Пан че во, в. д. дирек торa пред у зе ћа да на 22. 03.

2016.го ди не до нео од лу ку о рас пи си ва њу огла са за ли -

ци та ци ју, за из да ва ње у за куп про сто ра за по ста вља ње

ки о ска у кру гу Ау то бу ске ста ни це Пан че во, на адре си

Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 33. 

На осно ву од лу ке, рас пи су је се

О Г Л А С

ЗА ПРИ КУ ПЉА ЊЕ НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИХ ПО НУ ДА

ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПРО СТО РА 

ЗА ПО СТА ВЉА ЊЕ КИ О СКА

      При ку пља ју се нај по вољ ни је по ну де за по ста вља -

ње ки о ска на про сто ру на по зи ци ја ма бр. 13 и 1, у кру -

гу Ау то бу ске ста ни це.

      По чет на це на јед ног м² из но си 750 ди на ра. 

      Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де -  нај ве -

ћа по ну ђе на це на по м².

      Сва ки од на ве де них про сто ра је укуп не по вр ши не

од по 20 м².

      Сред ство обез бе ђе ња пла ћа ња за куп ца – две блан -

ко ре ги стро ва не ме ни це.

      Про стор је од мах рас по ло жив.

      Рок за до ста вља ње по ну да је 01. 04. 2016. го ди не,

до 12 са ти.

      Ко ми сиј ско отва ра ње по ну да је истог да на у 12.30,

у про сто ри ја ма пред у зе ћа, на адре си Вој во де Ра до ми -

ра Пут ни ка 33, ма ла са ла, на пр вом спра ту.

      По ну де до ста вља ти по себ но за сва ки про стор, на

адре су: Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 33, у за тво ре ним

ко вер та ма, с на зна ком: ОГЛАС ЗА ПРИ КУ ПЉА ЊЕ

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИХ ПО НУ ДА ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП

ПРО СТО РА ЗА ПО СТА ВЉА ЊЕ КИ О СКА – НЕ ОТВА -

РА ТИ.

За ин те ре со ва ни мо гу до би ти бли же ин фор ма ци је на

те ле фон 013/312-092, ло кал 206 и 207. Кон такт осо ба

за ин фор ма ци је: Не ма ња Бо јић.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА

ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на

добро познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА

ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и

закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ

НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ)

НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на

благајни „Панчевца” будући да је уз текст огласа неопходно

приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу

изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с

горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању или са

уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без

права клијента на надокнаду трошкова.
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АЛЕК САН ДАР

БИ САК СА ША

17. III 1989 – 22. III 2016.

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

По след њи по здрав од

та ста ГРА ДИ МИ РА, 

та ште БРАН КЕ 

и сва сти ке ИВА НЕ

(132/216820)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ

БИ СА КУ СА ШИ

17. III 1989 – 22. III 2016.

од тет ке СНЕ ЖЕ 

и те че НИ КО ЛЕ 

с по ро ди цом из До ло ва

(133/216823)

АЛЕК САН ДАР БИ САК СА ША
17. III 1989 – 22. III 2016.

Ми ло мо је што те не ма, тре баш  ми...

За у век ће у мом ср цу оста ти се ћа ње на те бе.

Во лим те нај ви ше на све ту го лу бе мој!!!

Не ка те ан ђе ли чу ва ју за у век!

Тво ја же ни ца МИ КА

(134/216823)

АЛЕК САН ДАР БИ САК СА ША
17. III 1989 – 22. III 2016.

По след њи по здрав на шем дра гом уну ку и си ну.

Ба ки, за у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Твој та та АН ТАЛ, ба ба МА РИ ШКА и де да ЖИВ КО

(135/216823)

По след њи по здрав во ље ном си ну

АЛЕК САН ДРУ БИ СА КУ СА ШИ
17. III 1989 – 22. III 2016.

од та те ко ји те је нај ви ше во лео!

За у век у ту зи твој та та

(136/216823)

АЛЕК САН ДАР БИ САК СА ША

Да ла сам ти жи вот,

али ни сам мо гла и да га са чу вам.

Ма ма ДРА ГА НА, се стра ЖЕ ЉА НА, ЈО ВА НА и по о чим ИЛИ ЈА

(138/216834)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ

БИ СА КУ

од тет ке СЛА ВИ ЦЕ,

бра та МИ ЛО ША, се стре

СЛА ЂА НЕ, те че ЖИ ВЕ,

зе та ДЕ ЈА НА 

и се стри чи не 

АН ЂЕ ЛЕ и МИ ЊЕ

(140/216849)

По след њи по здрав

ГА РИ

Ње го ви Мар ги ћа ни: ЈО ЛЕ, БА ТА, ЈО ГИ, МИ ЋА ПЕ КАР, 

МИ ЛАН, ЈО ЦА МА КЕ ДО НАЦ, ТО МА ПЛЕХ, ПА ЈА, ЗЛАТ КО, 

МА ЗИ ЛА, ДРА ГАН ДЕ БЕ ЛИ, ЖИ ВА ГАЈ ТАН, ПЕ РА ЊА ГРА, БО БА,

ЈО ЦА и МИ ЋА ПИ РО ЋА НАЦ, ПЕ ЦА, ЈО ВА, ПЕ ЂА, ЈО ЦА, 

ПЕ ПИ, ВИ ДАН КЕ, ПЕ РА КМЕТ, СА ЛЕ, БО РА, 

ЋУП, АЦА, ГА ЛЕ и ФРЕН КИ

(11/216499)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ ДА БИ ЋУ

Мај ка НА ДА, брат СР ЂАН, сна ја ДРА ГА НА 

и си но ви це ИВА НА и АН ДРИ ЈА НА
(86/216678)

По след њи по здрав нај -

бо љој ма ми

РА ДИ КР СТИН

Веч но ћеш ми не до ста -

ја ти, али знам да си оти -

шла на бо ље ме сто и да

те ви ше ни шта не бо ли.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

За у век ћу те во ле ти.

Тво ја ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА

(88/216683)

По след њи по здрав мо -

јој 

РАЈ КИ

Хва ла за све, што си

увек би ла ту за ме не, и

знам да ћеш увек би ти

ту с на ма.

Ни ка да те не ћу за бо ра -

ви ти и увек ћу те во ле -

ти.

Тво ја МА ЈА

(89/216683)

РА ДА КР СТИН
рођ. Ра цић

24. X 1955 – 20. III 2016.
По след њи по здрав се стри и тет ка Ра ди од бра та

ЖЕЉ КА, сна је НА ТА ШЕ, бра та на ца БО ЈА НА 
и ВА ЛЕН ТИ НА

(105/216711)

РА ДА КР СТИН
рођ. Ра цић

24. X 1955 – 20. III 2016.
По след њи по здрав во ље ној се стри и тет ки Ра ди 
од бра та ТО МЕ, сна је ВЕ СНЕ, бра ти чи не НА ЦЕ 

и бра тан ца ЂО ЛЕ ТА
(106/216719)

Мно го је раз ло га да те пам тим по до бром

ОШАЈ
Збо гом мој дра ги при ја те љу.

ВА КА с по ро ди цом

(142/216853)

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

29. мар та на вр ша ва се пет го ди на от кад ни је с

на ма наш дра ги и во ље ни су пруг и отац

МИ ЛЕ КО ЈИЋ

За у век оста јеш у на шим ср ци ма

Су пру га КА ТИ ЦА, ћер ка ЗА ГА и зет РАЈ КО
(126/216783)

др ДОБРИВОЈ

ОЛЋАН
Толико тога, а без тебе.

Воли те син

(144/216877)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

25. мар та 2016. на вр ша ва се три на ест го ди на от -

ка ко ни је с на ма

РА ДИ ВО ЈЕ СА ВЕ СКИ
1938–2003.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(87/216680)
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20. мар та 2016. је пре ми нуо, а 22. мар та 2016. са хра њен

наш  во ље ни и дра ги

ПА ВЛЕ ВА СИ ЛИ ЈЕ
1947–2016.

С љу ба вљу и ту гом успо ме ну на ње га чу ва ће: су пру га

ЉИ ЉА НА и си но ви ПРЕ ДРАГ и МИ ЛОШ с по ро ди цом
(74/216665)

20. мар та 2016. је пре ми нуо, а 22. мар та 2016, са хра њен мој во ље -

ни су пруг

ПА ВЛЕ ВА СИ ЛИ ЈЕ
1947–2016.

На ше за јед нич ке бри ге и ра до сти оста ју као дра ге успо ме не.

Хва ла ти на па жњи и љу ба ви ко ју си пру жио сво јој по ро ди ци.

ЉИ ЉА НА

(75/216665)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ПА ВЛУ

По ро ди ца СТЕ ПА НОВ

(76/216665)

По след њи по здрав дра -

гом

ПА ВЛУ

ЉУ БИ ША

(77/216665)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ПА ВЛУ ВА СИ ЛИ ЈУ
Ста на ри у Вр шач кој 10

(34/216570)

По след њи по здрав

ПА ВЛУ ВА СИ ЛИ ЈУ

од по ро ди це ЛЕВ НА ЈИЋ

(40/216603)

По след њи по здрав

чи ка ПА ЈИ

По ро ди ца ШО БОТ

(44/216610)

По след њи по здрав

чи ка ПА ЈИ

РА СТА, ШО БОТ, БА НЕ и ПА КИ

(45/216610)

Пре се лио се на не бе ске њи ве и ли ва де наш дра ги

ИЛИ ЈА ЗЕНГ

Са хра њен је 15. ма р та 2016. го ди не.

Чу ва ће мо га од за бо ра ва, у див ном се ћа њу, до

кра ја на ших жи во та.

РА ДЕН КО и  ВЕ РИ ЦА
(84/216675)

Ту жна ср ца ја вља мо да нас је, 18. ма р та, по сле

крат ке бо ле сти, на пу сти ла

ЈЕ ЛЕ НА ЈО ВА НОВ
1958–2016.

Са хра на је оба вље на 19. ма р та, у 14 са ти, на Ста -

ром пра во слав ном гро бљу.

За у век у ср ци ма су пру га ЈО ВА НА, си но ва 

МАР КА и МИ ЛО ША, сна је ТА ЊЕ и уну ке 

САН ДРЕ и ВА ЊЕ
(91/216685)

По след њи по здрав дра гој сна ји

ЈЕ ЛЕ НИ ЈО ВА НОВ

Чу ва ће мо у ср цу успо ме ну на твој дра ги лик и

до бро ту ко ју си ши ри ла око се бе.

Тво је за о ве ЉУ БИ ЦА, РУ ЖИ ЦА, 

ВЕ РА и ДА НА с по ро ди ца ма
(92/216685)

По след њи по здрав на -

шој во ље ној

ДРА ГИ ЦИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

1. I 1952 – 16. III 2016.

Тво ја љу бав и до бро та

ко јом си нас оба си па ла,

оста ће за у век у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Твој су пруг ДУ ШКО,

си но ви СЛО БО ДАН,

ДУ ШАН и ВЛА ДИ МИР,

сна је ВИ О ЛЕ ТА 

и СНЕ ЖА НА, уну ка 

ЈЕ ЛЕ НА и уну ци 

НИ КО ЛА и  АЛЕК СА

(93/216689)

По след њи по здрав дра -

гом де ди

СИ МИ 
ХА ЛУ ГИН

Био си и оста ћеш нам
узор, ка кав чо век тре ба
да бу де.

Уну ци РИ КАР ДО 
ЂЕР МА НО ВИЋ 

и СЛО БО ДАН ПРО ЛЕ 
с по ро ди ца ма

(96/216697)

По след њи по здрав дра -

гом де ди

СИ МИ 

ХА ЛУ ГИН

од уну ке АНА МА РИ ЈЕ,

зе та ВЛА ДА НА 

и пра у ну ча ди ТО ДО РА

и НЕ ДЕ

(97/216698)

19. мар та 2016. пре ста ло је да ку ца ср це на шег во ље ног оца, у 96. го ди ни

СИ МА ХА ЛУ ГИН
1921–2016.

Са хра на је оба вље на 21. ма р та 2016, на Но вом гро бљу. 

Пре о ста ју нам се ћа ња, љу бав и ве ли ко по што ва ње за све што си
учи нио за нас.

По чи вај у ми ру.

Тво ји: ћер ка ДА НИ ЦА, син МИР КО и сна ја ВЕ РА
(98/216698)

По след њи по здрав дра -

гој при ја те љи ци

РА ДО СЛА ВИ

ДЕ МЕ ТЕР РА ДИ

Оста ћеш нам у дра гом

се ћа њу као ис кре ни и

одан при ја тељ.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца ТОТ

(103/216714)

По след њи по здрав

РА ДО СЛА ВИ

ДЕ МЕ ТЕР РА ДИ

пле ме ни тој и искре ној

при ја те љи ци.

По ро ди ца КУ ЗМИЋ 

из Бе ча

(104/216714)

РА ДО СЛА ВА ДЕ МЕ ТЕР
1932–2016.

Сво јој  во ље ној мај ци по след њи по здрав од ће р ке 

ЗО РИ ЦЕ, зе та БРА НИ СЛА ВА, ГО РА НА и ДАР КА

(112/216735)

По след њи по здрав на шој дра гој

ВЕ РИ ЦИ ТО ДО РО ВИЋ
1946–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Тво ји нај ми ли ји: ЗО РА, СЛА ВИ ЦА

и ДРА ГАН с по ро ди ца ма
(119/216760)

ПА ВЛЕ 

ВА СИ ЛИ ЈЕ

1947–2016.

По след њи по здрав 

бра ту Па ји од се стре

НЕ НЕ и бра та МИ ЛЕ ТА

с по ро ди ца ма

(121/216762)

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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18. мар та 2016. пре ми нуо је наш  дра ги

ТО МИ СЛАВ ЈОН ЧИЋ
1931–2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Син СВЕ ТО ЗАР, ћер ка ЉИ ЉА НА, уну ци ИВИ ЦА

и ИШТВАН, сна је МЛА ДЕН КА и ВА ЊА 

и пра у нук ОГ ЊЕН
(13/216508)

ГО РАН БР КИЋ
По след њи по здрав Алек си ном и Ма те ји ном та ти, од

дру га ра из оде ље ња IV/3 I VII-2, 

ОШ „Ва са Жив ко вић” са учи те љи цом и раз ред ном

(19/216525)

17. мар та 2016. из не на да је пре ми нуо

СЛО БО ДАН ЗЕЦ
1951–2016.

За у век оста ли да ту гу ју за њим, и да га пам те по ве дром ду ху 

и до бр о ти: су пру га МИР ЈА НА, син МИ ЋА, унук ДА НИ ЛО,

мно го број на род би на и при ја те љи

(20/2165528)

СЛО БО ДАН ЗЕЦ
1951–2016.

По след њи по здрав дра гом бра ту и уја ку од се стре НА ДЕ, 

зе та МИ ЛЕН КА  и се стри чи на СА ЊЕ и ВЕ СНЕ с по ро ди ца ма

(21/216528)

СЛО БО ДАН ЗЕЦ
1951–2016.

Увек ће мо те се се ћа ти по до бр о ти.

ЂОР ЂЕ, ПА ВА, РА ДО МИР, ВЛА ДИ МИР, ЈО ВА НА, 

АНА и НИ КО ЛАЈ

(22/216528)

СЛО БО ДАН ЗЕЦ

Хва ла ти за не из мер ну бри жност и раз у ме ва ње.

Увек ћеш не до ста ја ти.

Тво ји: ЖИ КА, МИ ЛИ ЦА и БРАН КА 

с по ро ди цом
(23/216528)

16. мар та 2016, у 81. го ди ни пре ми ну ла је

ВЕ РА ТАН ЧИЋ

Са хра на је оба вље на 17. мар та 2016, на Но вом

пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: муж ВИ ТО МИР, син ЈО ВАН 

и оста ла род би на
(33/216565)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ 
ЗЕ ЦУ

од ком ши ни це 
ВЕ РЕ БА РА ЈИЋ

(36/216579)

По след њи по здрав дра гом

СЛО БО ДА НУ ЗЕ ЦУ
За у век ћеш оста ти у на шим ми сли ма.

По ро ди ца СТА НИ ШИЋ

(39/216598)

По след њи по здрав зе ту

СЛА ВО РА ДУ 

ЖИ ВО ЈИ НО ВИ ЋУ

из За кло па че

Та шта ДО БРИ ЛА 

МА ТИЋ из Омо љи це

(41/216604)

РА ДА КР СТИН

Успо ме на на те бе гре ја ће на ша ср ца за у век.

Љу бе те тво ји: АН ЂА, МИ ЛИ ЦА и  ГО РАН

(42/216606)

РА ДА КР СТИН

По след њи по здрав 

се стри РА ДИ од се стре

ЉУ БИ ЦЕ и зе та БО БЕ

(43/216602)

Дра гом ко ле ги и при ја -

те љу

СЛО БО ДА НУ

по след њи по здрав од

ДРА ГО СЛА ВА БО ГАВ ЦА

с по ро ди цом

(60/216636)

По след њи по здрав ко ле ги 

ЈО ШКИ БА ЛИН ТУ

Ко лек тив ЈКП „Хи ги је на” Пан че во

(8/ф-474)

16. мар та на пу стио нас је наш во ље ни су пруг,

отац, де да и вер ни при ја тељ

ЈО ЖЕФ БА ЛИНТ
1958–2016.

Скром но  си жи вео, с пу но љу ба ви пре ма сви ма.
Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ле пим успо -
ме на ма. 

Тво ја су пру га ЈУ ЛИ ШКА, ћер ке ВА ЛЕ РИ ЈА 
и  РУ ЖА с по ро ди ца ма, уну ци ГА БРИ ЈЕ ЛА, 

ЛА У РА и ДА ВИД, по ро ди ца ФА ЛУ КЕ ЗИ, као и
оста ла род би на и при ја те љи

(16/216518)

По след њи по здрав до бр -

ом и вер ном при ја те љу

ЈО ЖЕ ФУ 

БА ЛИН ТУ

од при је РАД МИ ЛЕ 

ЈО ВА НО ВИЋ

(17/21651

На ша дра га мај ка, све кр ва и ба ка пре ми ну ла је

15. мар та 2016.

ЗО Р КА ГВО ЗДЕ НАЦ
1933–2016.

За њом ту гу ју син МО МИР, сна ја ВА ЛЕ РИ ЈА 

и уну ка ИВА НА
(82/216671)

ВИ ДА 

НИ КО ЛИЋ

Мај ко, во ље ни не уми -

ру, а тво је пи те ће се

још ду го пам ти ти...

Ожа ло шће на ће р ка 

НА ТА ША с по ро ди цом

(101/216709)

По след њи по здрав при -

ја те љу

СЛО БО ДА НУ

ЗЕ ЦУ

Са у че ству је мо у ту зи са

Зе ле то вим нај ми ли ји -

ма.

По ро ди ца ФИ ЗЕ ШАН

(107/216722)

По след њи по здрав мај -

ци

ЂУР ЂЕВ КИ

НО ВА КОВ

Хва ла ти за све што си

учи ни ла за нас.

Син БО БАН и сна ја

САН ДРА

(118/216756)

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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ЉУ БО ДРАГ

МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ

ЉУ БА

1994–2016.

Ни ка да те ни смо за бо -

ра ви ли.

ГО ЦА, ПЕ ЂА и ЈЕ ЛЕ НА

с по ро ди ца ма

(26/21540)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ Р ВАН МИ ТОВ
С љу ба вљу 

и по што ва њем ће р ка
МИ РА с по ро ди цом

(102/216713)

26. мар та 2016, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен  на шој дра гој

КА ТИ ЦИ ГУ ТЕ ША
1930–2015.

Зве зди це на ша, сва ког да на твој за ра зан смех
од зва ња у на шим уши ма. Има те у свим на шим
де ли ма, у свим на шим при ча ма. Зна мо да си по -
но сна на нас! Во ли мо те.

Ћер ке МИ Р ЈА НА и МА РИ ЈА с по ро ди ца ма
(115/216747)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО МИР СА ВА НО ВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2016.

Је да на ест го ди на ту ге и бо ла без на шег си на и бра та.
Тво ји не у те шни ро ди те љи и се стра

(110/216278)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО МИР СА ВА НО ВИЋ
25. III 2005 – 25. III 2016.

За у век у на шим  ми сли ма.
Тво ји: МА Р КО, ЈО ВА НА и ДУ ШИ ЦА

(111/216278)

ПО МЕН

МИ ЛЕ НА 

ЈО ВА НО ВИЋ

23. мар та 2016. на вр ша -

ва ју се че ти ри ту жне го -

ди не от ка да си нас на -

пу сти ла.

По мен је у су бо ту, 26.

мар та 2016, у 11 са ти.

Ожа ло шће ни: су пруг

НЕ НАД, син НЕ МА ЊА

и сна ја МИ ЛИ ЦА

(128/216793)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО ЉУБ           ВА ЛЕН ТИ НА 

ЖИ ГА                    ГРЕ ГЕЦ
рођ. Жи га

Осмо го ди шњи по мен Дра го љу бу би ће одр жан

29. мар та 2016, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж.

По ро ди ца
(139/216834)

26. мар та 2016, је две го ди не от ка ко ни је с на ма

наш дра ги

ЉУ БИ ША ПУР КО ВИЋ

Бес крај но ту жна ње го ва по ро ди ца: 

ма ма, та та и брат
(141/216852)

СЕЋАЊЕ

ЧАСЛАВ

ВУЧИЋЕВИЋ

13. II 1933 – 31. III 2012.

С тугом и поносом.

Унуци: ГОРАН

и ГОРДАНА

с родитељима

(143216871)

По след њи по здрав су пру гу

ДА ЛИ БО РУ ВА СИ ЋУ

Као све жи на лет ње но ћи, др жи ме на да да ћеш

до ћи, а до бро знам ни кад ви ше, љу ба ви мо ја.

За у век тво ја ВЕ СНА
(55/216628)

По след њи по здрав та ти

ДА ЛИ БО РУ ВА СИ ЋУ

Зна мо да чу јеш на ше ре чи.

Зна мо да ћеш нас па зи ти, одав де па до веч но сти.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји си но ви СТРА ХИ ЊА и ВУ КА ШИН
(56/216628)

Во ље ном ко ле ги

ДА ЛИ БО РУ ВА СИ ЋУ
…мо жда жи ви и до ћи ће по сле овог сна, 

Мо жда спа ва са очи ма из ван сва ког зла...

Ко ле ге из „Мак си ја”

(94/216690)

Из не на да нас је на пу стио

ДА ЛИ БОР ВА СИЋ

Твој осмех и ве дри дух за у век ће жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју Да чо.

Сто ва ри ште „Го ли ја”
(100/216701)

ДА ЧИ

Те шко је ре ћи шта је не -

мо гу ће дру же.

СТЕ ВА, ЈА СМИ НА, 

МА Р КО ПА ВЛОВ, 

АН ЂЕ ЛИ ЈА, СА ША,

МАР КО и ЈЕ ЛЕ НА 

МАР КО ВИЋ

(69/216657)

ДА ЛИ БОР ВА СИЋ
1975–2016.

Не до ста јеш... и да ни
кад је све би ло та ко
јед но став но. Кад је за
осмех би ло до вољ но
са мо да те ви дим, чу јем...

За у век тво ји: тет ка АН ЂЕ ЛИ ЈА, те ча ДРА ГАН,
се стра ДА НИ ЈЕ ЛА, зет ДУ ШАН, се стри ћи 

ВЛА ДИ МИР, ВА ЛЕН ТИ НА, НЕ МА ЊА и МА РИ ЈА
(68/216648)

ДА ЛИ БОР 

ВА СИЋ

За  све што до ла зи не до -

ста јеш

НА ТА ША, НИ КО ЛА 

и НИ КО ЛЕ ТА

(70/216659)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ДА ЛИ БО РУ 

ВА СИ ЋУ

од по ро ди це ПО ПОВ

(95/216695)

По след њи по здрав зе ту

ДА ЛИ БО РУ

ВА СИ ЋУ

Ду шо, не ка те ан ђе ли

чу ва ју кад ни сам мо гла

ја.

Та шта СО ФИ ЈА НА

(54/21662

По след њи по здрав

ДА ЛИ БО РУ

ВА СИ ЋУ

од дру го ва 

из оде ље ња VIII-5

(114/216744)

19. мар та из не на да нас је на пу стио наш

дра ги отац, де да и све кар

СТО ЈАН СТО ЈА НО ВИЋ
1947–2016.

Са хра на је оба вље на 21. ма р та 2016, у 13

са ти, на Но вом гро бљу.

По но сно ће мо те спо ми ња ти и од за бо ра -

ва чу ва ти.

С љу ба вљу син НЕ БОЈ ША, ће р ка 

СВЕ ТЛА НА, сна ја МА ЈА и уну чад ИГОР,

ВЕЉ КО и ЗО ЈА

(137/216828)

По след њи по здрав ко ле ги

СТО ЈА НУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ

Ко лек тив ЈКП „Хи ги је на” Пан че во

(18(ф)

Прошло је двадесет година откад нису с нама

ЈАРКОВАЧКИ

ЈОВАНКА НЕНАД
1996–2016.

Ћерка НАДА с породицом
(117/2167519
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Се ћа ње на та ту, ба ку и де ду

МИ О ДРАГ  КА ТА РИ НА     ПЕ ТАР

ИЛИЋ         ХОР ВАТ         ИЛИЋ

1949–2005.             ИЛИЋ           1904–1964

слу жбе ник             1920–2005.               кра љев ски 

„Ста кла ре”            слу жбе ни ца                офи цир

„Труд бе ни ка”

С по но сом на њих успо ме ну чу ва за хвал на за све

СНЕ ЖА НА ИЛИЋ

(35/216578)

5. апри ла на вр ша ва се

ту жна го ди на от ка да

ни си са мном

СТА НИ СЛАВ

СТЕ ФА НО ВИЋ

1933–2015.

Твој лик ми да је во љу за

жи во том.

Су пру га МА РИ ЈА

(57/216631)

5. апри ла на вр ша ва се
ту жна го ди на от ка да
ни си с на ма

СТА НИ СЛАВ
СТЕ ФА НО ВИЋ

1933–2015.
Ни кад те не ће мо за бо -
ра ви ти.

МИ ЛОШ, МАР КО, 
СЛО БО ДАН КА 

и МИ ША
(58/216631)5

У су бо ту, 26. мар та 2016. го ди не на вр ша ва се по ла го ди не ка ко ни -

је с на ма наш дра ги

МИР ЧЕ ТА КО ВА ЧЕ ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем успо ме ну на те бе чу ва ју тво ји нај ми ли ји.

Су пру га ЛУД МИ ЛА и де ца БРА НИ СЛАВ и СА ЊА с по ро ди ца ма

(59/2166359

БРА НИ СЛАВ

ЛА ЗИЋ БРИ ЦА

Дра ги наш, про шло је

три го ди не ка ко ни си

по ред нас, али ни кад

не ће про ћи ни је дан је -

ди ни дан без те бе у ми -

сли ма.

Не до ста јеш нам...

Тво ји со ко ло ви: АЦА,

МА КИ, прин це за 

ИВА НА 

и тво ја ДРА ГОЈ ЛА

(61/216658)

БРА НИ СЛАВ

ЛА ЗИЋ

Си не, три го ди не без те -

бе су као веч ност, а

оста вио си нам веч ну

ту гу и бол.

Та та и ма ма

(62/216641)

Бра те чи ко, те шко, те же, нај те же без те бе.

Мно го не до ста јеш.

БРА НИ СЛАВ ЛА ЗИЋ
НЕ НАД, НЕН КА и БО КА

(63/216642)

Пре го ди ну да на пре ми -

нуо је 

ИВАН 

ДА МЈА НОВ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

БО РИ СЛА ВА с де цом 

и уну ци ма и се стра 

МА РИ ЈА с по ро ди цом

(85/216677)

На кон де сет го ди на се ћа ња не бле де. За у век за хвал ни

што си био и остао део нас.

др ДО БРИ ВОЈ ОЛ ЋАН
1942–2006–2016.

По ро ди ца ОЛ ЋАН
(90/216684)

ПО МЕН

30. мар та 2016. Дра га ну је де сет го ди на, а Еви

пет ме се ци

ДРА ГАН                    ЕВА
МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ       ЛА СЛО ФИ

30. III 2006. 30. X 2015.
Го ди не и ме се ци про ла зе, а нај леп ше успо ме не
но си мо у ср ци ма.

Ва ши нај ми ли ји
(113/216740)

28. мар та 2016. го ди не на вр ша ва се го ди ну да на

от ка ко је Го спо ду оти шла на ша ми ла

СТА НА ДРА ГАШ
рођ. Стој са вље вић

То га да на, у 12 са ти, одр жа ће мо по мен на Пра во -
слав ном гро бљу у Вр шцу.

Сло во Бож је и Си не Је ди но род ни Ису се Хри сте,
овен чај вер ну слу шки њу Тво ју Ста ну сна жном ру -
ком Тво јом, Вла ди ко До бри, и мо ли тва ма Пре чи -
сте Ца ри це на ше Бо го ро ди це спа си је у веч ном
ца р ству Тво ме. Амин.

Во ле те и љу бе тво ји: уну ци УРОШ 
и ДРА ГАН, зет МИ ХА И ЛО 

и кће ри НЕ ВЕ НА и ОЛИ ВЕ РА

(120/216761)

РАД МИ ЛА ЈОР ГА ЧЕ ВИЋ
1945–2015.

Про шла је го ди на да на ка ко си нас на пу сти ла и оста -
ви ла пра зни ну у на шим ср ци ма. По чи вај у ми ру!

Се стра МИ Р ЈА НА, зет БРА НИ МИР, се стри ћи и уну ци

(122/216766)

Про шла је го ди на от ка ко си нас на пу стио, а бол је сна -

жан као пр вог да на и ни ка да не ће про ћи

ЈО ВАН БОР КО ВИЋ
2. IV. 2015 – 2. IV 2016.

26. ма р та 2016, у 11.30, по се ти ће мо тво ју веч ну ку ћу.

За у век ожа ло шће ни: су пру га СЛА ВИ ЦА, си но ви 

ДУ ШАН и СТРА ХИ ЊА с по ро ди ца ма 

и се стра ЈЕ ЛИ ЦА с по ро ди цом
(123/216780)

Про шла је го ди на  от ка да је за у век оти шао нај бо љи отац

на све ту, ко ји ми је пру жио све, и од ме не ство рио ово

што сам са да

ЈО ВАН БОР КО ВИЋ
2. IV. 2015 – 2. IV 2016.

Та та, ни ка да те не ћу за бо ра ви ти.

Твој син ДУ ЦА
(124/216780)

Про шла је го ди на от ка -

ко нас је на пу стио

ЈО ВАН 

БОР КО ВИЋ

2. IV. 2015 – 2. IV 2016.

Оти шао је ве ли ки чо -

век, а  иза се бе је оста -

вио још ве ће љу де!

Хва ла ти на све му те чо.

ВО ЈА с ба ком и ма мом

(125/216780)

28. мар та 2016. на вр ша ва ју се три го ди не од смр ти

ЦВЕ ТИ НА ЂОР ЂИ ЋА ЦВИ ЈЕ

С љу ба вљу и се ћа њем на нај леп ше успо ме не, чу -

ва мо те од за бо ра ва.

Тво ја ћер ка ДРА ГИ ЦА с по ро ди цом
(130/216798)

У су бо ту, 26. мар та, у 11

са ти, на Но вом гро бљу да -

ва ће мо че тр де сет ту жних

да на на шем во ље ном

БО ЖИ ДА РУ

НЕ ШКО ВИ ЋУ

Ми ко ји те во ли мо зна -

мо ко ли ко бо ли жи ве ти

без те бе. За у век ћеш

оста ти у на шем ср цу и

на шим ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га ВЕ РА, ћер ка

СА ЊА, зет ЗО РАН, 

уну ци ТЕ О ДОР 

и МА НУ ИЛ

(131/216817)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕ ЋА ЊЕ

СПА СОВ СКИ

ВЕ СЕ ЛИН          ЉУ БА             СТЕ ВАН

5. IX 1989. 22. XI 2002.                 29. III 2006.

Вре ме про ла зи, али се ћа ња и успо ме не оста ју за у век. Мно го нам
не до ста је те.

Ва ши нај ми ли ји

(46/216616)

26. ма р та 2016. го ди не на вр ша ва се шест ме се ци

от ка да ни је сам ном мој су пруг

ПЕ ТАР МАР ТИ НО СКИ

Ше ри, мно го ми не до ста јеш.

Тво ја Ше ри, ка ко си ме увек звао
(47/216513)

26. мар та на вр ша ва се

шест ме се ци од смр ти

мог та те

ПЕ ТРА 

МАР ТИ НО СКОГ

Тво ји: ЦЕ ЦА и СА ША

(48/216513)

Дра ги де да, мно го нам

не до ста јеш

ПЕ ТАР 

МАР ТИ НО СКИ

Тво ји: уну ке АН ЂЕ ЛА,

ЈУ ЛИ ЈА, МИ ЛИ ЈА НА 

и уну ци МИ ХАЈ ЛО 

и НИ КО ЛА

(49/216513)

Ми ли наш

РА ДЕ

про шло је шест нај ту -

жни јих ме се ци без те бе.

Во ле те тво ји: ИРЕ НА,

ИВИ ЦА, РАТ КО, 

ЗЛАТ КО, МА ЈА 

и ЈА ДРАН КА

(52/216619)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВЕ ТА ТРП КОВ
рођ. Тач ко вић

2. VI 1949 – 25. III 2006.
Иа ко је про шло де сет го ди на, се ћа ње на те бе ни ка да
не ће из бле де ти.

Твој брат с по ро ди цом
(65/216645)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВА 

ТАЧ КО ВИЋ

5. V 1947 – 29. III 2013.

Про шле су три го ди не

ал се ћа ња оста ју.

ВЛА ДА с по ро ди цом

(66/216445)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ДО ШЉА
1986–2016.

Не што што ни ка да не

уми ре су љу бав и се ћа -

ње на те бе.

Син СЛА ВО МИР 

и ћер ка ЈА СМИ НА 

с по ро ди ца ма

(71/216660)

Се ћа ње на ро ди те ље

СПИШ ЈАК

МА РИ ЈА              АДАМ

1927–2002. 1925–2007.

Си но ви ЈО ЗЕФ и ЈА НО с по ро ди ца ма 

и син МИ ША са су пру гом
(72/216663)

25. ма р та да ва ће мо по -

мен на шој дра гој  мај ци

ЈА СМИ НИ 

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

Си но ви ВЛА ДИ МИР 

и ИВАН

(73/216664)

Се ћа ње на на шу дра гу

ЉИ ЉА НУ МАР ЧЕ ТИЋ
30. III 2010 – 30. III 2016.

Увек ћеш нам не до ста ја ти и као су пру га, и као мај ка, и
као ба ка.

Тво ји нај ми ли ји
(78/216669)

Се ћа ње на на шу дра гу

ЉИ ЉА НУ 

МАР ЧЕ ТИЋ

30. III 2010 – 30. III 2016.

По сто ји не што што не

уми ре, а то је љу бав и

се ћа ње на те бе.

Стри на ЛИ ЗА и стриц

ТО МА с по ро ди цом

(79/216610)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉИ ЉА НА 

МАР ЧЕ ТИЋ

2010–2016.

Оста ћеш веч но у на шем

се ћа њу.

Ма ма ВИ ДО СА ВА, 

се стра ВЕ РА 

и брат ЗО РАН

(80/216629)

ДРА ГИ ЦА 

БУН ДА ЛО
26. III 2004 – 26. III 2016.

Вре ме про ла зи, а наш

бол и ту га за то бом, во -

ље на не.

Су пруг БО ЖО, ћер ке

МИ ЉА НА и БИ ЉА НА,

зе то ви ПА ЈА и ГО РАН,

уну ке БО ЈА НА и АНА

(81/216669)

Ше сто ме сеч ни по мен

МИ ЛЕ ТО ШИЋ

Дра ги ми ле, уто нуо си у

бес кра јан сан, али за у -

век ћеш би ти с на ма.

Тво је  се стре ИВА НА 

и МА РИ НА, те та ДРА ГА

и те ча ЗО РАН

(109/216727)

15. ма р та 2016, пре ми -

нуо је наш во ље ни

АЛЕК САН ДАР

СЛАВ КОВ СКИ

1934–2016.

По след њи по здрав 

од си на ЖАР КА 

с по ро ди цом

(127/216788)

У су бо ту, 26. мар та, у 11 са ти, да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

МИ О ДРА ГУ МИ ЛЕ ТУ 

ТО ШИ ЋУ
...не по сто је ни ре чи, ни на чин, ко јим би

се мо гао опи са ти овај осе ћај пра зни не,

бо ла и ту ге, от ка ко не  ку ца тво је ср це...

ан ђе ле наш...

Мир но спа вај...

Не у те шни: отац СЛА ВИ ША, мај ка 

НЕ ВЕ НА, се стра СНЕ ЖА НА и ба ба РА ДА

(129/216796)

Сед мо го ди шњи по мен

ГОЈ КУ СМИ ЉА НИ ЋУ

Тво ја по ро ди ца

(51/216618)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ РО ВИЋ

ИВАН КА              ЖИ ВО РАД
1927–1994.                          1929–2014.

Ва шу љу бав, до бро ту и по жр тво ва ње ко је сте
нам без гра нич но пру жали увек ће мо но си ти у
на шим ср ци ма. 

Ва ше ћер ке ДО БРИН КА и ВИ ТО МИР КА 
с по ро ди ца ма

(83/216673)

ВЕ РО НИ КА ЧУЧ КО ВИЋ

Две го ди не смо  без те бе.

За у век те во ле тво ји: ЂОР ЂЕ, САН ДРА и МИ НА
(99/216700)

На вр ша ва се го ди ну да на ка ко ни је с на ма на ша

дра га

МА РИ ЦА ЖИВ КОВ МА ЦА

У суботу, 26. мар та, у 11 са ти, по се ти ће мо њен

гроб и по ло жи ти цве ће.

Оста ће трај но у на шим ср ци ма.

Ње ни нај ми ли ји
(50/216615)

26. мар та 2016. да је мо

ше сто ме сеч ни по мен

ЉУ БИ ЦИ 

СТО ЈА НОВ СКИ

С љу ба вљу и ту гом чу ва -

ће мо веч ну успо ме ну на

те бе.

Син СТО ЈАН ЧЕ и ћер ка

МИ РА с по ро ди ца ма

(116/216750)

Не до ста је нам наш

МИ О ДРАГ ТО ШИЋ
Шест ме се ци је про шло ка ко те бе не ма... и ни -

шта не мо же да бу де као пре, јер у сва ком де лу

жи во та и ду ше не до ста јеш ти.

Вре ме про ла зи, али ти за у век оста јеш у на ма,

наш до бри ан ђе ле...

Тво ји: де да МА РИН КО, ба ба ВУ ЈА, ДЕ ЈАН, 

ДАР КО и ДА НЕ с по ро ди ца ма
(145/4654)
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СЕ ЋА ЊЕ

ВЕЉ КО ЈЕ ВИЋ

27. III 2007 – 27. III 2016.

Вре ме не ле чи ту гу, са -

мо нас учи да жи ви мо с

њом.

Су пру га МИ ЛЕ НА

(1/216475)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕЉ КО ЈЕ ВИЋ

27. III 2007 – 27. III 2016.

Мно го нам не до ста јеш.

Ћер ка НЕ НА, зет ИВАН

и уну ци ПЕ ТАР 

и ВЕЉ КО

(2/216475)

Мо ја ми ла ма ма

ПА У ЛИ НА

Већ је пет на ест го ди на

са сво јим во ље ни ма: му -

жем АЛЕК САН ДРОМ,

ћер ки цом ЈА СМИ НОМ

и си нов цем СТЕ ВА НОМ.

Да ли су Ти  ре кли хва -

ла, ве ли ка до бро твор -

ко.

У ту жном се ћа њу 

КА НАЧ КИ

(3/216478)

Дво го ди шњи по мен

БО РИ СУ 

СТА НО ЈЕВ СКОМ

25. III 2014 – 25. III 2016.

С по што ва њем су пру га

ЉУ БИ ЦА, си но ви 

БО БАН и НЕ НАД 

с по ро ди ца ма

(4/216481)

27. мар та 2016, у 11 са ти обе ле жи ће мо че тр де се -

то днев ни по мен на шој дра гој

ВЕР КИ ЂОР ЂЕ ВИЋ
3. V 1938 – 17. II 2016.

Пу но је су за па ло, кад је тво је  ср це ста ло.
Не ка тво ја пле ме ни та ду ша по чи ва у ми ру, а ми ће -
мо те чу ва ти од за бо ра ва. Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ја ћер ка ГО РИ ЦА, уну ци ЈО ВАН 
и РА ДО ВАН, уну ка ТИ ЈА НА, пра у ну ци 

МИ ХАЈ ЛО и СО ФИ ЈА
(5/216484)

ВЕР КА 

ЂОР ЂЕ ВИЋ

3. V 1938 – 17. II 2016.

Ње на до бр о та и љу бав

ко јом нас је оба си па ла,

оста ће за у век у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

С љу ба вљу тво ји уну ци

ЈО ВАН, РА ДО ВАН,

ИГОР, ИВА НА 

и ЈЕ ЛЕ НА

(6/216484)

27. мар та 2016. го ди не, у 11 са ти, обе ле жи ће мо

че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

ВЕР КИ ЂОР ЂЕ ВИЋ
3. V 1938 – 17. II 2016.

Се ћа ње на твој дра ги лик и до бр о ту да је нам сна -
гу, с не из мер ном ту гом.
Бо ра ви ћеш у на шим ср ци ма, ми сли ма и при ча -
ма док бу де нас.
Тво ји: су пруг СТА НИ МИР, син МИ О ДРАГ, сна ја

НА ДА, ћер ка ГО РИ ЦА, уну ци и уну ке
(7/216482)

Про шло је де вет на ест

го ди на от ка ко ни је с на -

ма наш во ље ни

ЗЛА ТЕ 
СИ ЉА НОВ СКИ

БР КА
Успо ме ну на ње га 

чу ва ју: су пру га НА ДА,
син ЗО РАН и ћер ка

СЛА ВИ ЦА
с по ро ди ца ма

(9/216486)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗАР МИ ЛО ШЕВ
22. III 2005 – 22. III 2016.

За у век си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Се стра с по ро ди цом
(10/216492)

СЕ ЋА ЊЕ

ИВАН МА ТЕ ЈИЋ БА ТА
24. III 2008 – 24. III 2016.

Мно го је ле пих успо ме на да те пам ти мо, да о те би с по -

но сом при ча мо, али и да те ни кад не за бо ра ви мо.

С љу ба вљу те по ми ње мо и за у век чу ва мо успо ме ну на

те бе, по но сни што си био наш.

Тво је: су пру га МИР ЈА НА, ћер ке ИВА НА 

и СВЕ ТЛА НА, уну чад ДУ ЊА, МА ТЕ ЈА и ИВАН 

и зе то ви ДРА ГУ ТИН и ДУ ШАН

(12/216503)

ГО РАН РА ДИЋ

2009–2016.

Још бо ли и бо ле ће док

је се ћа ња.

Ћер ка МА РИ ЈА НА 

– ОКИ ЦА с ма мом

(14/216510)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

КАЛ КАН

дипл. инж. агро но ми је

2010–2016.

Веч на успо ме на, љу бав

и ту га.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА, ћер ка

МА РИ ЈА и зет РА ША

(24/216530)

МИ ЛЕ 

ВРА ЧА РИЋ

МИ МА

2007–2016.

Де ве то про ле ће, а те бе

још увек не ма.

25. мар та 2016, у 11 са -

ти, на Но вом гро бљу да -

ва ће мо по мен.

Мај ка СТО ЈА, отац 

ГО РАН, се стра ЈЕ ЛЕ НА

с по ро ди цом, брат 

БО ЖА, ба ба СВЕ ТЛА НА

са СТА НИ ШОМ

(25/216540)

23. мар та 2016. го ди не је дан ка да је пре

три го ди не тво ја ду ша оти шла у не ки но -

ви, бо љи свет

МИР ЈА НА ВИ ЈА ТОВ
рођ. Су че вић

Би ли смо и би ће мо увек  с то бом ве за ни

љу ба вљу ко ја не бле ди и не не ста је.

Во ле те тво ји: САН ДРА, ЕДИ и БУ КИ

(27/216548)

9. мар та 2016. го ди не про шло је оса ма на ест го -

ди на од смр ти на шег оца, а 26. мар та 2016. го ди -

не, по ла го ди не од смр ти на ше мај ке

МИ ЛИ ШИЋ

ГОЈ КО                  СТА НА
1914–1998. 1921–2015.

С по што ва њем и по но сом чу ва мо вас од за бо ра ва.
Син СА ВО и БО ГО ЉУБ и ћер ка ВА СИ ЛИ ЈА 

с по ро ди цом
(28/216549)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РА ХР ЊЕЗ

26. III 2000 – 26. III 2016.

Су пру га КО ВИЉ КА 

и ћер ка ЈЕ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом

(29/216552

Че тр де сет да на од смр ти

БРА НИ СЛА ВА НИ КО ЛА ЈЕ ВИ ЋА
По мен ће мо  одр жа ти 26. мар та, у 11 са ти, на Ста ром
пра во слав ном гро бљу

Су пру га ВЕ РА и брат РА ДИ ВОЈ с по ро ди цом

(30/216556)

26. мар та, у 11 са ти, на
Ста ром пра во слав ном
гро бљу, да ва ће мо ше -
сто ме сеч ни по мен на -
шем дра гом

ВЛА ДИ МИ РУ

НО ВА КО ВУ
Увек ћеш  би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(15/216513)

РА ДИ ША 

ША РАЦ
2001–2016.

Вре ме про ла зи, успо ме -

на оста је.

Ћер ке НЕ ВЕ НА 

и ЈЕ ЛЕ НА 

с по ро ди ца ма, се стра

РА ДИ ЦА и сва сти ка

ЉИ ЉА НА

(31/216577)

ЗО РИ СЛАВ 

РА ДИ ВО ЈЕВ

2004–2016.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(32/216559)

СВЕ ТЛА НА 

КО ВАЧ КИ

Про шле су три  го ди не,

ти све ви ше не до ста јеш.

Твој су пруг МИ О ДРАГ,

ће р ка БРАН КА 

с по ро ди цом и се стра

ЗВЕ ЗДА НА 

с по ро ди цом

(37/216592)

ВО ЈИ СЛАВ

ИЛИЋ

Во јо, ево шест го ди на је

про шло, али бол не пре -

ста је. Оста ћеш за у век у

на шим ср ци ма. 

Та та ЈО ВО и брат 

МИ ЛЕН КО МИ КИ

(38/216596)

СЕ ЋА ЊЕ

СТАН КО 

ЛА ЛО ВИЋ

28. III 1981 – 28. III 2016.

Го ди не про ла зе, а љу -

бав и бол за то бом не је -

ња ва.

Тво ји нај ми ли ји

(53/216627)

Де сет го ди на

МИ ЛАН ЕГЕ ЉА

31. III 2006 – 31. III 2016.

Увек си с на ма.

ДА НИ ЛО и ЂУ ЂА

(И64/216644)

27. мар та на вр ша ва ју се

три го ди не от ка ко ни је

с на ма

БО ГО ЉУБ 
ЦИ КУ ША 

ГО ЛУБ
За у век ћеш би ти у мом
ср цу.

Тво ја ћер ка МИ ЛИ ЦА 
с по ро ди цом

(67/216647)

СЕ ЋА ЊЕ

МЛА ДЕН 

КУ БУ РО ВИЋ

24. III 1996 – 24. III 2016.

С по но сом и љу ба вљу чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Не до ста јеш нам.

Ће р ка МА РИ ЈА НА 

и уну ка МИ ЛИ ЦА

(108/216724)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Но вац вам са мо про ла зи кроз
пр сте. Ма ко ли ко да вам до ла зи,
још бр же од ла зи. Не ула зи те у
не си гур не по сло ве и чу вај те се
по ну де да бр зо за ра ди те. Мо гућ -
ност по кре та ња суд ских про це са,
али и по че так јед не ле пе љу бав не
ве зе.

Из бе га вај те не си гур не фи нан -
сиј ске по ну де или не ка ве ћа ула -
га ња. Но вац ће вам до ла зи ти из
ре дов них и ван ред них при хо да,
а они ко ји су у сфе ри умет но сти,
не ка оче ку ју ве ли ки успех.
Усред сре ди те се ис кљу чи во на
се бе.

При о ри тет ове не де ље је сте да
по ве де те ра чу на о тро шко ви ма,
ко ли ки год да су, па се су здр жи -
те од тро ше ња. Ко ли ко год да
вам се не што учи ни јеф ти ном и
до бром ин ве сти ци јом, по ку шај те
да одо ли те ис ку ше њу.

Мо гу ћи су ве ћи при ли ви нов ца
то ком ове сед ми це, али до бро
пре и спи тај те све окол но сти пре
не го што се за тр чи те у не по зна то,
јер мо же до ћи до не пла ни ра ног
гу бит ка. За др жи те се на оно ме
што је си гур но.

По ље сре ће је ак ти ви ра но, та ко
да по је ди ни Бли зан ци мо гу за ра -
ди ти коц ка ју ћи се, али не иза зи -
вај те сре ћу пре ви ше. Ако има те
хо би или не ки хо но рар ни по сао,
сви су из гле ди да ће те оства ри ти
при хо де од то га. Пла ћај те ра чу не.

Пре не го што се за ле ти те и уле ти -
те на не по знат те рен, раз ми сли те
ко ли ко је то ис пла ти во. Парт нер -
ски од но си су ма ло за тег ну ти, па
вас и парт нер успо ра ва. Нај бо ље
би би ло да на пла ти те сво је ду го -
ве, ма кар и суд ским пу тем.

И са ми осе ћа те да по сто је оба ве зе
ко је још увек не зна те ка ко да под -
ми ри те а да до бро не стег не те ка -
иш. Од ре ди те при о ри те те и поч ни те
да ре ша ва те сво је ду го ве. Ни је до -
бро уле та ти у но ве кре ди те, али по -
моћ по ро ди це је до бро до шла.

Не по во љан пе ри од се за вр шио.
Се ди те и раз ми сли те о то ме шта би -
сте мо гли да ра ди те. Ве ћа су ма нов -
ца вам ко нач но до ла зи из ино стран -
ства, па се по тру ди те да је до бро уло -
жи те, али не жу ри те. По вољ на при -
ли ка ће се ство ри ти са ма од се бе.

При ли ви нов ца су кон стант ни и не
та ко ма ли, али ва ши апе ти ти су ве -
ли ки, па се по не кад чи ни да пре си -
па те из шу пљег у пра зно. Не ве руј те
пре ви ше у ве ли ка обе ћа ња, чак ни у
она ко ја вам да ју ста ри са рад ни ци –
окол но сти вам ни су на кло ње не.

Не мој те се раз о ча ра ти ако до -
би је те ма ње не го што оче ку је те.
Во ди те ра чу на о то ме шта пот пи -
су је те, ви ше про ве ра вај те сво је
бли ске са рад ни ке. На не што вас
на го ва ра ју, али то ни је ис пла ти -
во оно ли ко ко ли ко они твр де.

При лив нов ца ће ове сед ми це
по че ти да се по ве ћа ва, али не
оно ли ко бр зо ко ли ко оче ку је те.
Бол на тач ка су вам ве ли ки ду го -
ви, па ће те тра жи ти на чин да их
ре ши те. Тро шко ви су пре ма ши ли
ва ша оче ки ва ња, те сле ди сма -
ње ње бро ја за по сле них.

Тре нут но по сто ји ве ли ки рас ко -
рак из ме ђу при ли ва и тро шко ва
ко ји ра сту не сма ње ном бр зи ном.
За пе тља ли сте се као ни кад ра -
ни је. Ра ди те још не ки по сао по -
ред по сто је ћег, то ће вам до не кле
по мо ћи да за кр пи те ру пе.

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
14. фе бру а ра: Ана ста си ју – Ја сми на и Вла ди ца Не дељ ко вић; 27. фе бру а ра:
Ма шу – Вла ди сла ва и Мар ко Мар ко вић; 1. мар та: Теу – Ве сна и Не над Рац ков;
2. мар та: Са њу – Ми ра и Бран ко Па вло вић, Еми ли ју – Ве сна Авра мо вић и Мар -
ко Ши мић; 4. мар та: Иву – Да ја на Тин тор и Си ни ша Ста ни са вље вић, Ха ну –
Ми ли ја на и Бо бан Мла де нов ски; 7. мар та: Са ру – Лу ци ја По мо ри шац и Игор
Алек сић; 7. мар та: Ксе ни ју – Кри сти на и Жар ко Ла за ре вић, Ме ли су – Ве сна
Шајн и Јо ван Ни ко лић, Да ни цу – Мир ја на и Дар ко Га ври лов; 9. мар та: Ми ли цу
– Сне жа на Зу бић Гло го вац и Не бој ша Фун чић, Ан дреу – Ма ри ја на Кр стев ски и
Дра ган Ка ра фи лов ски; 10. мар та: Јо ва ну – Бран ки ца и Дра ган Иг ња.

До би ли си на
25. фе бру а ра: Ва њу – Ли ди ја Лен ђел и Ми лош Ту ри ћа нин; 26. фе бру а ра: Ла -
за ра – Де ја на и Бо јан Лут кић, Вик то ра – Са би на Се кељ и Јо жеф Ка таи; 27. фе -
бру а ра: Па вла – Сан дра и Вла ди мир Гру би ша, Ан дри ју – Ма ри ја на и Го ран Ба -
лан; 1. мар та: Алек сан де ра – Ка та ри на и Ми ро слав Ка рас, Лу ку – Сан дра Ца -
ран Са кић и Не ма ња Са кић; 2. мар та: Ми ла на – Ми ра и Бран ко Па вло вић; 3.
мар та: Ан то нија – Ал ма и Ро берт Би ро, Го ра на – Сан дра и Ду шко Гер ман; 4.
мар та: Сер ге ја – Ти ја на Ми тро вић и Не над До бре ско, Но ва ка – Да ли бор ка и
Ми лан Ка та ли на; 6. мар та: Ни ко лу – Су за на и Иван Стан ко вић; 9. мар та: Ни -
ко лу – Дра га на Гво зде но вић и Бо жи дар Бу дак, Си мо на – Ва ња и Звон ко Пе -
шић, Вик то ра – Зу за на и Рас ти слав Уш јак, Уро ша – Зо ри ца и Ми лош Иван чић;
11. мар та: Аљо шу – Мил ки ца Цре вар Са кач и Алек сан дар Са кач. 

ВЕН ЧА НИ

10. мар та: Ана Вој нић Зе лић и Јо ван Ан дрић, На та ша На стић и Ни ко ла То до ров; Ива -
на Бог да нов и Бо јан Па у нов, Ми ља на Ве лич ко вић и Љу би ша Игић; 12. мар та: Да ни -
ца Спа сић и Не ма ња Об ра до вић, Ма ри на Ко стић и Дар ко Ба јић, Ма ри ја на Ја хић и Пре -
драг Сто ја нов, Не на Бо жић и Алек сан дар Га јић, Је ле на Ра до вић и То ми слав Кру нић; 13.
мар та: Ма ри ја на Ми лен ко вић и Иван Ја ко вље вић, Зо ри ца Бу ча и Зо ран Ни ко лић; 17.
мар та: Ми ли ца Ву ка ши нов и Ср ђан Пе тро вић, Је ле на Ми да и Ни ко ла Бра ко вић. 

УМР ЛИ

9. мар та: Или ја Ву кас – 1954; 11. мар та: Јо нел Ру со ван – 1952, Ми лу тин Ми ле -
тић –1964, Или ја Зенг – 1929; 12. мар та: Вла сти мир Сто ја но вић – 1948, Бо жи -
дар Не нић – 1931, Ви до са ва Ста ни шић – 1932, Го ран Бр кић –1966, Па вле Мом -
чи лов – 1957, Ана Фил ка – 1939, Ми лев ка Стој ко ски – 1950; 13. мар та: Сла ви ца
То мо вић – 1954, До бро сав Та ба ко вић – 1937, Зо ри ца Спа сић – 1948, Дра ган Гру -
бје шић – 1964, Пи ро шка Ца ран – 1936, Ро за Лек со вић – 1935, Љу би ша Ма нић –
1958; 14. мар та: Ана Ко тваш – 1944, Ан ка Де нић – 1942, Ми ха ил Ма за јев – 1934;
15. мар та: Бран ка Јо ва но вић – 1932, Зор ка Гво зде нац – 1933, Дра ган Да бић –
1961; 16. мар та: Ер же бет Про шев ски – 1960, Ве ра Тан чић – 1936, Ми ла на Јев то -
вић – 1929, Ви да Ни ко лић – 1947, Ми ли вој Ми трев ски – 1948, Дра ги ца Јо ва но -
вић – 1952, Ђур ђев ка Но ва ков – 1940, Ка та Фе ке те – 1939, Да ли бор Ва сић –
1975, Јо жеф Ба линт – 1958; 17. мар та: Сло бо дан Зец – 1951, Јо зеф Бар ца – 1940.

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

РЕ ШЕ ЊА – Ма гич ни лик 6 х 8:об ла га ти, Гло го вац, на го во ри, уго -

ва рач, та во ри ти, ста ра тељ. Укр ште ни ца:Псет, Атри, Ја го, ар, с, ја ка,

Ра ша По пов, ата ко ва ња, Да ли, ази, ир, ру но, к, ч, са мо вар, Ера,

Еванс, ва ра ти, ит, ис тра ћи ти, жо рак, Каћ. Ана грам:Ка ро ли на Гар си -

ја. Ко њи ћев скок:По ште но жи ве ти, ни ком не на у ди ти и сва ком да -

ти оно што му при па да.

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: БЛА, ВА,

ВАЦ, ВО, ВО, ГА, ГЛО, ГО, ГО, ГО, НА, О, РА, РАЧ,

РИ, РИ, СТА, ТА, ТЕЉ, ТИ, ТИ, У.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. оба ви ја ти не што

обло га ма, 2. наш по пу лар ни глу мац по ре клом Пан че -

вац, Не бој ша (на сли ци), 3. под сти цај ре чи ма, на го ва -

ра ње (мн.), 4. стра на у уго во ру, 5. жи ве ти те шко, жи -

во та ри ти, 6. за штит ник, ту тор.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

УКРШТЕНИЦА
ВО ДО РАВ НО: 1. ан тич ка област око ре ке Са не, 2.

град у Ита ли ји, 3. ли це из Шек спи ро вог „Оте ла”, 4.

сто ква драт них ме та ра – пред лог уз ин стру мен тал, 5.

сна жна, 6. наш пи сац, но ви нар и глу мац (на сли ци),

7. на па да ње (мн.), 8. шпан ски сли кар над ре а ли ста

(Сал ва дор) – скан ди нав ски бо го ви, 9. сим бол ири ди -

ју ма – ов чи ја ву на – пред лог уз да тив, 10. озна ка за

час – ру ски чај ник, 11. Ужи ча нин – аме рич ки ша хов -

ски ве ле мај стор (Ла ри), 12. об ма њи ва ти – ита ли јан -

ски (скр.), 13. улу до по тро ши ти, 14. ме так без убој ног

деј ства – ме сто код Но вог Са да.

УС ПРАВ НО: 1. наш лир ски пе сник (Бран ко), 2. се о -

ско под руч је – теч ност из ки се лог ку пу са, 3. зим ски

одев ни пред мет – фран цу ски фи ло зоф (Жан Пол), 4.

име ја пан ског ре ди те ља Ку ро са ве („Ра шо мон”) –

троп ски па па гај, 5. ре ка у Ита ли ји – уло жак, 6. наш

сли кар ре а ли ста, ро ђен у Вр шцу, 7. гра дић у Сре му –

ре ка у Ру си ји, 8. је ди ни ца за рад и енер ги ју – до ма ћа

жи во ти ња (мн.) – име глу ми це Ман чић, 9. на ше ста -

ри је жен ско име – наш ко шар ка шки ре пре зен та ти вац

(Не над).

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те де фи -

ни ци ју прав де ко ју је дао ста ро рим ски прав ник Ул пи јан, а

ко ју је при хва ти ла шко ла при род ног пра ва.

-НО НА- СВА- -НО -ВЕ-

-КОМ ШТО ЖИ- НЕ И

-У- -ШТЕ- -ДА. -ТИ, О-

МУ ДА- -КОМ -ТИ -ПА-

ПО- -ДИ- ПРИ- -ТИ НИ-

АНАГРАМ
ФРАН ЦУ СКА ТЕ НИ СЕР КА

И  ЈА  КРА СНО  ИГРА ЛА



Кон церт аме ри ка на ин ди рок
бен да „Stray Dogg” из Бе о гра -
да одр жан је у су бо ту, 19. мар -
та, на ма лој сце ни Кул тур ног
цен тра.

Ко ли ко је би ло ин те ре со ва ње
за овај на ступ, нај бо ље го во ри
то да су три би не би ле не до -
вољ не да при ме „ви шак” пу -
бли ке.

„Аlmost”, „No One But You”,
„Disappear”, „Time”... не ке су
од пе са ма због ко јих су обо жа -
ва о ци, а на ро чи то обо жа ва тељ -
ке њи хо ве му зи ке уз ди са ли и
су здр жа ва ли се да не за пла чу.

Уза луд, ка ну ла је и по ко ја
су зи ца...

Као увер ти ра на сту пио је
пан че вач ки дуо „Иви ца”. Све у
све му, пра ви слат киш за љу -
би те ље не жне, ла га не му зи ке.

Бенд „Иви ца”, ко ји чи не
Иван Ка ча вен да (во кал, аку -
стич на ги та ра) и Алек сан дра
Ан до нов ска (елек трич на ги та -

ра), пр ви је иза шао на би ну.
Овај на из глед не у о би ча јен
спој аку стич не и елек трич не
ги та ре при јао је при сут ни ма.
Ме лан хо лич на аку стич на ин -
ди му зи ка де ло ва ла је опу шта -
ју ће (за део пу бли ке мо жда и
су ви ше), не на ме тљи во, го то во
као груп на му зич ка ме ди та -
ци ја, пре ки да на шти мо ва њем
жи ца на ги та ри и апла у зом
на кон сва ке ну ме ре. До са да
су об ја ви ли екс пе ри мен тал ни
аку стич ни ал бум „Ле пе ре чи
су за ру жне да не”, но из поп
сингл „Мо рам би ти бо љи”, ЕП
„Во ди ме на мо ре”, а уско ро
ће, ка жу, и но ви ал бум.

А он да апла уз, зви жду ци по -
др шке... Као на ста ди о ну... У
пре во ду – „Stray Dogg” је на
би ни. Оче шља ни и „ис пе гла -
ни” чла но ви бен да као да су
кре ну ли на ма ту ру, сем фронт -
ме на Ду ша на Страј ни ћа Ду ка -
та, с фри зу ром „тек сам устао”,

у фа зо ни ра но по це па ним тек -
сас-фар ме ри ца ма. По сле мод -
не кри ти ке ко ле га да му баш и
не па ше „све ча на” гар де ро ба
ко ју је по нео за на ступ, од лу -
чио се за „ке жу ал” ва ри јан ту.

На рав но, то му ни је сме та ло
да ма е страл но (от)пе ва сво је
сти хо ве ко ји „ки ди шу” на ср -
це, те ра ју су зе на очи и од ко -
јих се цу ри ца ма по глед му ти...
Страј нић, пи сац тек сто ва и
му зи ке, чи ји не жан глас чи ни
ат мос фе ру не ствар ном и ча -
роб ном, ка же да ни је пе сник и
да се бе та ко не до жи вља ва.

– Сти хо ве ко је пи шем ни ка -
да ни сам на зи вао по е зи јом
или пе сма ма, већ тек сто ви ма
за му зи ку ко ју пра вим. Они су
ве о ма лич ни и по ве за ни са
оним што ми се до га ђа. Пи -
шем са мо кад имам екс трем ну
по тре бу за тим да се из ра зим
кроз му зи ку, да кроз њу на ђем
од го во ре за оно што ми се де -

ша ва у жи во ту... – искрен је
Страј нић.

За око пет го ди на по сто ја ња
бенд је об ја вио три ал бу ма –
„Almost”, „Fire’s Never Wrong”,
„Come Along Wind”... Пу нио је
кон церт не са ле, на сту пао на
пре сти жним фе сти ва ли ма,
ње го ва не жна и сет на му зи ка
сти гла је и до аме рич ког кан -
та у то ра Де вен дра Бан хар тоа, а
сце ну је де лио и са ир ском му -
зи чар ком Ли сом Ха ни ган. За
са рад њу с њи ма Страј нић
скром но ка же да је за слу жна
сре ћа.

Ду шан Страј нић (во кал и ги -
та ра), Ана Јан ко вић (ви о ли на,
кла ви ја ту ре и пра те ћи во кал),
Мар ко Иг ња то вић (со ло ги та -
ра), Вла ди мир Ми ли ће вић
(бас-ги та ра) и наш су гра ђа нин
Ре ља Илић (буб ње ви) пла ни ра -
ју тур не ју по Евро пи. Пр ва на
спи ску је Ита ли ја.

М. М.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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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.

Чупко
Чупави „шмекер" стар око две
године пронађен је пре
неколико дана у центру града
код „америчких зграда". Имао
је нимало безазлене повреде
на шапама, али је захваљујући
помоћи једне пажљиве суг-
рађанке на време збринут и
ране су му саниране.

Уколико неко препозна овог мужјака, може доставити
информације путем телефона или имејла, а ако се власник
не јави у разумном року, могуће је да ће пас бити удомљен.

Ла бра дор
Пас, стар око две го ди не,
ухва ћен је на Ја буч ком пу -
ту, у на се љу Ка ра у ла.

Овај ла бра дор ре три вер
ве о ма је ве се ле на ра ви и
мно го во ли да се игра и
ска ку ће.

И он је при вре ме но сме -
штен у град ско при хва ти ли -
ште, па га по тен ци јал ни удо -
ми те љи та мо мо гу по гле да ти.

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.

ЗА НИ МЉИ ВА ИЗ ЛО ЖБА ОДР ЖА НА У ДО ЛО ВУ

И МИ ОВ НА ЗА СМО ТРУ ИМА МО
Ве ли ка ста да ова ца не кад су
би ла јед но од нај у пе ча тљи ви -
јих обе леж ја ју жног Ба на та.
На жа лост, на кон го ди на сро -
за ва ња сто чар ске про из вод ње
то је све ре ђа по ја ва. Го то во
ин ци дент на...

Ипак, по сто је и све тле тач ке,
а јед на од њих је сва ка ко До ло -
во, чи ји вред ни ме шта ни га је
не што ви ше од хи ља ду при ме -
ра ка те ле пе и ко ри сне жи во -
ти ње.

Њи ма у част већ де се ти пут
при ре ди ли су ин те ре сант ну
ма ни фе ста ци ју.

До ло во је у су бо ту, 19. мар та,
де се ту го ди ну за ре дом би ло у
цен тру па жње ов ча ра и свих
оних ко ји има ју до дир них та -
ча ка са уз го јем при плод них
ов но ва и мла ђих гр ла, као и
љу би те ља до бр ог дру же ња. Иза
ју би лар не ма ни фе ста ци је по -
но во је ста ло Удру же ње ов ча ра
„Ба нат” из Пан че ва, ко је су
све срд но по мо гли чла но ви до -
ло вач ке сек ци је и ве ћи и ма њи
спон зо ри.

Ме сто оку пља ња био је, као
и ра ни јих го ди на, пла то ис -
пред ста ре шко ле у цен трал ној
до ло вач кој до ли ни. Ор га ни за -
то ри су при пре ми ли по ме ну ти
те рен и по ста ви ли бок со ве, а
већ од ра ног ју тра по че ли су
да при сти жу го сти из ра зних
окол них, али и уда ље ни јих
ме ста, па су им про ви зо ва не

си ја још јед ном по гле да ла. На
том упо ред ном те сту ви де ло
се ко има ве ћег и леп шег ов на,
а они ис ку сни ји мо гли су да
уо че раз ли ку и у ква ли те ту.

Ве ли чи на не ких гр ла би ла
је им по зант на: „Ср ђа не, ни је
фер, ти ни си до вео ов на, не го
те ле”, јед на је од опа ски ко је
су се мо гле чу ти на ра чун га -
ба ри та из ло же них жи во ти ња.

Ко ми си ја се убр зо по ву кла
да су ми ра ути ске, док су из ла -
га чи и по сма тра чи на ста ви ли
да раз ме њу ју сво ја ис ку ства.
Дру же ње је на ста вље но у ло -
кал ном ва тро га сном до му, где
је Алек сан дар Вар га, пред сед -
ник Удру же ња ов ча ра „Ба нат”,
до де лио за хвал ни це уче сни ци -
ма и спон зо ри ма, као и пе ха ре
и на гра де за нај у спе шни је. Нај -

бо љег при плод ног ов на ра се
ци га ја при ка зао је по ме ну ти
Ср ђан Во ји нов из Илан џе, а
нај бо ље мла до гр ло пред ста вио
је До ло вац Ни ко ла Тр бен чин.
У кон ку рен ци ји оста лих ра са
нај ква ли тет ни јег ов на (као и
мла до гр ло) имао је Бо јан Ли -
чи на из Вра чев Га ја. Ве се ли
жа гор уз ов чи ји па при каш, до -
ма ће до ло вач ко ви но и му зи ку
по тра јао је до ка сних по по -
днев них са ти.

При ли ка за но во дру же ње
на ве де них ак те ра би ће већ у
су бо ту, 26. мар та, у Са ку ла ма,
на смо три у окви ру ов чар ских
да на, уз так ми че ње у ку ва њу
не из бе жног ов чи јег па при ка -
ша, тр ку ма га ра ца и кул тур но-
-умет нич ки про грам.

Н. Ра до њин

штан до ве оки ти ле име ном
свог се ла и ком ши је из Са ку -
ла, Илан џе, Уз ди на, Па ди не,
Вра чев Га ја, Уљ ме...

Ов но ве су из ло жи ли и до ма -
ћи ни, што је у зби ру да ло
укуп но два де сет де вет гр ла. У
бок со ви ма су се углав ном на -
шли пред став ни ци ау тох то не
ра се ци га ја, али је би ло и оних
бе лих, вир тем бер га и дру гих.
Про стор се ве о ма бр зо ис пу -
нио и они ма ко ји су хте ли да
ви де те жи ве екс по на те.

Исто вре ме но је жи ри, ко ји је
пред во дио про фе сор док тор
Цви јан Ме кић, по чео да оби ла -

зи из ла га че и да је свој суд и са -
ве те. Пре ма ње го вом ми шље -
њу, овог пу та ква ли тет из ло же -
них гр ла знат но је по бољ шан.
Пред сед ник ко ми си је, ко ји је
то ла ска во зва ње но сио и ра ни -
јих го ди на, ти ме је и те ка ко за -
до во љан, а пре све га за то што
су од га ји ва чи по слу ша ли ње гов
са вет да кроз са рад њу с над ле -
жним слу жба ма до ђу до ква ли -
тет ни јих при плод них гр ла.

На кон оби ла ска штан до ва
жи ри је на пра вио ужи из бор
гр ла, ко ја су по том из ве де на
из бок со ва не би ли их ко ми -

КОН ЦЕРТ БЕН ДА „STRAY DOGG”

Поезија међу нотама

Чији ован је најбољи?

Дружење

Победник из Иланџе Рогови за изложбу Улепшавање изложбе

Тридесетак излагача приказало своје овнове
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Ди на мо ру ши ре дом

Убе дљив три јумф
ЖРК-а Пан че во

Ру ко ме та ши Ди на ма на ста ви -
ли су да се ју страх у Су пер Б
ли ги. Про шлог ви кен да је на
про гра му би ло 14. ко ло, а
мом ци ко је пред во ди Иван
Пет ко вић без ве ли ких про бле -
ма су са вла да ли Ду бо чи цу из
Ле сков ца с 32:21 и та ко се на
нај бо љи на чин ре ван ши ра ли
ри ва лу за по раз у пр вом де лу
се зо не.

Го сти су се ко ли ко-то ли ко
др жа ли са мо до де ве тог ми ну -
та, ка да је на се ма фо ру ста јао
ре зул тат 3:3. Од тог мо мен та
Бран ко Ра да но вић и ње го ви
са и гра чи  кре ну ли су у не за др -
жив по ход ка још јед ном убе -
дљи вом три јум фу. Сил но мо -
ти ви са ни, до бро при пре мље ни
и још бо ље уи гра ни, с но вом
опре мом на се би, ру ко ме та ши
Ди на ма су пред ност у од но су
на ри ва ла уве ћа ва ли из ми ну -
та у ми нут.

Нај е фи ка сни ји су би ли Па -
вле Бан ду ка и Иван Ра до ји чић,
са по шест го ло ва, али по хва ле
за слу жу ју и Ми љан Бу њев че -
вић и Јо ван Сто ја но вић (по че -
ти ри го ла), те Ми ло мир Ра до -
ва но вић, Ми лош Пе тро вић,
Ми лош Ву јић, Јо ван Срем че -
вић, Да ни јел Лац ко, Сте фан
Ша по њић... Шта ре ћи о ка пи те -
ну Ра да но ви ћу? Иа ко је пре ко
гла ве пре ту рио и мно го ве ћих
утак ми ца, на те ре ну је пра ви
ка пи тен. Ис ку сно, мак си мал но
озбиљ но и пре да но пред во ди
мла ђе клуп ске дру го ве ка ве ли -
ком успе ху... Гол ма ни Ди на ма
су још јед ном по ка за ли сја јан
ка рак тер. Ни ко ла Ра до ва но вић
је ус пео да „ски не” чак три пе -
на ла, а вр ло до бар је био и Ни -
ко ла Ми та нов ски... Ви ди се
тре нер ски „вез” Ива на Пет ко -
ви ћа и Го ра на Бе ли ћа.

Спорт ски цен тар „Шу ми це” у
Бе о гра ду про шлог ви кен да је
уго стио нај бо ље џу ди сте у ју -
ни ор ској кон ку рен ци ји у на -
шој зе мљи. На Пр вен ству Ср -
би је се над ме та ло 159 бо ра ца,
а ЏК Ди на мо се пред ста вио с
пет так ми ча ра, ко је је пред во -
дио тре нер Љу бо мир Ста ни -
шић.

Нај ве ћи успех су оства ри ле
Са ра Слав ко вић и Ан дреа Сто -
ја ди нов, ко је су по ста ле др -
жав не шам пи он ке у сво јим ка -
те го ри ја ма, а на сту пи ли су и
Ми лош Па лоц, Фи лип Рин ко -

вец и Ма ја Куч. Је дан од су ди -
ја на овом пр вен ству био је и
Слав ко Ста ни шић, та ко ђе
члан ЏК-а Ди на мо.

У исто вре ме у Фран цу ској
је одр жан ме ђу на род ни тур -
нир под по кро ви тељ ством
ком па ни је „Ади дас”. ЏК Ди -
на мо су на том так ми че њу
пред ста вља ли пи о ни ри Вла -
ди мир Бог да нов ски, Фи лип
Фран цуз и Урош Ћу ћа.

Нај у спе шни ји је био Бог да -
нов ски, ко ји је у бор би за брон -
за ну ме да љу са вла дао клуп -
ског дру га Фи ли па Фран цу за.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

БАШ ЈЕ У МО ДИ – „ЛЕ ПЉИ ВА ЛОП ТА”

дру га ри це за кла су бо ље од ри -
вал ки. Нај е фи ка сни ја је би ла
Ми ла Бе а дер, ко ја је по сти гла
де сет го ло ва, а рас по ло же не су
би ле и Алек сан дра Ми тић (се -
дам го ло ва), Ма ја Ра дој чин
(пет), као и Јо ва на Је ла ча и
Ива на Та не лов (по че ти ри).
Као и обич но, сјај на је би ла и
Са ња Па вло вић на го лу.

– С об зи ром на то да је То пли -
ча нин мно го про ме нио еки пу у
од но су на је се њи део шам пи о на -
та, да је због фи нан сиј ских про -
бле ма знат но под мла дио са став,
ма ло сам се при бо ја вао ка ко ће
мо је игра чи це ре а го ва ти на ову
утак ми цу, по го то во по сле та ко
ду ге так ми чар ске па у зе. Ипак,
дра го ми је да су озбиљ но схва ти -
ле ри ва ла и да су да ле свој мак си -
мум. Сле ди нам ду ел с ли де ром у
Бе о гра ду. Не ће мо да пре ти мо,
али не иде мо с бе лом за ста вом.
По ку ша ће мо да од и гра мо што
бо ље, да се у ле пом све тлу пред -
ста ви мо бе о град ској пу бли ци –
ис та као је Игор Шу ло вић, тре нер
ЖРК-а Пан че во.

По сле де се тог ко ла на ше су -
гра ђан ке за у зи ма ју ше сто ме -
сто на та бе ли, са 11 бо до ва.

ДР ЖАВ НИ ЏУ ДО-ШАМ ПИ О НАТ

СА РА И АН ДРЕА НАЈ БО ЉЕ У СР БИ ЈИ

– Од и гра ли смо до бру утак -
ми цу, са чвр стом од бра ном и
ефи ка сним на па дом. Ако не -
чим ни сам за до во љан, он да је
то по че так дру гог по лу вре ме -
на. Ге не рал но, у свим сег мен -
ти ма игре смо до ми ни ра ли и
за слу же но са вла да ли вр ло до -
бру, шко ло ва ну еки пу из Ле -
сков ца. Ус пео сам да из ро ти -
рам све игра че, та ко да има мо
„ду жу” клу пу у од но су на оста -
ле еки пе. Че сти там мо јим

мом ци ма – ре као је шеф
струч ног шта ба „жу то-цр них”
Иван Пет ко вић.

Ди на мо чвр сто др жи ли дер -
ско ме сто. Са да има 24 бо да...

По сле че тво ро ме сеч не па у зе
ко нач но је по чео и про лећ ни
део пр вен ства у Су пер Б ли ги
за ру ко ме та ши це. ЖРК Пан че -
во је у уто рак, 22. мар та, на
свом те ре ну са вла дао То пли -
ча нин из Про ку пља са 40:19.

Пи та ње по бед ни ка ни је се
по ста вља ло ни јед ног мо мен та,
јер је би ло очи глед но да су
Све тла на Ни чев ски и ње не

Чла но ви Пли вач ког клу ба Ди -
на мо би ли су ве о ма ак тив ни
про те клих да на. Уче ство ва ли
су на не ко ли ко зна чај них так -
ми че ња и са сва ког су до не ли
не ко од лич је.

Зим ско Пр вен ство Ср би је за
пи о ни ре и ка де те одр жа но је
про шлог ви кен да у Пи ро ту.
Еки пу Ди на ма су пред во ди ли
тре не ри Влат ка Ко мле нац и
Жив ко Па ра нос. У кон ку рен ци -
ји ка де та Ва ња Гру јић се оки ти -
ла зла том на 200 м леђ но и сре -
бром на 200 м ме шо ви то. У
над ме та њу пи о ни ра Је ле на Вр -
хо вац је три јум фо ва ла на 100 м

дел фин, а Ка та ри на Бе лић је
осво ји ла брон за на од лич ја у тр -
ка ма на 200 и 400 м кра ул.

На Отво ре ном пр вен ству
Ср би је у на шем глав ном гра -
ду, у кон ку рен ци ји 419 пли ва -
ча из пе де сет јед ног клу ба из
зе мље и ино стран ства, На та -
ша Пра ска ло је осво ји ла сре -

бро на 200 м леђ но и брон зу на
200 м кра ул.

У Кра њу је одр жан су срет
ре пре зен та ци ја Сло ве ни је, Ср -
би је, Хр ват ске и БиХ. Се лек -
ци ја на ше зе мље је на сту пи ла
с 33 пли ва ча, од ко јих је на ша
су гра ђан ка Ва ња Гру јић би ла
нај мла ђи члан ка дет ског ти ма.
У екип ном пла сма ну Ср би ја је
би ла тре ћа, са 765 по е на.

Ања Цре вар је бри љи ра ла на
ми тин гу „Рав не 2016” у Сло ве -
ни ји. С тог зна чај ног так ми че -
ња је до не ла пун ко фер ме да ља.

Она је на 200 м делфин ос вој ила
златна одличја и у ап со лут ној и у

јуниорској кате го ри ји. У трци на
200 м леђно заслужила је сребрна
одличја у поменутим катего-
ријама, на 100 м слободно била је
трећа у апсолутној категорији и
друга у надметању јуниорки, а
исти скор је имала и у тркама на
100 м делфин, 100 м леђно и 200
м прсно. Свака част!

С ПЛИ ВАЧ КИХ НАД МЕ ТА ЊА

МЕ ДА ЉЕ СА МО „ИЗ РА ЊА ЈУ”

Панчевачки Пантери су
једна од четири екипе – уз
београдске Вукове, крагу-
јевачке Дивље вепрове и
новосадске Војводе – које
никада нису напуштале
друштво најбољих у елит-
ном српском надметању у
америчком фудбалу.

– Чак двадесетак играча
од прошле сезоне није ви-
ше на списку, што због по-
вреда, што због престанка
активним бављењем аме-
ричким фудбалом.  Свака-
ко ће нам највише недоста-
јати Владимир Трајановић,
који је на почетку припре-
ма доживео прелом шаке,
због чега ће морати да про-
пусти скоро целу сезону.
После паузе у клуб су се
вратили искусни Дејан Јо-
вановић и офанзивни ли-
нијаши Иван Вучић и Го-
ран Аговић, као значајнија
појачања. Вратили су се и

дефанзивни бек Милош
Станисављевић и дефан-
зивни линијаш Немања
Антонијевић. Из јуниор-
ског погона екипе при-
кључено је чак 12 нових
момака: Славољуб Дуков-
ски, Урош Милетић, Ми-
каило Радевић, Демир
Сенгуљ, Марко Ђуричић,
Милош Радојичић, Алек-
са Марковић, Марко Глу-
мац, Алекса Живановић,
Стефан Савичић, Вука-
шин Легетић и Марко Пе-
ковић. Имамо и појачања
из иностранства, а то су
Мајкл Џордан Кемпбел и
Кевин Хачингс – рекао је
Предраг Дурлић Вујић,
главни тренер Пантера.

Идућег викенда, у
првом колу Прве лиге Ср-
бије, Панчевци ће госто-
вати у Нишу, где ће одме-
рити снагу са Императо-
рима.

ПРЕД СТАРТ ШАМПИОНАТА У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ ГОСТУЈУ КОД ИМПЕРАТОРА

ТАБЕЛА СУПЕР Б РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ – мушкарци

1. ДИНАМО 14 12 0 2 433:330 24

2. ШАМОТ 14 9 0 5 375:338 18

3. ОБИЛИЋ 14 8 2 4 379:346 18

4. ТОПЛИЧАНИН 13 8 0 5 383:336 16

5. ПРОЛЕТЕР 14 6 2 6 364:364 14

6. КОЛУБАРА 14 6 2 6 376:403 14

7. ЦРВЕНКА 13 6 1 6 344:358 13

8. ДУБОЧИЦА 13 6 1 6 318:341 13

9. ЗЛАТАР 14 6 1 7 378:403 13

10. МОКРА ГОРА 13 6 0 7 381:370 12

11. ВРБАС 14 3 3 8 355:392 9

12. МЕТАЛАЦ 14 0 0 14 334:439 0

ТАБЕЛА СУПЕР Б РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ – жене

1. ЈУНИОР 9 8 0 1 300:210 16

2. БОР РТБ 9 7 0 2 233:179 14

3. ПОЖАРЕВАЦ 9 6 1 2 284:225 13

4. ПРОЛЕТЕР 10 6 1 3 328:277 13

5. МЛАДОСТ 9 6 0 3 225:218 12

6. ПАНЧЕВО 10 5 1 4 276:251 11

7. ПИРОТ 10 4 0 6 268:292 8

8. ТОПЛИЧАНИН 10 2 1 7 242:287 5

9. МЕТАЛАЦ 10 2 0 8 264:297 4

10. РАДНИЧКИ 10 0 0 10 185:369 0



Утак ми ца ма се дам на е стог ко -
ла про шлог ви кен да је на ста -
вље на пр вен стве на тр ка за бо -
до ве у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на”. Пан че вач ки Же -
ле зни чар је го сто вао у Сен ти и
по де лио мег дан са исто и ме -
ним до ма ћи ном. По пу лар на
„ди зел ка” је от пу то ва ла на тај
мег дан осо ко ље на три јум фом
про тив До ли не у пр вом про лећ -
ном ко лу, још јед ном је по ка за -
ла да се на њу мо ра нај о збиљ -
ни је ра чу на ти, али овог пу та

ни је има ла и спорт ске сре ће:
Сен та –Же ле зни чар 1:0.

Око 300 по се ти ла ца при су -
ство ва ло је рав но прав ном дво -
бо ју из јед на че них ри ва ла, у ко -
јем су се Пан чев ци ис пр си ли
пред фа во ри том. Жељ ко Стај -
чић и ње го ви дру га ри игра ли су
бор бе но и по жр тво ва но, али ни -
су ус пе ли да са овог го сто ва ња
по не су бар је дан бод...

Гол од лу ке је по стиг нут
у 58. ми ну ту, ка да су до -
ма ћи фуд ба ле ри ис ко ри -

сти ли јед(и)ну гре шку го -
сту ју ћих игра ча... Фуд ба ле -
ри Же ле зни ча ра су по ку ша -
ва ли на све на чи не да из јед -
на че, али овог пу та ни су би -
ли ни ми ље ни ци сре ће.

Пан чев ци су и да ље два на е -
сти на та бе ли, а у на ред ном
ко лу до че ку ју ТСЦ из Те ме ри -
на, ко ји је на сед мом ме сту.

Дер би дру гог ко ла про лећ ног
де ла пр вен ства у Пр вој ју жно -
ба нат ског ли ги од и гран је на
Град ском ста ди о ну у Пан че ву.

Ди на мо 1945 на ста вио је
по бед нич ки по ход ка ви шем
ран гу, па је без ве ли ких про -
бле ма „пре сли шао” и Бо рац из
Стар че ва. Мом ци ко је пред во -
ди Ми ро слав Ми ло ше вић три -
јум фо ва ли су с 5:0, а го ло ве за
Пан чев це по сти гли су: Ју ри -
ша, То шић, Спа сић, Сто ја нов -
ски и Ар бу ти на.

Иду ћег ви кен да Бо рац у
Стар че ву до че ку је Мла дост из
Омо љи це, а Ди на мо 1945 го -
сту је у Цре па ји.

СПОРТ
Петак, 25. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Београд: ЈУНИОР–ПАНЧЕВО
мушкарци

Црвенка: ЦРВЕНКА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО
субота, 19.30

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ФУТОГ
субота, 20 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА
субота, 19 сати
Панчево: ДИНАМО–ПИНК
недеља, 19.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТСЦ
недеља, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ – МЛАДОСТ (В)
Црепаја: ВОЈВОДИНА – ДИНАМО 1945
Старчево: БОРАЦ – МЛАДОСТ (О)
Гај: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – УНИРЕА
Панчево: „М. АНТИЋ” – ГЛОГОЊ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА, ПЛЕЈ-ОФ
жене

Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО 3:1
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО 3:1

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈАГОДИНА 3:1

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО 2 – ОДБОЈКА 013 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ТОПЛИЧАНИН 40:19
мушкарци

Панчево: ДИНАМО–ДУБОЧИЦА 32:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА 29:21

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК 84:69

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС 86:61

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО 85:83

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сента: СЕНТА–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА 0:2
Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (Г) 3:0
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ 5:0
Војловица: МЛАДОСТ–БАК 1:0
Б. Н. Село: СЛОГА–ВЛАДИМИРОВАЦ 3:2
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Clark

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1. д3: е4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Од бој ка ши це Ди на ма
на му чи ле фа во ри та
за ти ту лу у плеј-офу

Пред Бор цем 
ме че ви од лу ке

Спу ште на је за ве са на још јед ну
се зо ну ЖОК-а Ди на мо ме ђу
нај бо љим од бој ка шким клу бо -
ви ма у на шој зе мљи, на још јед -
но, вр ло успе шно из да ње по пу -
лар них „ла ви ца”. Де вој ке ко је
пред во ди Алек сан дар Вла ди са -
вљев у плеј-офу су се на ме ри ле
на јед ног од глав них фа во ри та
за осва ја ње ти ту ле шам пи о на,
на фи на ли сту Ку па Ср би је и
дру го пла си ра ни тим у ре гу лар -
ном де лу шам пи о на та – Је дин -
ство из Ста ре Па зо ве.

Игра ло се на два до би је на
ме ча, а пре стар та ових окр -
ша ја Ди на му је ма ло ко да вао
озбиљ ни је шан се. Па зов чан ке
су има ле пред ност до ма ћег те -
ре на, па су у пр вом ду е лу три -
јум фо ва ле с 3:0, али су и та да
„ла ви це” би ле ве о ма не зго дан
про тив ник. Сва ки сет је био
при лич но „те сан”. Да је ре зул -
тат био и дру га чи ји, не би би -
ло не за слу же но.

По том је усле дио ре ванш у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
про шлог ви кен да. Пред во ђе не
фан та стич ном Је ле ном Ла зић,
те Ни ном Ко цић и Сла ђа ном
Мир ко вић, од бој ка ши це Ди на -
ма су у свим еле мен ти ма над и -
гра ле ве ли ког ри ва ла. „Ла ви це”
су три јум фо ва ле с 3:1, по се то ви -
ма: 25:20, 25:22, 19:25 и 25:15.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” – СРП СКА ЕЛИ ТА!„ОСВО ЈЕН” И НИШ
Мла ди так ми ча ри ЏК-а Пан -
че во, ко је пред во ди тре нер
Мар ко Ата на сов, има ли су још
је дан успе шан ви кенд. Они су
се над ме та ли на ме ђу на род -

ном тур ни ру у Ни шу, где су у
кон ку рен ци ји 400 уче сни ка из
Грч ке, Бу гар ске, Ср би је, Цр не
Го ре и Ру му ни је по сти гли за -
па же не ре зул та те.

Алек сан дар Лу пу лов и Не -
ма ња Ни шић осво ји ли су нај -
сјај ни ја од лич ја, а Ни на Ал би -
ја нић и Ана Лу пу лов оки ти ле
су се брон за ним ме да ља ма.
Ла зар Ал би ја нић је био пе ти.

СУ ПЕР КЛИН ЦИ
Про шле не де ље је одр жан ме -
ђу на род ни те квон до тур нир
под на зи вом „Ло ла опен”. У
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји од -
лич не ре зул та те су оства ри ли
и на ши нај мла ђи су гра ђа ни.

Нај сјај ни ја од лич ја су за -
слу жи ли Лу ка Ран ђе ло вић и
Раст ко До ста нић, сре бр ним
ме да ља ма су се оки ти ли Ива
Ја коб, Вла да Ар се но вић и Пе -
тар Нов чић, а брон зе су за ра -
ди ли: Не ма ња Вер ме зо вић,
Алек са Ран ђе ло вић, Сте фан
Илић и Ена Мар ко вић.

У екип ном пла сма ну пи о ни -
ри су за у зе ли тре ће ме сто, а
Лу ка Ран ђе ло вић, иа ко де би -
тант, осво јио је ти ту лу за нај -
бо љег пи о ни ра.

ТРИ БРОН ЗЕ 
Ме ђу на род ни ми тинг „Рав не
2016” одр жан је про шлог ви -
кен да у Сло ве ни ји. По ред пли -
ва ча из зе мље до ма ћи на, над -
ме та ли су се и так ми ча ри из:
Ау стри је, Не мач ке, Ита ли је и
Ср би је.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
од ли чан је био и Ми лош Ми -
хај ло вић, члан ПК-а Спар та из
на ше га гра да, ко га је пред во -
дио тре нер Не над Јо вић.

Ми лош је осво јио три брон -
за не ме да ље, и то у тр ка ма на
50 м дел фин, 100 м кра ул и
200 м ме шо ви то.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ме сто. Пред сто ји нам ду ел у
Сме де ре ву, са еки пом ко ја је
у по след ње вре ме у од лич ној
фор ми, али и ко ја нам је учи -
ни ла услу гу по бе див ши на ше
ди рект не кон ку рен те за нај -
ви ши пла сман. Не ма мо из бо -
ра, иде мо на по бе ду – ре као је
Дра го љуб Сто ја но вић, тре нер
ОК-а Бо рац.

У 14. ко лу Дру ге ли ге „Се -
вер” за же не Од бој ка 013 је из -
гу би ла у Ста рој Па зо ви од Је -
дин ства 2 с 3:0. Ли дер је био
пре ве ли ки за ло гај за еки пу из
на ше га гра да, а на ред ног ви -
кен да Пан чев ке опет го сту ју –
овог пу та у Вр шцу.

Сјај но су игра ле и Ни ко ли -
на Ашће рић, Алек сан дра Вла -
ди са вљев, Ми ле на Спре мо,
Дра га на Мар ко вић и Ка та ри -
на Си мић, а ве ли ком три јум -
фу су до при не ле и Ја на Ћук и
Ка та ри на Ма ри са вље вић. О
пут ни ку у по лу фи на ле од лу -
чи ва ла је мај сто ри ца у Ста рој
Па зо ви ко ја је од и гра на у уто -
рак, 22. мар та.

Је дин ство је оправ да ло уло -
гу ве ли ког фа во ри та, јер је у
од лу чу ју ћем ме чу три јум фо -
ва ло с 3:1, али сви пра ви љу би -

те љи спор та у Пан че ву мо гу и
мо ра ју би ти по но сни на од бој -
ка ши це Ди на ма, ко је су још
јед ном свр ста ле наш клуб ме -
ђу нај бо ље у зе мљи.

Од бој ка ши Бор ца су у 19. ко -
лу Пр ве ли ге на свом те ре ну са -
вла да ли Ја го ди ну с 3:1, по се то -
ви ма 25:17, 23:25, 25:18 и 25:11.

– Ја ко ва жна по бе да за нас.
По сле овог ко ла отво ри ла нам
се мо гућ ност да са ми од лу чу -
је мо о сво јој суд би ни, од но -
сно да ви ше не мо ра мо да че -
ка мо ре зул тат би ло ко је дру ге
утак ми це. Наш за да так је да
по бе ди мо све ме че ве до кра ја
и то нам га ран ту је бар дру го

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„МИ НИ МА ЛАЦ” ОСТАО У СЕН ТИ

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ

1. ЈЕДИНСТВО 19 16 3 52:17 48

2. СПАРТАК 19 15 4 49:14 46

3. М. РАДНИК 19 15 4 49:19 45

4. БОРАЦ 19 15 4 49:21 44

5. СМЕДЕРЕВО 19 14 5 46:25 43

6. К. МИТРОВИЦА 19 11 8 42:32 33

7. ЖЕЛЕЗНИЧАР 19 9 10 30:41 23

8. ВА-014 19 8 11 33:37 25

9. ЈАГОДИНА 19 4 15 19:47 13

10. НОВИ САД 19 4 15 19:52 10

11. БАВАНИШТЕ 19 3 16 17:51 11

12 МЕТАЛАЦ 19 0 19 8:57 1

У ор га ни за ци ји ЖФК-а Шам -

пи он 2013 из на ше га гра да,

ко ји ове го ди не сла ви тре ћи

ро ђен дан, одр жан је пр ви

тур нир у ма лом фуд ба лу за

де вој чи це ро ђе не 2001. го ди -

не и мла ђе.

У Ха ли спор то ва у Ба нат -

ском Но вом Се лу пре ко 100

гле да ла ца ужи ва ло је у мај сто -

ри ја ма мла дих фуд ба лер ки.

По ред до ма ће еки пе над ме та -

ли су се и: ЖФК Цр ве на зве -

зда (Бе о град), Сло га (Зе мун),

Ста ји ће во, Рад нич ки (Зре ња -

нин) и Бо рац (Ла за ре вац).

Пан че вач ки Шам пи он је

по сти гао за па жен успех пла -

си рав ши се у фи на ле, у ко јем

је из гу био од Цр ве не зве зде

с 5:1. Тре ће ме сто је осво јио

Рад нич ки.

– За хва лио бих свим уче сни -

ци ма, као и љу ди ма из Фуд бал -

ског са ве за Пан че ва и мно гим

при ја те љи ма ко ји су нам по мо -

гли у ор га ни за ци ји. Наш циљ је

да овај тур нир по ста не тра ди ци -

о на лан, а на дам се да ће до го -

ди не би ти и ма сов ни ји – ре као

је пред сед ник ЖФК-а Шам пи он

Вла да Ди ми три јев.

За нај бо љу игра чи цу је

иза бра на Ана Мир ко вић из

Цр ве не зве зде, нај е фи ка -

сни ја је би ла ње на клуп ска

дру га ри ца Са ња Бар јак та -

ре вић, ко ја је по сти гла 11

го ло ва, а Ни ко ле та Ду ми -

тра шку из ЖФК-а Шам пи он

би ла је нај си гур ни ји гол -

ман.

ПО БЕД НИК ЖФК ЦР ВЕ НА ЗВЕ ЗДА

Странe припремио

Александар
Живковић
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Ка та ри на Ра јић,
сред њо школ ка:

– Ви кенд ћу про ве сти
с дру га ри ма. Уко ли ко
бу де ле по вре ме, 
оти ћи ће мо до 
Бе о гра да и 
про ше та ће мо по 
Ка ле мег да ну. Оста так
вре ме на ћу про ве сти
од ма ра ју ћи се.

Ани та Јо ва но вић,
гим на зи јал ка:

– С об зи ром на то да 
са шко лом пу ту јем 
у Ита ли ју, ви кенд ћу
про ве сти с при ја те љи ма
у Ри му. На дам се, 
то јест оче ку јем да ћу 
се ле по про ве сти.

Ђор ђе Ла бо вић,
сред њо шко лац:

– Не мам ни ка кве 
пла но ве, та ко да ћу
ве ро ват но ви кенд 
про ве сти од ма ра ју ћи
се и гле да ју ћи 
те ле ви зи ју. Ако бу де
ле по вре ме, про ше та ћу
с при ја те љи ма.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µД. Исаков ?Д. Младеновић

Ва рош учма ла

Рав ни ца је сви кла на уми ра ње

де ца ње на у свет од ла зе

пти це зло слут но не бом кру же

ај ги ри не ју ре дру мо ви ма

са ла ши сто је пу сти про кле ти

ва рош учма ла...

Фи ја ке ри

У Пан че ву

фи ја ке ре не ко од ве зао

Вај фер то во пи во по пи је но

на да ле ко чу ве не ка фа не жи во та ре као ћу ме зи

по зо ри ште уки ну то

за на ти из у ми ру

не зна се за ма ја ло се пу да ри не ма скен ба ле

пе сни ци одо ле ва ју...

Све ти Фло ри јан

Ех срп ска Спар та

гру би ту жни

не све сно не жни ша пу ће мо

Све ти Фло ри јан бог ва тро га са ца

над зга ри штем успо ме на стра жа ри.

По во дом Свет ског да на по е зи је, ко ји је 21. мар та обе ле жен у Бе о-

гра ду и дру гим гра до ви ма све та, до но си мо вам пе сму пан че вач -

ког пе сни ка Зо ра на Ду шко ви ћа „Спо мен вре ме ну ко ња про ме на -

да по зо ри шта ма скен ба ла за на та и на да ле ко чу ве ног пи ва”.

би ли су пре ци зни по шест пу -
та. Фи лип Ду мић је по сти гао
че ти ри по е на, а Ра до слав Пе -
ко вић и Ми љан Мар ко вић су
оства ри ли по два.

– Иа ко ово ни је би ло на ше
нај бо ље из да ње, че сти там
мом ци ма на ва жној по бе ди.
Ни је ово био баш наш дан, јер
смо има ли мно го про ма ше -
них шу те ва, али и сло бод них
ба ца ња. Ипак, у дру гом по лу -

вре ме ну смо смо гли сна ге да
„пре ло ми мо” меч и оства ри мо
ва жну по бе ду. Раз у мем мом -
ке, игра ли су под ве ли ким
пси хо ло шким при ти ском, а
мно ги од њих су пр ви пут у си -
ту а ци ји да бу ду но си о ци игре.
Ка ко год да се окон ча ова се -
зо на, мо же мо је сма тра ти
успе шном – ре као је тре нер
Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

У Пр вој Срп ској ли ги на
про гра му је би ло 21. ко ло.
Крис-крос је го сто вао у Но -
вом Бе че ју где је од до ма ћег
Је дин ства из гу био са 86:61.

– Оче ки ва ли смо егал
утак ми цу, јер смо у Пан че -
ву из гу би ли за је дан по ен, у
при лич но не срећ ним окол -
но сти ма. Ипак, до ма ћин је
ис ку сно, ла ким по е ни ма,
ка жња вао на шу не кон тро -
ли са ну агре си ју у од бра ни –
ис та као је Вук Ста ни ми ро -
вић, тре нер Крис-кро са.

Ако из ву ку по у ке по сле
овог го сто ва ња, он да пан че -
вач ки ко шар ка ши не мо ра ју
мно го да ту гу ју због по ра за.

A. Живковић

Пи о нир ска еки па Та ми ша, ко -
ју чи не де ча ци ро ђе ни 2001.
го ди не, по сле осво је ног пр вог
ме ста у Ре ги о нал ној ли ги, а
по том и у Ква ли тет ној ли ги
Вој во ди не, у ко јој је од и гра ла
ше сна ест утак ми ца (из гу би ла
са мо јед ну), из бо ри ла је ме сто
ме ђу осам нај бо љих еки па у
на шој по кра ји ни.

На по лу фи нал ном тур ни -
ру у Но вом Са ду, одр жа ном
про шлог ви кен да, на ши су -
гра ђа ни су осво ји ли тре ће
ме сто. Та миш је био бо љи од

Ба но ва ца, а из гу био је од
Спар та ка и Но вог Са да.

Пред во ђе ни тре не ром Ми -
о дра гом Та си ћем, успех су
оства ри ли: Вла дан Абра мо -
вић, До бри во је Ан дре јић, Јо -
ви ца Ђор ђев, Иван Бу кур,
Сло бо дан По по вић, Јо ван
Ми хај ло вић, Ла зар Тр шек,
Да ни ло Ма рин ко вић, Алек -
сан дар Динг, Урош Пет ко -
вић, Не ма ња Ву ку ми ро вић,
Гор дан и Са ша Шу шњар,
Алек са Ка ли нић и Ко ста
Бра дић.

КВАЛИТЕТНА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ

УСПЕХ ПИ О НИ РА ТА МИ ША
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нут пред ност је ра сла, да би
на кра ју до сти гла убе дљи вих
пет на ест по е на раз ли ке.

У још јед ном ва жном три -
јум фу ис та кли су се Иван Сми -
ља нић и Ни ко ла Ву јо вић, са по
два де сет по е на, а од ли чан је
био и Не ма ња Ма ној ло вић, с
је да на ест ко ше ва. Ду шан Ху -
кић је по сти гао се дам по е на, а
Алек сан дар Ил кић, Ни ко ла
Си мић и Ду шан Ми ло ше вић

Од лу ка па ла у ме чу
са ОКК Бе о гра дом

Ка да овај текст бу де пред чи -
та о ци ма, искре но се на да мо
да ће љу би те љи спор та у Пан -
че ву уве ли ко сла ви ти ве ли ки
успех на ших ко шар ка ша. На -
и ме, Та миш је од лу чу ју ћу
утак ми цу за пла сман у Су пер -
ли гу од и грао у че твр так, 24.
мар та, про тив ОКК Бе о гра да у
на шем глав ном гра ду...

У прет по след њем ко лу Ко -
шар ка шке ли ге Ср би је мом -
ци ко је пред во ди Бо јан
Јо ви чић по бе ди ли су у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту Бе о -
вук са 84:69, по че твр ти на ма
15:18, 29:19, 21:20, 19:12.
Био је то још је дан дер би и
још је дан ве ли чан ствен три -
јумф Та ми ша. По сле по бе де
над еки пом Мла до сти из Зе -
му на, та ко ђе ди рект ним кон -
ку рен том за пла сман у ели ту,
Ду шан Ху кић и ње го ви са и -
гра чи са вла да ли су и Бе о вук.
У вре ме пи са ња овог тек ста
Бо јан Јо ви чић је с мом ци ма
ко вао так ти ку за још је дан
дер би, за нај ва жни ји меч у
се зо ни, за ду ел са ОКК Бе о -
гра дом, ко ји се гр че ви то бо -
ри за оп ста нак у ли ги... 

За ду ел с Бе о ву ком шеф
струч ног шта ба Та ми ша на
пар кет је из вео старт ну пе тор -
ку у са ста ву: Ду шан Ху кић,
Не ма ња Ма ној ло вић, Иван
Сми ља нић, Ни ко ла Ву јо вић и
Фи лип Ду мић. По че так ме ча
је до нео при лич но стег ну ту
игру, што је до не кле би ло и
ра зу мљи во, јер је по бе да би ла
им пе ра тив и јед ном и дру гом
ти му. У пе том ми ну ту ре зул -
тат на се ма фо ру по ка зи вао је
скор од 8:5, а на ис те ку пр ве
че твр ти не би ло је 15:18.

У на став ку су сре та Та миш
је за и грао мно го си гур ни је и
чвр шће, што се од ра зи ло и
на ре зул тат. Из ми ну та у ми -


