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Ко ли ко пу та се до го ди ло да се не ко
за у ста ви на бен зин ској пум пи с ци -
га ре том у усти ма, а да рев но сни
пум па џи ја ис тр чи са упа ље ним
„алар мом на ли цу” и брит ком на ред -
бом: „Га си, сун це ти бле са во!”

Раз лог је ја сан – страх од по жа ра!
Да мо же би ти опа сан, сви ма је ја сно,
а ка ко је те шко об у зда ти ва тре ну сти -
хи ју, цео свет је мо гао да се уве ри
пра те ћи еле мен тар ну пла не тар ну ка -
та стро фу у ка над ској про вин ци ји Ал -
бер ти, ко ја не је ња ва већ не де ља ма.

Али ка ко је тек ком пли ко ва но „га -
си ти” наф ту и ње не де ри ва те, гас и
дру га го ри ва, по себ на је при ча.

Ка кве све по сле ди це та кав је дан
чин мо же иза зва ти, стра шно је и по -
ми сли ти...

На ше окру же ње по о дав но је из ло же -
но ла тент ном стра ху од опа сних ак -
ци де на та због ју жне ин ду стриј ске
зо не, пре све га Ра фи не ри је наф те
Пан че во. Ме ђу тим, ако зна мо ко ли -
ко је то озбиљ на ком па ни ја (по себ но
от кад ју је пре у зео ру ски „Га спром
њефт”), у по гле ду без бед но сти го то -
во да не тре ба да бри не мо – ба ћу шке
су са свим си гур но пред у зе ле све ме -
ре за шти те, па и оне про тив по жар не.

Али ка да је у пи та њу опа сност од
ва тре, по сто је и дру ге кри тич не тач -
ке – бен зин ске пум пе.

Ве о ма је ва жно ис та ћи шта све од
про пи са них ме ра њи хо ва по сло вод -
ства мо ра ју ис пу ни ти ка ко би до се -
гла без бед но сне нор ма ти ве.

Сто га ће се у овом и у на ред ном
бро ју „Пан че вац” ба ви ти том „за па -
љи вом” те мом, од но сно пред ста ви ће
ка ко за шти та тре ба да из гле да и до
че га мо же до ћи ако се вла сни ци не
при др жа ва ју ри го ро зних за кон ских
оба ве за.

За по че так ће мо узе ти је дан све тао
при мер. Ра ди се о пред у зе ћу „Га спе -
трол” д. о. о., тач ни је о бен зин ској
ста ни ци „Хи по дром”, по пу лар но на -
зва ној „код ко ња”, на Ба ва ни штан -
ском пу ту, ко ја до сад ни је има ла ни -
ка квих ак ци дент них си ту а ци ја.

Бранкова „бомба” – за
елиту и опроштај!
» страна 35

По ме ну та ста ни ца ра ди ис кљу чи -
во ма ло про да ју, а да би се не ко ба -
вио ве ле про да јом, нео п ход на је ли -
цен ца, ко ја под ра зу ме ва ви ше усло -
ва, као што су по се до ва ње огром них
скла ди шта (од пет ми ли о на ли та ра
по де ри ва ту) и дру гих ка па ци те та.

– Обје кат за теч ни нафт ни гас зах -
те ва по себ не ме ре за шти те и, по ред
оста лог, мо ра би ти огра ђен жи цом.
Ка да је реч о по тен ци јал но опа сним
си ту а ци ја ма, оне се обич но ве зу ју за
ис та ка ње и то че ње го ри ва. Ли цен цу
за то из да ју овла шће не ку ће ко ји ма
је то пра во омо гу ћи ла Ди рек ци ја за
ме ре и дра го це не ме та ле при Ми ни -
стар ству при вре де. Та уста но ва мо ра
ове ри ти сва ки ре зер во ар да би би ли
по твр ђе ни ме тро ло шки и дру ги за кон -
ски про пи си – закључио је До бро та.

Утисак аутора овог текста је да је
пре ви сок ри зик тр го ва ња наф том или
га сом без до зво ле ин спек ци ја, јер је
реч о опа сним ства ри ма. Ли цен цу за
ди стри бу ци ју теч ног нафт ног га са тре -
ба да ове ри овла шће на при ват на фир -
ма, ко ја по ред ме ри ла про ве ра ва и
апа ра те. На њи ма мо ра ју по сто ја ти
жи го ви, од но сно плом бе, што од го во -
ран вла сник ни кад не сме за не ма ри ти.
На жа лост, по сто је ли ца ко ја су спрем -
на да ра де не што иле гал но, по пут кра -
ђе го ри ва. Та да на ста је про блем, јер је
то не мо гу ће ра ди ти пре ко апа ра та, за -
то што би то би ло утвр ђе но на број ча -
ни ку. А та да се при бе га ва „ал тер на тив -
ним” на чи ни ма и ме ре за шти те мо гу
би ти угро же не, бу ду ћи да се те кри ми -
нал не ак ци је обич но ра де по мра ку.
Сва ко ко то чи ни, др жи гла ву у тор би,
и то не са мо сво ју...

На кра ју, шеф пум пе „код ко ња”
на гла сио је да се ни кад ни шта ри -
зич но ни је до га ђа ло на ста ни ца ма
ко ји ма је ру ко во дио, па је је ди на
при ли ка да по ка же уме ће у га ше ња
по жа ра би ла она при ли ком ве жби.

Ме ђу тим, би ло је пум пи на ко ји ма се
ни је ра ди ло о ве жби и ка да си ту а ци ја
ни је би ла ни ма ло на ив на, на про тив...

Али о то ме у на ред ном бро ју.

Ј. Фи ли по вић
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ТЕ МА НЕ ДЕ ЉЕ: БЕЗ БЕД НОСТ НА БЕН ЗИН СКИМ СТА НИ ЦА МА (1)

РИ ЗИК ОД ПО ЖА РА И КА КО ГА ИЗ БЕ ЋИ
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Та мо шњи шеф Не над До бро та
спро вео нас је кроз цео си стем за -
шти те и пре до чио че га све вла сни ци
мо ра ју да се при др жа ва ју.

– Фир ма по сто ји два де сет пет го -
ди на и ба ви се тр го ви ном и про ме -
том нафт них де ри ва та, а на пум пи
„код ко ња” про да је мо евро ди зел,
без о лов ни бен зин и теч ни нафт ни
гас. Нео п ход но је да ста ни ца ис пу -
ња ва про пи са не ме ре о без бед но сти
на ра ду, а пре све га оне у ве зи с
про тив по жар ном за шти том. За ко ни
нас оба ве зу ју на то да сви за по сле -
ни по се ду ју обу ку за ру ко ва ње апа -
ра ти ма, ко ји се мо ра ју на ла зи ти на
„пи сти” бу ду ћи да су у бли зи ни ла -
ко за па љи ви га со ви и теч но сти. По -
се ду је мо нај са вре ме ни је апа ра те за
то че ње го ри ва с ком пју тер ском об -
ра дом по да та ка, што да нас, та ко ђе,
спа да у за кон ску оба ве зу. Ве о ма во -
ди мо ра чу на и о за шти ти жи вот не
сре ди не, та ко што се на ста ни ци на -
ла зе се па ра то ри, чи ји је за да так да
фил три ра ју штет не ма те ри је, ко је
се за тим, у скла ду са еко ло шким

стан дар ди ма, да ље тре ти ра ју – по -
чео је До бро та.

Ка ко је ов де реч о ра ду са опа сним
ма те ри ја ма, ну жно је ис пу ња ва ње од -
ре ђе ног бро ја без бед но сних усло ва.

– За кон про пи су је та ко зва ну екс -
пло зив ну из вед бу, у окви ру ко је се ис -
пи ту ју сви ком пре со ри, пум пе или би -
ло ка кав елек трич ни апа рат, чи ме се
оси гу ра ва да не бу ду до ве де ни у не ко
ри зич но ста ње. Ли цен це за рад ста ни -
це до би ја ју се на осно ву це ло куп не до -
ку мен та ци је, по чев од гра ђе вин ске и
упо треб не до зво ле. На све то се на до -
ве зу ју дру ге за ко ном про пи са не ме ре,
па би тек на кон то га од ре ђе на ста ни -
ца мо гла да по се ду је ли цен цу за тр го -
ви ну нафт ним де ри ва ти ма и га сом –
ре као је шеф ста ни це „Хи по дром”.

Jедна бен зин ска пум па при ли ком
из ра де сту ди је де фи ни са на је по без -
бед но сним зо на ма, ко је су од ре ђе не
пре ма то ме где су ри зи ци за из би ја ње
по жа ра ве ћи. Ре ци мо, у пр ву зо ну се
мо гу убро ја ти ме сто с вен ти ли ма за
ис па ра ва ња, апа рат за то че ње, као и
га сна ин ста ла ци ја.

УРНЕБЕС



ка да је го сто вао на пред из бор ном
ми тин гу Град ског од бо ра Со ци ја ли -
стич ке пар ти је Ср би је. 

На том ску пу, ко ји је одр жан у
пре пу ном дво ри шту се ди шта пан че -
вач ких со ци ја ли ста у Жар ка Зре ња -
ни на, био је глав на зве зда – у пра вом
сми слу те ре чи. 

Ушао је оде вен у бес пре кор но еле -
гант но оде ло, као да је упра во си шао с
мод не пи сте, и хо дао ла ко и шме кер -
ски. Са сва ким од при сут них ко му је
те ве че ри при шао да би га упо знао
стр пљи во је и без трун ке уо бра же но -
сти при чао, ша лио се – оду ше вља вао
је љу де не ис црп ном по зи тив ном енер -
ги јом. Ту ноћ је не мо гу ће за бо ра ви ти. 

Шта још ре ћи о Ба ти, глум цу чи ја је
стра на „За ни мљи во сти” на „Ви ки пе ди -
ји” пре пу на ин те ре сант них де та ља?
На ве шће мо са мо не ке: глу мио је у три -
де сет пет пар ти зан ских и ви ше од три -
ста пе де сет игра них фил мо ва, као и у
се дам де сет те ле ви зиј ских оства ре ња. 

По ред ма тер њег је зи ка, глу мио је
и на хр ват ском, ма ке дон ском, сло ве -
нач ком, ром ском, ал бан ском, не -
мач ком, фран цу ском, ен гле ском,
ита ли јан ском и ру ском је зи ку.

Се дам фил мо ва у ко ји ма је глу мио
би ло је но ми но ва но за нај ви шу на -
гра ду на Кан ском фе сти ва лу, а оства -
ре ња „Три”, „Ску пља чи пер ја” и „Бит -
ка на Не ре тви” уче ство ва ла су у тр ци
за на гра ду „Оскар” за нај бо љи стра ни
филм.

На ди мак Ба та до био је још у вре -
ме док је учио сред њу глу мач ку шко -
лу у Ни шу, а дао му га је њен ди рек -
тор, ко ји се та ко ђе звао Ве ли мир
Жи во ји но вић, да их не би ме ша ли
по шта ри ка да би им до но си ли пи -
сма. Тај на ди мак му је остао це лог
жи во та и мно ги су га ви ше зна ли по
ње му не го по пра вом име ну. По след -
ња Ба ти на нео ства ре на же ља би ла је
да ви ди си на, ко ји због не ких суд -
ских по сту па ка што се во де про тив
ње га не сме да уђе у Ср би ју.

Вал те ре, збо гом.

М. Г.

Стид
Во лим Гим на зи ју „Урош Пре дић”. Јер, био сам пре ско ро три де це ни -
је њен уче ник, упо знао сам је из ну тра и спо ља, осе тио ње ну спе ци фич -
ну те жи ну, ко ју је, по пут да ме ко јој го ди не не мо гу ни шта, с ла ко ћом
но си ла. Во лео сам је иа ко је ни сам би рао, већ је она ме не, по оном те -
ри то ри јал ном си сте му за јед нич ког, па усме ре ног сред њег обра зо ва ња.
Да кле, она ни је би ла мој из бор.

Ти неј џе ри су, на рав но и нор мал но, не мир ног ду ха и те ла и би ло би
тра гич но да ни је та ко. Ис тра жи ва ли смо се бе и дру ге, у ко је спа да ју и
про фе со ри, ис пи ти ва ли соп стве не гра ни це и све сно про во ци ра ли ка -
ко би смо упо зна ли ту ђе. Бе жа ли смо са ча со ва и дра ли се по ход ни ци -
ма; пу ши ли смо у ве-цеу, лу ђи и на про зо ри ма учи о ни ца; пре ска ка ли
смо зи до ве но ћу да би смо шкра ба ли по уну тра шњим фа са да ма шко ле;
да њу смо се ка чи ли на спољ ну огра ду или пе ња ли по спо ме ни ку по ред
цр кве... Али они ухва ће ни у чи ње њу ти неј џер ских бе да сто ћа, уме ли су
и да при хва те за слу же ну ка зну.

Ге не ра ци ја од ра сла на ро кен ро лу и њу веј ву зна ла је и да слу ша пре -
да ва че ко ји су то сво јом ши ри ном и ело квен ци јом за слу жи ли – уме ли
смо да по шту је мо ау то ри те те јер су нас то ме они на у чи ли. Би ли смо
сун ђе ри глад ни зна ња. Иа ко нас ни ко ни је те рао на то, чи та ли смо
кла си ке, бит ни ке, на ше пи сце... Те ле ви зи ју ни смо гле да ли, а ин тер нет
ни је по сто јао. Ра сли смо у сва ком сми слу и сра сли с на шом гим на зи -
јом, иа ко је ни смо би ра ли. С њом смо се, ка да је за то до шло вре ме, ле -
по по здра ви ли: уз осме хе, ги та ру и хор ско пе ва ње рок хи то ва.

Во лим пан че вач ку гим на зи ју. За то сам ту жан ка да чу јем да се сва ки
дру ги дан та мо при ја вљу ју бом бе ка ко би се из бе гли пи сме ни и кон -
трол ни. За то сам не сре ћан ка да ми као уред ни ку но ви на до ђу свр ше ни
гим на зи јал ци са же љом да пи шу, а ис по ста ви се да су не у те ме ље но са -
мо по у зда ни и есен ци јал но не пи сме ни. За то (ни)сам за чу ђен ка да сни -
мим да де вој ке од осам на ест го ди на по ред шко ле у кон тра сме ру тут -
ње бе сним ко ли ма на пу ње ним дру га ри ца ма, док са звуч ни ка дре чи
Се са. За то сам са бла знут ка да ви дим, као у сре ду, 25. ма ја, да ма ту ран -
ти пре ко Гим на зиј ског тр га ву кља ју флај ке ви ски ја и пи ва, ка ко би се
за гре ја ли за па ље ње ба кљи, до чек ли ме ног ор ке стра и дра ње уз нај гр -
ђе на род ња ке. Се ља на, иза ко је је оста ла ср ча! А ти ти неј џе ри су би ра -
ли Гим на зи ју, ни је она њих.

Лич но сам по го ђен, отуд је и овај текст пи сан у пр вом ли цу јед ни не,
због че га се из ви ња вам; то пра во и част има ле су ве ли чи не по пут Хе -
мин гве ја, Ма на или, у слу ча ју овог ли ста, Та ле та Мир ко ви ћа. Као бив -
ши гим на зи ја лац, лич но сам увре ђен бес крај ним се љо бе ри са њем тек
оти шлих ма ту ра на та. И би рам да се сти дим уме сто њих.

* * *

Ме ди ји ства ра ју јав но мње ње. Та ко би бар тре ба ло да бу де, то је јед на
од њи хо вих нај ва жни јих функ ци ја: пра те ћи на озби љан на чин об ра ђе -
не ин фор ма ци је, љу ди гра де но ве ста во ве и ме ња ју до не те од лу ке.

По не кад ме диј ски на пи си ме ња ју и са ста ве по ли тич ких пар ти ја. То
се де си ло про шле не де ље у ло кал ном СПС-у. Као зва нич но уну тар -
стра нач ко обра зло же ње за ис кљу че ње Бо ри са Шће па но ви ћа и Гор да не
То пић из те пар ти је на ве де ни су њи хо ви ис ту пи у „Пан чев цу”. Еј, у
2016, не у 1816. го ди ни, из ба циш из стран ке ак тив не чла но ве ко ји јав но
из но се сво је уте ме ље но ми шље ње!? Шта тре ба – да ћу те и да се кла ња ју
не при ко сно ве ном во ђи Ни ко ли Дан гу би ћу? Да се ра ди о кла сич ној ин -
кви зи ци ји и да то баш не ма мно го ве зе с мо згом, го во ри, ре ци мо, по да -
так да су за хва љу ју ћи на род ном по сла ни ку у прет ход ном са зи ву Скуп -
шти не Ср би је Го ци То пић со ци ја ли сти са да ушли у Скуп шти ну МЗ Ба -
нат ско Но во Се ло. Ус пут, из пар ти је је ис кљу че на и ме ђу же на ма у
стран ци по пу лар на Ма ја Ми ло ва но вић.

По гре ши ли смо у на шим тек сто ви ма у ве зи с Дан гу би ћем. Он ни је
лењ, ра ди чо век, скла ња сва ку по тен ци јал ну прет њу по свој пре сто.
Дан гу бић не дан гу би.

је она по сле не ко ли ко го ди на, због
ле њо сти на ше град ске вла сти, ове го -
ди не пре ки ну та), за вр ша ва ње по сло -
ва око тзв. ле га та Ба те Ми ха и ло ви ћа,
обез бе ђи ва ње но вог про сто ра за Га -
ле ри ју са вре ме не умет но сти, спа са -
ва ње свих де ла из фон да Га ле ри је из
ме мљи вог де поа и још мно го то га.
Мо жда за све то и ни је нео п ход но иза
се бе има ти сни мљен филм, на пи са ну
књи гу, на сли ка ну сли ку, не ки јав ни
на ступ, при ре ђе ну из ло жбу или кон -
церт, али сло жи ће те се да мно ге од
тих оба ве за под ра зу ме ва ју на по се -
бан на чин сен зи би ли са ну лич ност.

Кул тур ни цен тар ни је ЈКП, већ
ин сти ту ци ја од кључ ног зна ча ја за
кул ту ру овог гра да. А спо соб них глу -
ма ца, ре ди те ља, пи са ца, сли ка ра и
му зи ча ра, тих пан че вач ких ам ба са -
до ра кул ту ре, има ја ко мно го. Је ди -
но што су су ви ше сло бо до ум ни па
им, углав ном, не до ста ју стра нач ке
књи жи це. А без њих се ви ше ни у/на
јав не ра до ве не кре ће.

Д. М.

По след ња Ба ти на
ноћ у Пан че ву 

Ве ли кан ју го сло вен ског и срп ског фил -
ма Ба та Жи во ји но вић, ко ји је по чет -
ком ове не де ље оти шао у веч ност, не ке
од фил мо ва у ко ји ма је глу мио то ком
бо га те ка ри је ре сни мио је у Пан че ву.

Ме ђу њи ма су „Бал кан екс прес”,
при ча о ма лом ор ке стру про па ли ца
ко је по ку ша ва ју да се спа су од на ци -
ста, „Бом ба ши”, пар ти зан ски филм у
ко ме је глу мио с Љу би шом Са мар -
џи ћем, „Сен ке успо ме на”, дра ма о
оста ре лом глум цу ко ји упо зна је де -
вој чи цу чи ја је нај ве ћа же ља да по -
ста не глу ми ца, ак ци о ни три лер „Још
овај пут” о дво ји ци бив ших ро би ја ша
ко ји тра же ста рог при ја те ља итд. 

Ба та Жи во ји но вић је по след њи
пут по се тио Пан че во 2002. го ди не,

КЦП ни је ЈКП
„Пан че во је град кул ту ре и умет но -
сти”, ре че не дав но гра до на чел ник
Пан че ва. А ту ти ту лу су му (гра ду)
обез бе ди ли упра во са ми умет ни ци и
љу ди из све та кул ту ре, ко ји на леп
на чин, где год се на ђу, про мо ви шу
„на ше ма ло ми сто”.

Ка да се то има у ви ду, не ја сно де -
лу је од лу ка но ве по ли тич ке гар ни ту -
ре да на ме сто ди рек то ра Кул тур ног
цен тра, на кон јед ног углед ног књи -
жев ни ка, пре то га глу ми це, још ра -
ни је исто ри чар ке умет но сти и та ко
да ље, по ста ви чо ве ка чи ја је спо на с
кул ту ром тек то да је не ко ли ко го ди -
на за по слен у Кул тур ном цен тру, и
то на по сло ви ма ко ји се не од но се на
кул тур не са др жа је.

Пред Кул тур ним цен тром су мно -
ги иза зо ви. По ред ре сти ту ци је ко ја
ку ца на вра та, ту су и број ни фе сти -
ва ли, отва ра ње Би је на ла ви зу ел них
умет но сти, об на вља ње са рад ње с Бе -
о град ским фе сти ва лом игре (по што

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Весело и... мокро.

Матурантски бал, прошлог петка

Снимио Владимир Ђурђевић

• Време је да се народ пробуди. Подне је.

• Сви радимо за опште добро, да би у њему појединци уживали.

• И ми и они се позивамо на здрав разум. Лудило, брате!

• Човек је слеп код очију кад је заљубљен до ушију.

• Успела је да се запосли преко својих веза, везица и подвезица.

• Контејнери су нелегализоване народне кухиње.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

УМЕСТО ДА СЕ ОКРЕНУ БУДУЋНОСТИ, НАШИ РАДНИЦИ 

ЈОШ УВЕК ПОТРАЖУЈУ ЗАОСТАЛЕ ПЛАТЕ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 27. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО



Из ло жба ма „Још је дан по -
глед на Уро ша Пре ди ћа” и
„Ол га Сме де ре вац у сво јој
ку ћи” по чи ње пра те ћи про -
грам ово го ди шње ма ни фе -
ста ци је „Да ни Вај фер та”, ко -
ја ће би ти одр жа на од 30.
ма ја до 11. ју на, у ор га ни за -
ци ји Ту ри стич ке ор га ни за -
ци је Пан че ва, а под по кро -
ви тељ ством Гра да Пан че ва.
Иде ја ор га ни за то ра је сте да
се уз Ђор ђа Вај фер та про мо -
ви шу и дру ге зна ме ни те лич -
но сти тог вре ме на ко је су
жи ве ле и ра ди ле у Пан че ву.
Улаз на све про гра ме је бес -
пла тан.

Пр ва из ло жба, „Још је дан
по глед на Уро ша Пре ди ћа”,
би ће отво ре на у по не де љак,
30. ма ја, у 19 са ти, у На род ном
му зе ју, а из ло жба по све ће на
Ол ги Сме де ре вац би ће при ре -
ђе на у по не де љак, 6. ју на, у 19
са ти, у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти. Д. М.

АКТУЕЛНО
Петак, 27. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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БУ ДИ ПРЕ МИ ЈЕ РА: „ШКР ТИ БЕР БЕ РИН”

КА ВЕЗ УСА МЉЕ НО СТИ И ТВР ДИЧ ЛУ КА

НА „ДА НИ МА ВАЈ ФЕР ТА”

О Уро шу Пре ди ћу 
и Ол ги Сме де ре вац

У по не де љак, 30. ма ја, у 20
са ти, Ла не Гу то вић ће из ве -
сти свој ко мад „Обич но ве -
че” у До му Вој ске Ср би је у
Пан че ву. Реч је о фор ми
из ме ђу ток-шоу пред ста ве
и стен дап ко ме ди је. Гу то -
вић је са „Обич ном ве че ри”
до сад на сту пао сву да по
све ту, а сам шоу до не кле
за ви си од ат мос фе ре и ре -
ак ци ја пу бли ке.

Пр во дво је чи та ла ца ко ји
у пе так, 27. ма ја, у 12 са ти,
по ша љу сле де ћи СМС – КО
(раз мак) ко ме ди ја – на број

1201, до би ће по две кар те
за овај до га ђај.

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.

За ни мљи ва бај ка 
чу ве ног драм ског 
пи сца Алек сан дра
По по ви ћа

Не ка ва ша де ца не
про пу сте ква ли тет не
са др жа је

Пред ста ва за де цу „Шкр ти
Бер бе рин” Алек сан дра По по -
ви ћа пре ми јер но је од и гра на у
пе так, 20. ма ја, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва, у
окви ру ше стог Би је на ла умет -
нич ког деч јег из ра за. Ре жи ју
пот пи су је Пе тар Пе ја ко вић, а
игра ју Мла ден Со виљ, Јо ван
По по вић, Али са Лац ко, Ми -
лош Ла за ров и Бра ни слав Ра -
до ва но вић. Ком по зи тор му зи -
ке за пред ста ву је Иван Алек -
си је вић, а ау тор сце но гра фи је,
ко сти ма и лу та ка Зо ран Ми си та.
Пред ста ва је ре зул тат са рад ње
Би је на ла умет нич ког деч јег
из ра за и Ко тор ског фе сти ва ла
по зо ри шта за де цу.

Шкр тог Бер бе ри на игра
Мла ден Со виљ. Он ка же да му

рао и он да, на кон то га, као
што сва ки про блем му ти ра,
на го ми ла ва се и не нор мал но и
убр за но ра сте, он по ста је ка вез
из ко га је те шко иза ћи. Сва ки
чо век је под ло жан сво јим
стра хо ви ма, а бра ни се кри ве -
ћи дру ге љу де. Али бер бе рин
је, у сво јим те ме љи ма, пле ме -
нит и ме кан чо век – об ја шња -
ва Со виљ.

„Шкр ти Бер бе рин” пред ста -
вља јед ну од нај леп ших до ма -
ћих бај ки за де цу, а ове го ди не
се на вр ша ва два де сет го ди на
од смр ти јед ног од нај ве ћих
драм ских пи са ца – Алек сан -
дра По по ви ћа. По знат је по
ко ме ди ји и са ти ри, али и бо га -
том опу су за де цу и у драм -

је дра го сва ки пут кад се на ђе
у уло зи ко ја са др жи пле ме ни -
ту и зна чај ну про ме ну.

– Под ву кли смо у пред ста -
ви: oдреци се не че га – или
шкр то сти или уса мље но сти.
Бер бе рин је уте ме љен у сво јој
уса мље но сти ко ју је сам кре и -

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА

Планета у мом срцу

ском и у те ле ви зиј ском ства -
ра ла штву. Пи сао је и ро ма не,
али је ма ње по зна то да је био
из у зет но вешт мај стор при ча
за де цу. Алек сан дар По по вић
је ве о ма до бро по зна вао деч је
би ће бу ду ћи да је и сам био
ро ди тељ, а на про сто је имао
осе ћај за то шта де ци тре ба. Уз
Ду шка Ра до ви ћа и Дра га на
Лу ки ћа, Алек сан дар По по вић
је кр чио пут дру га чи јој, са вре -
ме ној књи жев но сти за де цу.

Ре при за пред ста ве, у окви ру
Би је на ла, пла ни ра на је за 26.
мај, од 10 и 12 са ти, а у ју лу ће
се игра ти на Ко тор ском фе сти -
ва лу по зо ри шта за де цу, у Тив ту
и у Хер цег Но вом.

М. Ма нић

ТОК-ШОУ ЛА НЕ ТА ГУ ТО ВИ ЋА

Обич но ве че

На ша су гра ђан ка На та ша Те о -
фи ло вић до бит ни ца је по ча сног
при зна ња на ме ђу на род ном фе -
сти ва лу ди ги тал не умет но сти
„Арс елек тро ни ка”. То при зна -
ње је осво ји ла у ка те го ри ји ани -
ма ци ја за рад под на зи вом
7001, и то у кон ку рен ци ји пре -
ко 3.000 де ла из 84 зе мље.

По ред то га, 6. ма ја, у Му зе ју
са вре ме не умет но сти Вој во ди -

не у Но вом Са ду отво ре на је
са мо стал на из ло жба ра до ва
На та ше Те о фи ло вић, ко јом је
об у хва ћен два де се то го ди шњи
пе ри од ње ног ства ра ла штва –
од ра до ва из обла сти ди ги тал -
не умет но сти, по ко ји ма је
умет ни ца по зна та ши рој јав но -
сти, до ви деа, до ку мен тар ног
ви деа, пер фор ман са и умет -
нич ких ак ци ја, цр те жа, фо то -

гра фи ја, обје ка та, ин ста ла ци ја
и ам би је на та.

„У умет нич ким кон цеп ти ма
На та ше Те о фи ло вић, по себ но
у ди ги тал ним ани ма ци ја ма,
мо же се пре по зна ти њен лич -
ни умет нич ки ру ко пис у хар -
мо нич ном скла ду емо тив ног и
ра ци о нал ног. Кроз укр шта ње
ра ци ја и емо ци ја она гра ди
но ву ствар ност у ко јој и фи гу -

ра ци ја и ап страк ци ја има ју
под јед на ко ме сто. Оно што је
за јед нич ко ње ним фи гу ра ма
(ка рак те ри ма) и ап стракт ним
об ли ци ма, је сте кре та ње у не -
де фи ни са ном про сто ру пра -
зни не”, при ме ти ла је ау тор ка
из ло жбе Све тла на Мла де нов.

Из ло жба се мо же по гле да ти
до 21. ма ја.

Д. М.

УС ПЕ СИ НА ТА ШЕ ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ

Зна чај на на гра да и са мо стал на из ло жба

Од пет ка, 20. ма ја, Ту ри стич ка ор га ни за -
ци ја Пан че во се за хва љу ју ћи од лу ци
град ске вла сти на ла зи у пре у ре ђе ном ен -
те ри је ру не ка да шњег ре сто ра на „Сне жа -
на”, ко ји је по вр ши не пре ко 240 ква драт -
них ме та ра.

Ди рек тор ТОП-а Бра ни слав Ров ча нин
је у обра ћа њу го сти ма на све ча ном отва -
ра њу ис та као да ће то да ти но ви под сти -
цај раз во ју ту ри зма у на шем гра ду. Та -
ко ђе, сва ки гост Пан че ва ће на том ме -
сту и убу ду ће мо ћи да до би је де таљ не
ин фор ма ци је о то ме шта вре ди ви де ти у
на шем гра ду и око ли ни. У скло пу но вих
про сто ри ја је и кон фе рен циј ска са ла,
ко ју ће мо ћи да ко ри сте сви они ко ји о
Пан че ву же ле да по ша љу ле пу сли ку.

При сут ни ма се обра тио и гра до на чел -
ник Са ша Па влов. Он је по хва лио рад
ТОП-а и као до бро осми шље не ак тив но -
сти на вео ма ни фе ста ци ју „Да ни Вај фер -
та”, спот о на шем гра ду и ту ри стич ки во -
дич. О то ме, пре ма ње го вим ре чи ма, до -

вољ но го во ре на гра де ко је су до би ли.
– У Пан че ву по сто ји бо га то кул тур но и

ин ду стриј ско на сле ђе. Ми слим да је до -
шло вре ме да и ми има мо до вољ но сна ге
и па ме ти да ис ко ри сти мо те на ше вред -
но сти – ре као је Па влов.

Ком па ни ја „Хај не кен Ср би ја” от ку пи ла
је пор трет по зна тог ин ду стри јал ца Ђор -
ђа Вај фер та ко ји је на сли као наш су гра -
ђа нин Емил Сфе ра. Овај умет ник је на
отва ра њу об ја вио да је од лу чио да сав
но вац, 100.000 ди на ра, усту пи Оп штој
бол ни ци за ре но ви ра ње Деч јег ин тер ног
оде ље ња.
Ди рек тор Оп ште бол ни це Не бој ша

Та сић је по во дом то га за хва лио Сфе -
ри и ре као да ће за хва љу ју ћи ње го вој
до на ци ји би ти по пра вљен кров тог
оде ље ња, ко ји већ го ди на ма про ки -
шња ва. Он је до дао и да би би ло до бро
ка да би ху ма ни гест Еми ла Сфе ре био
сти му ланс ло кал ној са мо у пра ви да
без об зи ра на сва за кон ска огра ни че -

ња про на ђе на чин да по мог не у ре кон -
струк ци ји Оп ште бол ни це, као и да се у
тај по сао укљу че и ло кал ни при вред ни -
ци, јер се у бол ни ци ле че гра ђа ни и гра -
ђан ке Пан че ва.

М. Г.

ОТВО РЕ НЕ НО ВЕ ПРО СТО РИ ЈЕ ТОП-а

Под сти цај за још бо љу про мо ци ју Пан че ва 

„УЉЕ ЗИ” МЕ ЂУ СТИ ХО ВИ МА

У окви ру ше стог БУ ДИ-ја , у сре ду, 18. ма ја, на Деч јем оде -

ље њу Град ске би бли о те ке пред ста вље на је пе снич ка књи га

за де цу „Уље зи” но ви нар ке на шег ли ста Дра га не Мла де но вић.

У упо зна ва њу пу бли ке с ње ним пе сма ма и илу стра ци ја ма

Ма је Ве се ли но вић по мо гле су три осмо го ди шње де вој чи це:

Пе тра Хра ну е ли, Ана Сто јић и Ка та ри на Буб ње вић, ко је су

во ди ле про грам. На -

кон про мо ци је Ма ја

Ве се ли но вић је при -

ре ди ла ма лу ли ков -

ну ра ди о ни цу.

„Уље зи” су об ја -

вље ни у из да њу „Фа -

бри ке књи га”, а ка ко

је об ја сни ла ау тор ка,

реч је о сво је вр сној је зич кој игри, у ко јој је нео п ход но да чи -

та о ци буд но и кон цен три са но про ла зе кроз сти хо ве и у њи ма

про на ла зе „уље зе”. Чи та ње на тај на чин по ста је ин тер ак тив -

ни је и за бав ни је, а де ца су у мо гућ но сти да на јед но ста ван на -

чин на у че не ке но ве пој мо ве.

НЕ ПРО ПУ СТИ ТЕ...

Пе так, 27. мај, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра Пан че ва:
пред ста ва за сред њо школ це „Ли зи стра та” Ака де ми је умет но -
сти Но ви Сад.
Су бо та, 28. мај, 17 са ти, „Авив парк” Пан че во: по зо ри шни и
му зич ки про грам „БУ ДИ у ’Ави ву’”.
Уто рак, 31. мај, 18.30, фо а је Кул тур ног цен тра Пан че ва: отва -
ра ње из ло жбе еко ло шки ан га жо ва них фо то гра фи ја „Ства ран
свет око ме не”, у са рад њи са За во дом за јав но здра вље Пан че -
во, по во дом Свет ског да на за шти те жи вот не сре ди не.
Уто рак, 31. мај, 19 са ти, „Де ца пе ва ју ро кен рол”: пре ми је ра
син гла „Хо ћу да знам” (хор „Чу пе рак”, Ца не и Ан тон из „Пар -
ти бреј кер са”).

Градски Секретаријат за јав-
не службе и социјална пита-
ња обавештава све студенте
који су остварили право на
регресирани превоз да новац
за период јануар–јун 2016.

године могу подићи уз лич-
ну карту на шалтерима По-
штанске штедионице и у
свим поштама на територији
Србије.

М. Г.

ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обавештење за студенте

Изложба дечјих ликовних
радова „Живот планете по-
чиње у мом срцу” отворена
је среду, 25. маја, у холу
Градске управе и представља
део еколошке акције „Саку-
пи и уштеди, видећеш да
вреди”, која је по други пут
реализована у нашем граду.
Изложбу су организовали
ЈКП „Хигијена”, Секретари-
јат за заштиту животне сре-
дине Градске управе Панче-
ва, Центар за таленте „Ми-
хајло Пупин” из Панчева и
ЈКП „Зеленило”.

На пригодној свечаности
присутнима се обратила
чланица Градског већа заду-
жена за заштиту животне
средине и одрживи развој
Катарина Бањаи, која је ис-
такла да живот ове планете
почиње у дечјем срцу и да
њихово детињство, њихово
срећно и здраво одрастање и
њихов будући живот почињу
и трају захваљујући срцу ове
планете. Она је поручила да
је због тога наш заједнички
задатак да животну средину
чувамо здравом, а наш град
чистим и додала да је веома
важно едуковати најмлађе у

области заштите животне
средине, нарочито када је
реч о одлагању амбалажног
отпада.

На овогодишњем конкурсу
су награђени: Емилија Јако-
вљевић, ученица II-2 ОШ
„Жарко Зрењанин” из Кача-
рева, и Марко Кошпић, уче-
ник V-4 ОШ „Свети Сава” из
Панчева (треће награде), као
и Сара Кнежевић, ученица V-3
ОШ „Свети Сава” (друга на-
града), a прво место је осво-
јила Хелена Малић, ученица
IV-3 панчевачке школе „Све-
ти Сава”. Сви они су награђе-
ни издањима Секретаријата
за заштиту животне средине
„Екопедија” и „Екобуквица”,
а рад Хелена Малић наћи ће
се на насловној страни следе-
ћег броја „Екопедије”.

Секретаријат за заштиту
животне средине Градске
управе Панчева наградио је
лауреате ликовног конкурса
једнодневном екскурзијом на
Палић, која ће бити реализо-
вана 4. јуна. Њима ће се при-
дружити овогодишњи побед-
ници акције „Сакупи и уште-
ди, видећеш да вреди”.

З. Ст.

Једна од најлепших домаћих бајки за децу на сцени КЦП-а



У окви ру ма ни фе ста ци је
„Мај ски да ни књи ге” у сре ду,
25. ма ја, у Град ској би бли о -
те ци одр жа на је три би на под
на зи вом „Ти то стал ги ја, или
да ли је цр ко мар шал?”, на
ко јој су уче ство ва ли др Не ле
Ка рај лић, мр Ива на Пан те -
лић и др Пре драг Ј. Мар ко -
вић, а раз го вор с њи ма во дио
је пи сац Ву ле Жу рић.

– Сва ког 25. ма ја при ча мо
о Јо си пу Бро зу, по ку ша ва мо
да об ја сни мо че жњу за њим и
да од го во ри мо на пи та ње ко -
ли ко је до бро, а ко ли ко је ло -
ше осе ћа ти је. Иа ко но стал -
ги ја за со ци ја ли змом по сто ји
у свим бив шим со ци ја ли -
стич ким зе мља ма, она ниг де
ни је ве за на за јед ног чо ве ка
као што је то слу чај у др жа -
ва ма бив ше Ју го сла ви је. Ов де
се це ла зе мља по и сто ве ћи ва -
ла с јед ном осо бом, ко ја је
по ста ла њен сим бол – ре као
је Мар ко вић.

Он је ис та као и да љу ди о
„злат ним вре ме ни ма” има ју
мит ску сли ку, ко ја их за пра во
спре ча ва да при хва те не ка
но ва, јер им се не пре ста но
чи ни ка ко је не кад би ло бо ље.

Не ле Ка рај лић је ка зао да
је Ју го сла ви ја ну ди ла мно ге
по год но сти, а по себ но је из -
дво јио то што ни је би ло ра -
то ва, санк ци ја и кри ми на ла.

– Лич но то вре ме пам тим
као је дан ве о ма леп пе ри од.
Ме ђу тим, да је би ло са вр ше -
но, не би смо да нас пла ћа ли
мно ге гре шке – на гла сио је
Ка рај лић.

О ли ку и де лу Ти то ве су -
пру ге Јо ван ке Броз го во ри ла
је Ива на Пан те лић, ко ја пи -
ше док тор ску ди сер та ци ју на
ту те му, а овом при ли ком је
на ве ла ка ко се на тај ко рак
од лу чи ла због то га што се
њом ско ро ни ко ни је ба вио.

– Ти то ви би о гра фи јој ни -
су по све ти ли го то во ни ка кву
па жњу, а чак је и за јав ност у
ве ћем де лу пе ри о да њи хо вог
за јед нич ког жи во та би ла
објек ти ви зо ва на. Би ла је ве -
о ма ин те ре сант на и ин три -
гант на лич ност – из ја ви ла је
Ива на Пан те лић.

Ми лу тин Илић, до ско ра шњи
пред сед ник Град ске ор га ни -
за ци је Срп ског по кре та Две -
ри, под нео је остав ку на ту
функ ци ју из, ка ко на во ди,
мо рал них раз ло га.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у уто рак, 24.
ма ја, Илић је из ја вио:

– С об зи ром на то да Две -
ри у Пан че ву ни су пре шле
цен зус, сма трам да ја као
пред сед ник ГО сно сим нај -
ве ћу од го вор ност. Због то га
под но сим остав ку на ту
функ ци ју, а и да би смо уне -
ли но ву енер ги ју у наш по -
крет, ко ја би нам обез бе ди ла
бо љи ре зул тат убу ду ће.

Он је ка зао да чла но ви
Две ри ни су у по ли ти ци због
функ ци ја и да ће у на ред ном
пе ри о ду на ста ви ти сви за -
јед но да ра де, до дав ши да
не ма ни ка квих ло мо ва у
стран ци.

На ме сто пред сед ни ка ГО,
а по од лу ци Из вр шног од бо -
ра, по ста вљен је Сло бо дан

Ди мо вић, ко ји је том при ли -
ком ис та као да ће ту функ -
ци ју оба вља ти до уну тар -
стра нач ких из бо ра, ко ји ће
би ти одр жа ни у сеп тем бру.

– Иа ко крај њи ре зул тат на
ло кал ним из бо ри ма ни је
био сја јан, ми смо за до вољ -
ни учин ком и ра дом чла но -
ва у про те клом пе ри о ду. На -
ста ви ће мо спро во ђе ње на ше
по ли ти ке и циљ нам је да
сви чу ју на шу по ру ку – ре -
као је Ди мо вић.

Он је са оп штио да Две ри
ни кад ни су да ва ле ла жна
обе ћа ња и да су увек ну ди ле
ре ал на ре ше ња за мно ге
про бле ме, на гла сив ши да ће
убу ду ће гра ђа ни ма кон крет -
ни је и ду бље пред ста вља ти
све те ме ко ји ма се ба ве.

Две ри су овом при ли ком
ис та кле да се из да на у дан
ква ли тет и кван ти тет Град -
ске ор га ни за ци је по бољ ша ва
и да је на пра вљен леп по мак
ула ском тог по кре та у пар -
ла мент.

ПОЛИТИКА
Петак, 27. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сузана
Првуљ

Од мах по за вр шет ку кон -
сти ту тив не сед ни це но вог
са зи ва Скуп шти не Пан че ва,
у че твр так, 19. ма ја, Срп ска
на пред на стран ка одр жа ла
је кон фе рен ци ју за но ви на -
ре у хо лу Град ске упра ве.
Том при ли ком је ис так ну то
да су то ком за се да ња но во -
фор ми ра ног ло кал ног пар -
ла мен та пред став ни ци по је -
ди них опо зи ци о них стра на ка
из но си ли нео сно ва не кри -
ти ке на ра чун вла да ју ће
пар ти је.

Жељ ко Су шец, пред сед -
ник Град ског од бо ра СНС-а,
ре као је да ко а ли ци ја оку -
пље на око те пар ти је не по -
ла же ра чу не „цен зус” стран -
ка ма, а гра ђа ни ма је обе ћао
еко ном ско и при вред но ја -
ча ње Пан че ва у на ред ном
пе ри о ду.

Го во ре ћи о Апо те ци, он је
на гла сио да је СНС 2012. го -
ди не, за јед но с та да шњим
ко а ли ци о ним парт не ри ма
Со ци ја ли стич ком пар ти јом
Ср би је и Је дин стве ном Ср -
би јом, пре у зео од го вор ност
за ту уста но ву.

– Та фа мо зна ди рек тор ка
Апо те ке ни је ка дар СНС-а,
већ ко а ли ци је СПС-а и ЈС-а.
Град ни у јед ном мо мен ту
ни је мо гао да ра ди и да из -
вр ши кон тро лу. Зна мо да су
те исте пар ти је во ди ле и
Ми ни стар ство здра вља, а
сви про бле ми се при пи су ју
на шој стран ци – из ја вио је
Су шец.

Он је до дао и да вла да ју ћа
пар ти ја обе ћа ва да ни ко од
за по сле них у по ме ну тој
уста но ви не ће оста ти без
по сла.

О ис тој те ми је го во рио и
гра до на чел ник Са ша Па -
влов, ко ји је ка зао да без об -
зи ра на то што је про блем

Апо те ке кул ми ни рао не дав -
но, он се про те же го ди на ма
уна зад, ка да СНС уоп ште
ни је уче ство вао у вла сти.

– Во лео бих да ви дим ко -
ја ло кал на са мо у пра ва је
пре у зе ла од го вор ност за ре -
ша ва ње про бле ма сво је апо -
те кар ске уста но ве чи ји је
осни вач. Пан че вач ка апо те -
ка ни је је ди на ко ја је у про -
бле му, а са мо ми у про те -
клих де сет ме се ци по ку ша -
ва мо да се ба ви мо тим пи та -
њем у прав цу про на ла же ња
нај а де кват ни јег ре ше ња, да
гра ђа ни не би тр пе ли и да
би та уста но ва мо гла да
функ ци о ни ше – ис та као је
Па влов.

С об зи ром на то да је то -
ком сед ни це Скуп шти не од -
бор ник из ре до ва По кре та
„До ста је би ло” ка зао да
СНС не сме да се во ди из го -
во ри ма ка ко су прет ход не
вла сти од го вор не за од ре ђе -
не про бле ме, Па влов је ре -
као да та чи ње ни ца го во ри о
то ме да он крат ко пра ти по -
ли ти ку и да не зна шта се у
Пан че ву де ша ва ло про те -
клих го ди на.

– Оно што је про пу ште но
у по след њих де сет или пет -
на ест го ди на, пре све га у
раз во ју ин ве сти ци о ног ци -
клу са, не мо же се на док на -
ди ти за го ди ну или две. То -
ком про шлог, ду жег пе ри о да
ни ко ни је во дио ра чу на о
опре ма њу и отва ра њу ин ду -
стриј ске зо не, а та кав не до -
ста так је не мо гу ће на док на -
ди ти из бу џе та Гра да за
крат ко вре ме. Та ко ђе, то
зах те ва озби љан рад и упра -
вља ње јав ним фи нан си ја ма,
ко је су са да мно го ма ње не -
го што су би ле у по ме ну том
пе ри о ду – под ву као је Па -
влов.

Кон сти ту тив на сед ни ца Скуп шти не Пан -
че ва би ла је те ма на кон фе рен ци ја ма за
но ви на ре две ју стра на ка. На и ме, Со ци ја -
ли стич ка пар ти ја Ср би је је, обра ћа ју ћи се

јав но сти, по но во осу ди ла то што ни су би -
ли пред ста вље ни пла но ви и про гра ми гра -
до на чел ни ка и већ ни ка то ком за се да ња
пар ла мен та, а чла но ви Срп ске на пред не

стран ке твр ди ли су ка ко су кри ти ке ко је су
на њи хов ра чун из не ли од бор ни ци опо зи -
ци о них пар ти ја нео сно ва не, до дав ши да
не по ла жу ра чу не „цен зус” стран ка ма.

(НЕ)ОСНО ВА НЕ КРИ ТИ КЕ 
ЗА СЕ ДА ЊА ПАР ЛА МЕН ТА

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

Не полажемо рачуне
„цензус” странкама

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 25.
ма ја, чла но ви Со ци ја ли -
стич ке пар ти је Ср би је ис та -
кли су да кон сти ту тив на
сед ни ца Скуп шти не Пан че ва
ни је са зва на по про пи си ма,
то јест да од бор ни ци ни су
би ли по зва ни пи са ним пу тем
се дам да на уна пред, као и
да им ни је до ста вљен ма те -
ри јал.

Ни ко ла Дан гу бић, од бор -
ник из ре до ва ове стран ке,
об ја снио је ка ко је то ве о ма
бит но, јер је на сед ни ци
Скуп шти не ме њан Ста тут,
до дав ши да је без по себ ног
обра зло же ња сма њен број
већ ни ка, а по моћ ни ци ма
гра до на чел ни ка су при до -
да та овла шће ња.

– Та кав по тез огра ни ча ва
рад од бор ни ка, јер већ ни ци
мо гу да бу ду по зва ни у
Скуп шти ну ка ко би об ја сни -
ли чи ме се ба ве, а на кон ове
од лу ке то не ће би ти мо гу ће,
јер по моћ ни ци гра до на чел -
ни ка по ла жу ра чу не са мо
гра до на чел ни ку – из ја вио је
Дан гу бић.

Он је на по ме нуо и ка ко је
про ме на ди рек то ра у јав -
ним пред у зе ћи ма из вр ше на
кон фу зно и без ика квих
обра зло же ња.

– Ни је нам ја сно због че -
га су по је ди ни љу ди ко ји су
не дав но под не ли остав ке, и
то из лич них раз ло га, по но -
во име но ва ни за ди рек то ре.

Ни смо ви де ли ни ка кав
план њи хо вог ра да, а не
зна мо ни да ли су на пре до -
ва ли и по ста ли бо љи у ме -
ђу вре ме ну. Сма тра мо да је
не до пу сти во да се на ме сто
ди рек то ра Ди рек ци је за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва
вра ти осо ба ко ја је на исту
функ ци ју под не ла остав ку
пре два ме се ца – ре као је
Дан гу бић.

Еспе е сов ци сма тра ју да је
не при хва тљи во то што се
при ли ком из бо ра гра до на -
чел ни ка и већ ни ка на кон -
сти ту тив ној сед ни ци ни ко
од по ме ну тих ни је обра тио
од бор ни ци ма. Ка ко на во де,
то ком за се да ња Скуп шти не
ни је би ло из но ше ња пла на
и про гра ма ра да.

– Обра тио нам се гра до -
на чел ник, али ни он ни је
из нео план ра да, а по на -
шем ми шље њу нео п ход но је
да по сто ји увид у све оно
што је учи ње но у на шем
гра ду, као и оно што ће се
тек учи ни ти. На исти на чин
су се по не ли већ ни ци, да кле
ни јед ном се ни су обра ти ли
при сут ни ма. Сма тра мо да
тре ба да зна мо ства ри за ко -
је ће се они за ла га ти, а сва -
ка ко и ко је су њи хо ве ви зи је
– под ву као је Дан гу бић.

Чла но ви СПС-а за кљу чи -
ли су и ка ко је не до пу сти во
то што је кон сти ту тив на
сед ни ца Скуп шти не при -
пре мље на на бр зи ну.

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

Огра ни ча ва ње ра да
од бор ни ка

„ТИ ТО СТАЛ ГИ ЈА, ИЛИ ДА ЛИ ЈЕ 

ЦР КО МАР ШАЛ?”

Но стал ги ја 
за со ци ја ли змом

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Но ви пред сед ник
Град ске ор га ни за ци је

Ванредна седница Скупшти-
не Градског удружења свих
пензионера Панчева одржана
је у суботу, 21. маја. Једногла-
сном одлуком на место пред-
седника је постављен Петар
Дошен.

– Ово заседање је на неки
начин и оснивачко, јер смо
одлучили да донесемо измену
Статута и да региструјемо
удружење по његовом основу.
Променили смо и назив, па ће
он сада гласити Ново удруже-
ње свих пензионера Панчева –
изјавио је Дошен.

Он је казао и да је разреше-
ње Ненада Шалетића, доско-
рашњег председника удруже-
ња, такође било повод заседа-
ња Скупштине.

– С обзиром на то да је Ша-
летић био и председник Град-
ског одбора ПУПС-а, све до
његовог преласка у Српску на-
предну странку, када је и раз-
решен свих партијских ду-
жности које је имао по том
основу, чланство удружења
пензионера је захтевало да се
он смени и са ове позиције –
подвукао је Дошен.

УДРУЖЕЊЕ СВИХ ПЕНЗИОНЕРА

Изабрано ново руководство
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Ко је су пред но сти и ма не дру штве -
них мре жа? Кон стант но се на по ми ње
ка ко је ера ин тер не та по ре ме ти ла и
из ме ни ла основ не вред но сти у дру -
штву, као и да љу ди че сто за бо ра вља -
ју и на жи ви кон такт и ко му ни ка ци ју.

Ове не де ље упи та ли смо су гра ђа не
ка кво ми шље ње има ју о ова квим по -
ја ва ма.

МИ ХАЉ БУ ДАИ, пен зи о нер:
– Сма трам да је због пре ко мер не

упо тре бе дру штве них мре жа омла -
ди на да нас асо ци јал на, ле ња и нео -
бра зо ва на. Ми слим да, на при мер,
„Феј сбук” не ма го то во ни ка квих
пред но сти и да се тим пу тем кон -
стант но про мо ви ше по гре шан си -
стем вред но сти. Ипак, и ја га ко ри -
стим, као и „Скајп”, али сва ка ко са мо
као јеф тин вид ко му ни ка ци је, и то с
љу ди ма ко ји су у ино стран ству.

МИ РО СЛАВ БИР ЦАН, ар хе о лог:
– Ја мно го ви ше во лим да се оку -

пим с при ја те љи ма, да узме мо пи во

и да се ди мо, на при мер, у пар ку, не -
го да се до пи су је мо пу тем „Феј сбу -
ка”. Сма трам да сви ко ји ко ри сте
дру штве не мре же за пра во жи ве у
јед ном не ре ал ном све ту, у ко јем се
не пред ста вља ју у пра вом све тлу, а
љу ди су по ста ли и ве о ма асо ци јал ни.

БО ЈА НА КОР ДА, пен зи о нер ка:
– Од по ја ве мо бил них те ле фо на

љу ди су по ста ли ве о ма асо ци јал ни, а
пре све га омла ди на. Че сто по сма -
трам мла де љу де на по ро дич ним
оку пља њи ма и та да из ра зи то при ме -
ћу јем не до ста так ко му ни ка ци је ме ђу
њи ма, а сва ка ко да те ле фо не не ис -
пу шта ју из ру ку. Ја ни шта од то га не
ко ри стим.

ДРА ГА НА БРА ЈО ВИЋ, тр го вац:
– Ко ри стим дру штве не мре же, ак -

тив на сам и на „Феј сбу ку” и на „Ин -
ста гра му”. Упо тре бља вам их за ко -
му ни ка ци ју, а тим пу тем се и ин фор -
ми шем чи та ју ћи пор та ле. Сма трам
да се због њи хо ве по ја ве и упо тре бе

љу ди мо жда ма ње дру же ужи во, али
ипак оне има ју и сво је пред но сти,
ко му ни ка ци ја је рас про стра ње ни ја.

НИ НА БО ЖИЋ, сред њо школ ка:
– Љу ди су пр вен стве но због пре ко -

мер не упо тре бе дру штве них мре жа
по ста ли асо ци јал ни и не дру же љу би -
ви. Ипак, сма трам да елек трон ски
вид ко му ни ка ци је има и сво је пред -
но сти, јер је ко му ни ка ци ја тим пу -
тем ве о ма јед но став на. Сва ка ко, ја
ипак ви ше во лим да се ужи во ви ђам
са сво јим при ја те љи ма.

ДА РИО КР СТИЋ, за по слен:
– Ја ко ри стим дру штве не мре же,

али са мо као сред ство ко је ми омо гу -
ћа ва ко му ни ка ци ју са оним љу ди ма с
ко ји ма то ни је мо гу ће на дру ги на -
чин. Мно го ви ше во лим да се оку -
пим с при ја те љи ма у ка фа ни или на
не ким дру гим ме сти ма. Пре ко мер на
упо тре ба све га то га сва ка ко је до ве ла
до асо ци јал но сти љу ди.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Д. БРАЈОВИЋБ. КОРДА Н. БОЖИЋ Д. КРСТИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЈЕ СУ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ КО РИ ШЋЕ ЊА ДРУ ШТВЕ НИХ МРЕ ЖА?

По ста ли смо асо ци јал ни

М. БИРЦАНМ. БУДАИ

Опо зи ци ја тра жи ла да чу је
план но ве из вр шне вла сти

СНС не ће да по ла же 
ра чу не „цен зус ко а ли ци ји”

Пр ва сед ни ца но вог са зи ва Скуп шти не
Пан че ва по ка за ла је да се у на ред ном
пе ри о ду мо же оче ки ва ти од су ство по -
ли тич ке рас пра ве, уз оце ну вла да ју ће
ве ћи не из СНС-а ка ко пар ла мент у ко -
ме се де пред став ни ци стра на ка за ко је
су Пан чев ци гла са ли ни је ме сто за та -
кве ра бо те. Основ ни про блем по ми -
шље њу од бор ни ка из ЛСВ-а и По кре та
„До ста је би ло” био је то што су гра до -
на чел ник и чла но ви Град ског ве ћа
иза бра ни а да прет ход но Скуп шти ни и
јав но сти ни су пре до чи ли би ло ка кав
план ра да. Гра до на чел ник Са ша Па -
влов је од го ва рао на пи та ња опо зи ци -
је, али са мо на она ко ја су се од но си ла

град ске апо те ке. Оче ку јем да ви ше не -
ће мо слу ша ти о то ме ка ко је не ко не -
кад не што ло ше ура дио, не га да поч не
јед на ера у ко јој ће те да ка же те ка ко
сте ви од го вор ни за оно што ни сте до -
бро ура ди ли – ре као је Јо ва но вић.

Је ли сав чић је до дао да је за го вор -
ни цу иза шао да би ви део ка ко из гле -
да ју љу ди ко ји ће на ред них го ди на
во ди ти град, јер се они ни по сле не -
ко ли ко по зи ва ни су пред ста ви ли
Скуп шти ни.

Слич не при мед бе је из нео и шеф
пан че вач ких со ци ја ли ста Ни ко ла
Дан гу бић.

– Ап со лут но се сла жем да тре ба да
по сто ји план ра да кан ди да та за гра -
до на чел ни ка и већ ни ке ка ко би се
ви де ло шта су им ви зи ја и ци ље ви и
да ако их не ис пу не, људ ски под не су
остав ке – на вео је Дан гу бић.

Ка рољ Ранц, је ди ни од бор ник Са -
ве за вој во ђан ских Ма ђа ра, по др жао

вље ну још на атин ској аго ри пре два
и по ми ле ни ју ма. И у прет ход ном
ман да ту су зна ли да оно што тре ба да
ка жу за го вор ни цом, са оп ште ка сни -
је на кон фе рен ци ји за но ви на ре. Те -
шко је ре ћи да ли се ту ра ди о же љи
да по ли тич ким опо нен ти ма по ка жу
ко ли ко их не ува жа ва ју, или о стра ху
од су че ља ва ња ми шље ња. Ру ку на ср -
це, ра ни је је би ло и из у зе та ка, по пут
Во ја Кр ко ба би ћа или Са ше Лев на ји -
ћа, ко ји ни су пре за ли од скуп штин -
ских ду е ла.

Прак са да се на кон фе рен ци ја ма за
но ви на ре го во ри оно че му је ме сто за
го вор ни цом, на ста вље на је, па су Пан -
чев ци од Жељ ка Су ше ца, од бор ни ка и
ше фа ло кал них на пред ња ка, и Са ше
Па вло ва, гра до на чел ни ка, до би ли не -
ка раз ја шње ња на кон сед ни це.

Она су се пре све га од но си ла на то
да СНС ни је хтео да по ле ми ше са
„цен зус ко а ли ци јом”. Су шец је на -
гла сио ка ко „СНС, за ко ји је гла са ло
ско ро 28.000 би ра ча, не ће по ла га ти
ра чу не стран ка ма ко је има ју по др -
шку од 4.000 гла со ва, већ гра ђа ни ма
Пан че ва”. То би ваљ да тре ба ло да
зна чи ка ко за ДЈБ и ЛСВ ни су гла са -
ли Пан чев ци.

На ду, ме ђу тим, ули ва ње го ва из ја ва
ко јом су ге ри ше да је ћу та ње ве ћи не у
Скуп шти ни би ло са мо при вре ме но.

– Да нас смо их ма ло пу сти ли да ви -
ди мо с ка квом ми опо зи ци јом има мо
по сла – ре као је до слов но Су шец.

Про грам ра да но ве из вр шне вла сти
ипак ни та да ни је из нет. Осим ако се
не ра чу на то што је Па влов ме ди ји ма
у па у зи за се да ња из ја вио ка ко ће
при о ри те ти ње го вог ка би не та би ти
ин ве сти ци је у при вре ду и по љо при -
вре ду ра ди по ве ћа ња бро ја рад них
ме ста, што је обе ћа ње ко је су у овој
или оној фор ми да ва ли сви ње го ви
прет ход ни ци у по след њих де се так
го ди на. Кад је већ реч о бли ској исто -
ри ји, од 2012. го ди не, од ка да на -
пред ња ци са мо стал но или у ко а ли -
ци ја ма вла да ју Пан че вом, са мо се за
вре ме ман да та Па вла Ра да но ва до го -
ди ло да чла но ви Град ског ве ћа иза ђу
пред од бор ни ке ка ко би пред ста ви ли
се бе и сво је пла но ве.

Д. Ву ка ши но вић

Сма ње ње бро ја рад ни ка или
об је ди ња ва ње функ ци ја?

Сма ње ње јав них рас хо да, по зна ти је
у јав но сти под код ним на зи вом ра -
ци о на ли за ци ја, у Пан че ву ће у на -
ред ном пе ри о ду би ти ви дљи во кроз
сма ње ње бро ја за по сле них у јав ним
и јав ним ко му нал ним пред у зе ћи ма,
те тро шко ва по сло ва ња чи та вог ло -
кал ног јав ног сек то ра.

Гра до на чел ник Са ша Па влов на -
ја вио је да ће на сма ње њу бро ја већ -
ни ка град ски бу џет уште де ти око 28
ми ли о на ди на ра го ди шње, али да то
не ће угро зи ти рад по сто је ћих де -
лат но сти у Град ског упра ви, јер је
он пре у зео ре сор при вре де, ње гов
за ме ник Пре драг Жив ко вић је за -
др жао бри гу о јав ним фи нан си ја ма,
а Алек сан дар Фар каш ће и да ље во -
ди ти ре сор спор та, али са да на
функ ци ји град ског ме на џе ра.

Исто вре ме но, по си сте ма ти за ци -
ји рад них ме ста у град ској ад ми ни -
стра ци ји, гра до на чел ник ће и да ље
има ти пет по моћ ни ка, али ће их
фак тич ки би ти че тво ро, јер је Зо ри -
ца Ре пац са те функ ци је оти шла у
Град ско ве ће, где је за ду же на за по -
љо при вре ду и раз вој се ла. Исти на,
Па влов је на ја вио да ће и то ме сто
би ти по пу ње но, об ја шња ва ју ћи то
оче ки ва њем „од ре ђе не вр сте де цен -
тра ли за ци је и да ва ња ве ћег ау то ри -
те та на се ље ним ме сти ма”. Он ни је
об ја снио да ли то зна чи да ће у ду ху
ра ци о на ли за ци је чла ни ца Ве ћа Зо -
ри ца Ре пац би ти осло бо ђе на од го -

вор но сти за раз во ја се ла, ка ко не би
до шло до ду пли ра ња функ ци ја с бу -
ду ћим по моћ ни ком.

Још јед на но вост је сте да ће гра до -
на чел ник има ти по моћ ни ка за об је -
ди ње не јав не на бав ке, а то ће би ти
Ма ри ја Ђу ка но вић, ко ја је до не дав -
но бри ну ла о тен де ри ма у „Во до во -
ду”. Па влов је об ја снио да ће њен за -
да так би ти да сву исту или слич ну
ро бу и услу ге ко је на ба вља ју Град ска
упра ва, јав на и ко му нал на пред у зе ћа
и уста но ве иду пре ко јед не за јед нич -
ке на бав ке, чи ме ће се по сти за ти
уште де. На гла сио је ка ко ће то мо -
жда зна чи ти да ће слу жбе ко је се
овим по сло ви ма ба ве у ко му нал ним
фир ма ма по ста ти ви шак. На пи та ње
да ли се уво ђе њем овог по моћ нич ког
ме ста за пра во ду пли ра по сао Аген -
ци је за јав не на бав ке, Па влов је од -
го во рио да се та слу жба ба ви тен де -
ри ма са мо за Град ску упра ву.

Он је ре као да се од Ми ни стар -
ства за др жав ну упра ву и ло кал ну
са мо у пра ву тек оче ку је та чан број
ово го ди шњих ви шко ва за по сле них
и да ће нај ви ше на уда ру би ти ко му -
нал ни сек тор. До дао је ка ко ће се
тек ви де ти да ли ће се све све сти на
от пу шта ња, или ће би ти об је ди ње не
по је ди не функ ци је у тим пред у зе -
ћи ма. Гра до на чел ник је за кљу чио
ка ко ће Пан че во ство ри ти мо дел
ор га ни за ци је ра да и ра ци о на ли за -
ци је тро шко ва у ко му нал ним пред -
у зе ћи ма по узо ру на Љу бља ну и
Грац, и уз ува жа ва ње по тре ба Пан -
че ва ца.

РА ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ЈАВ НОГ СЕК ТО РА

Кон цепт у из ра ди
ПО СТИ ЗБОР НЕ ПРИ ЛИ КЕ У ПАН ЧЕ ВУ

ВАН ПАР ЛА МЕН ТАР НИ 

СКУП ШТИН СКИ ЖИ ВОТ

Доловци су у недељу, 22. маја, про-
славили своју славу – Пренос мошти-
ју Светог оца Николаја, или летњег
Светог Николу. Прослава се одвијала
у духу традиције, уз обичаје и обреде
који су стари готово колико и место,
али и с неким новинама у којима су
учествовали они најмлађи.

Сам дан славе почео је у Малој цр-
кви, где су у присуству парохијана из
целог села и десетак свештеника
приређени молитва и резање слав-
ског колача, а затим је ношена литија
око храма. Светом чину су присуство-
вали и увеличали су га и доловачки
Румуни са својим свештеником, који
су своју славу, такође Пренос мошти-
ју Светог оца Николаја, обележили
две недеље раније, по грегоријан-
ском календару.

Након духовног обреда у цркви
световни обред резања славског ко-
лача одржан је у сали Месне заједни-
це. Пре тога су малишани из КУД-а
„Банатски вез” извели неколико ко-
реографија испред зграде доловачке
управе.

После церемонијалног дела про-
слава је пренета у домове мештана и
на улице, а најзанимљивије је било у
самом центру села, који је био прави
мали рај за најмлађе. Рингишпили,
аутомобили, трамболине, тобогани и
разни други шпилераји мамили су
својим веселим бојама, а колорит је
био употпуњен тек када су све те ска-
ламерије биле испуњене малишани-
ма. Тако је било све до вечерњих са-
ти, када је почео провод за оне мало
старије, пре свега у локалним кафи-
ћима, у којима је дружење трајало
све до ситних сати.

У оквиру обележавања славе Кара-
те клуб „Долово” организовао је у су-
боту, 21. маја, турнир у основној
школи, уз учешће стотинак младих
такмичара, а истог дана у Дому кул-
туре је почео циклус радионица ка-
рикатуре, који ће се наставити у су-
боту и недељу, 28. и 29. маја.

Програм прославе славе завршиће
се 5. јуна касачким тркама на доло-
вачком хиподрому.

Н. Р.

СЕОСКА СЛАВА У ДОЛОВУ

У духу традиције и малишана

на сма ње ње бро ја већ ни ка и по моћ ни -
ке гра до на чел ни ка.

Вла дан Ке ље вић (ЛСВ) оце нио је
ка ко је ну жно да кан ди да ти за већ ни -
ке из не су сво је пла но ве, јер од то га за -
ви си ка ко ће град функ ци о ни са ти на -
ред не че ти ри го ди не. Ње гов стра нач -
ки ко ле га Ми лош Ве се ли нов имао је
да при ме ти и не што о уло зи Скуп -
шти не.

– Ми као од бор ни ци би ра мо те
већ ни ке, а не они нас, па је основ ни
ред да ка жу ка кав им је план, шта
ми сле да тре ба да ура де и ка кво је
ста ње. Од бор ни ци тре ба да чу ју оно -
га ко га би ра ју да во ди град. Ова скуп -
шти на је по ста ла сте ци ште љу ди ко ји
ће у на ред них по ла са та да диг ну ру -
ке и оду ку ћи – оце нио је Ве се ли нов. 

Жар ко Је ли сав чић и Де јан Јо ва но -
вић из По кре та „До ста је би ло” тра -
жи ли су исто то због по тре бе да власт
ра ди тран спа рент но и од го вор но.

– На да мо се да ће мо до ћи у си ту а -
ци ју да ви ди мо и од го вор ност за про -
бле ме, ка ко се не би по но вио слу чај

је из бор Па вло ва и чла но ва ње го вог
ка би не та, али је до дао ка ко би ва ља -
ло да из вр шна власт за сле де ћу сед -
ни цу пар ла мен та при пре ми не ки
план ра да ка ко би од бор ни ци зна ли
шта да оче ку ју од њих.

Ка ко су на све ово у вла да ју ћој ве -
ћи ни оста ли без од го во ра, Ке ље вић је
из вео ма лу пред ста ву. Он је иза шао
за го вор ни цу и ћу тао чи тав ми нут да
би по ка зао на пред ња ци ма ка ко из -
гле да ју, јер „је ди но што ра де у Скуп -
шти ни је сте да ћу те”.

У јед ном тре нут ку из ре до ва вла да -
ју ће ве ћи не до ба че не су опа ске ка ко
је „из бор на кам па ња за вр ше на”, те да
„опо зи ци ја не тре ба да по ли ти зу је
рад Скуп шти не” – где ина че се де
чла но ви по ли тич ких стра на ка с ман -
да ти ма дoбијеним на из бо ри ма, ко ји
су су шти на по ли тич ког си сте ма пар -
ла мен тар не де мо кра ти је.

Исти ни за во љу, ни је би ло пр ви пут
да пан че вач ки на пред ња ци, иг но ри -
шу ћи опо зи ци ју, за пра во уки да ју ин -
сти ту ци ју пар ла мен та ри зма уста но -



Се кре та ри јат за по ре ску ад -
ми ни стра ци ју Пан че ва са оп -
штио је да је по че ла до ста ва
оба ве ште ња о ста њу ду га за
по рез на имо ви ну на дан 4.
мар та 2016. на кућ не адре се
об ве зни ка. Се кре та ри јат је
под се тио гра ђа не ко ји има ју
не из ми ре не оба ве зе по том
осно ву да их на кон из ме на и
до пу на За ко на о по ре ском
по ступ ку и по ре ској ад ми ни -

стра ци ји мо гу пла ти ти под
по вољ ним усло ви ма. За ви -
сно од ви си не ду га, мо гу ће је
из ми ри ти ову оба ве зу на 30
до 60 ра та и уз от пис ка ма те.

Пан че вач ки по ре зни ци за -
мо ли ли су ду жни ке да про чи -
та ју оба ве ште ње и да до 4. ју ла
ове го ди не под не су зах тев за
од ла га ње пла ћа ња по ре ског
ду га, ка ко би ис ко ри сти ли за -
кон ске по год но сти.

Пре гле дом за са да ја бу ке на
те ри то ри ји Пан че ва утвр ђе -
но је да су воћ ке у фа зи дру -
гог опа да ња пло до ва (BBCH
73), те да их је услед че стих
па да ви на нео п ход но за шти -
ти ти од ча ђа ве пе га во сти ли -
шћа и кра ста во сти пло до ва.

Ова бо лест на но си нај ве ће
еко ном ске ште те за са ди ма ја -
бу ке, јер мо же сни зи ти при -
нос и до 70 про це на та. Про у -
зро ко вач бо ле сти је гљи ва
Venturia inaequalis. Она на па -
да ли сто ве, цве то ве, пло до ве
и мла де из дан ке, а нај ве ће
ште те при чи ња ва на ли сто ви -
ма и пло до ви ма. Пе ге на ли -
сто ви ма у по чет ној фа зи раз -
во ја бо ле сти су све тло зе ле не
и сит не, ка сни је там не и ши -
ре се, да би на кра ју до сти гле
там но бра он бо ју.

Вла га је пре су дан услов за
оства ри ва ње ин фек ци је вен -
ту ри јом, па ће са сва ким сле -
де ћим па да ви на ма до ћи до
осло ба ђа ња спо ра гљи ве и
ње ног ши ре ња по воћ ња ци -
ма. Сто га се пре по ру чу је хе -
миј ски трет ман ком би на ци -
јом не ких од пре вен тив них и
ку ра тив них фун ги ци да.

Пре вен тив ни су Captan 50
WP и Merpan 48 SC, ко ји са -
др же ак тив ну ма те ри ју кап -
тан, по том Delan 700 WG са
ак тив ном ма те ри јом ди ти ја -
нон, те Syllit 400 SC, ко ји са -
др жи до дин. U ку ра тив не
фун ги ци де спа да ју Score 250
EC, Hemokonazol 250 EC и
Scooter 250 EC, ко ји са др же
ак тив ну ма те ри ју ди фе но ко -
на зол, те Indar са ак тив ном
ма те ри јом фен бу ко на зол.

ЕКОНОМИЈА
Петак, 27. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ње ни че шко уме ће пи вар ства,
ба вар ска тра ди ци ја под вођ -
ством Ђор ђа Вај фер та и срп -
ске си ро ви не. То по ка зу је ка ко
се још он да мо гло са ра ђи ва ти
у Евро пи, што ра ди мо и да нас,
све с ци љем да Ср би ја бу де
што бли же ЕУ. Са да има мо за -
јед нич ку не мач ко-срп ску при -
вред ну ко мо ру где пред у зе ћа
из Не мач ке, Ср би је и Ау стри је

Оби ман по сао
за по чет, сад тре ба
на ћи но вац

Град и за ку пац 
ком плек са ра ди ће 
за јед но 

Удру же ње гра ђа на „Му зеј пи -
вар ства Ђор ђе Вај ферт” отво -
ри ло је зва нич но у сре ду, 25.
ма ја, у де лу Ста ре Вај фер то ве
пи ва ре, про стор по све ћен
исто ри ји ин ду стри је пи ва и
не ка да нај ва жни јем ин ду стри -
јал цу у тој обла сти. Му зеј је
отво рио Ак сел Дит ман, ам ба -
са дор Не мач ке у Ср би ји, у
при су ству ау стриј ског ам ба са -
до ра Јо ха не са Ајг не ра, ди рек -
то ра ау стриј ског Кул тур ног
фо ру ма Јо ха не са Ир ши ка, ди -
рек то ра Ба нат ског му зе ја из
Те ми шва ра Кла у ди уа Ила са,
гра до на чел ни ка Са ше Па вло -
ва и дру гих го сти ју.

Ам ба са до ру Дит ма ну је у
пре се ца њу врп це по мо гао Бра -
ти слав Сто ја но вић, до а јен
пан че вач ког пи вар ства, а за -
тим су њих дво ји ца у по дру му
ста рог Вај фер то вог зда ња по -
стро је ње но ве ми ни-пи ва ре
на пу ни ли хме љом и дру гим
нео п ход ним са стој ци ма и по -
кре ну ли про цес ма ну фак тур не
из ра де овог по пу лар ног на -
пит ка.

ОБ НО ВА БИВ ШЕ ВАЈ ФЕР ТО ВЕ ПИ ВА РЕ

СТА РА ИДЕ ЈА С НО ВИМ АК ТЕ РИ МА 
И САВЕЗНИШТВИМА

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Стојан Јевремовић, мастер ин же њер за шти те би ља

Вен ту ри ја у ја бу чњаци ма

За вр ше но још 220
ста но ва и обез бе ђе ни
по вољ ни кре ди ти

Пре о ста ли ста но ви у објек ту
„Та миш ка пи ја”, ко ји се гра ди
већ осам го ди на, тре ба да бу ду
за вр ше ни на је сен. Та ко је на -
ја вио но ви вла сник тог ре пре -
зен та тив ног по слов но-стам бе -
ног зда ња на оба ли Та ми ша,
ком па ни ја ААЦ, ко ја се ба ви
упра вља њем не крет ни на ма.
Истог да на су Сло бо дан Хај ду -
ко вић, ге не рал ни ди рек тор те
ком па ни је, и Са ша Па влов,
гра до на чел ник Пан че ва, отво -
ри ли део објек та са 220 за вр -
ше них ста но ва, што зна чи да
је оста ло да се до вр ши још 40
стам бе них је ди ни ца ка ко би
сви ра до ви у „Та миш ка пи ји”
би ли окон ча ни.

ААЦ је пре у зео тај обје кат
кра јем 2015. уз фи нан сиј ску
по др шку „АИК бан ке”, а та фи -

НО ВИ ВЛА СНИ ЦИ „ТА МИШ КА ПИ ЈЕ”

Ра до ви при кра ју

ИЗ ПО РЕ СКЕ АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈЕ

Оба ве ште ња о ду гу

ко ме на ла зи већ пре све га због
то га што том про сто ру не до -
ста је ве ли ки број екс по на та и
дру ги еле мен ти да би мо гао
по ста ти му зеј. С дру ге стра не,
ме ђу тим, ини ци ја ти ва јед не
гру пе љу ди удру же них око иде -
је ожи вља ва ња нај ста ри јег по -
сто је ћег ин ду стриј ског објек та
на Бал ка ну и нај зна чај ни јег по -
тен ци јал ног пан че вач ког брен -
да за сва ку је по хва лу, а она је
сти гла не са мо од не мач ког ам -
ба са до ра већ и од гра до на чел -
ни ка Па вло ва. 

Си ни ша Јан ко вић, члан
овог удру же ња, ре као је да су
ње го ви чла но ви и при ја те љи
учи ни ли ко ли ко су мо гли да
би за кри ли кро во ве, очи сти ли
ве ли ки уну тра шњи про стор од
сва ко вр сног сме ћа и за ста кли -
ли број не про зо ре. На гла сио је
ка ко је крај њи циљ да до обе -
ле жа ва ња три ве ка пи вар ства у
Пан че ву ре кон струк ци ја ком -
плек са и ње го во пре тва ра ње у
про стор за раз ли чи те кул тур -
не и дру ге не ко мер ци јал не и
ко мер ци јал не са др жа је бу ду
за вр ше ни. 

– Же ли мо да до 2022. ре ви -
та ли зу је мо чи тав ком плекс.
Удру же ње има ве ли ку енер ги -
ју и же љу да ра ди, али је ово
су ви ше ве ли ки за ло гај и за
мно го ве ће ор га ни за ци је. Ово
тре ба да бу де при ли ка да по -
ка же мо ка ко мо же мо сви да
се удру жи мо да би смо оства -
ри ли јед ну до бру иде ју – ре -

као је Јан ко вић и до дао да се
Удру же ње гра ђа на „Му зеј пи -
вар ства Ђор ђе Вај ферт” у ви -
ше на вра та обра ћа ло на раз -
ли чи те адре се за по моћ. 

У прет ход ном пе ри о ду има -
ли смо чуд ну си ту а ци ју у ко јој
су и ова гру па љу ди оку пље на
око Те ше Мар ко ви ћа, вла сни -
ка фир ме „Дај монд” и за куп ца
Ста ре пи ва ре, и Град из ра жа -
ва ли же љу да ре ви та ли зу ју
ком плекс, али без ме ђу соб не
са рад ње, што из фор мал но-
прав них раз ло га ни је би ло мо -
гу ће. То је кон ста то вао и гра -
до на чел ник Па влов, али је до -
дао ка ко ће са да сви де ло ва ти
за јед но.

– Си гу ран сам да по сто ји
до бра на ме ра свих да се на ђе
ре ше ње, јер ово за и ста зах те ва
озбиљ на сред ства, а њих не
мо гу да из дво је ни Град ни
Удру же ње, не го ће мо мо ра ти
да се осло ни мо на европ ске
фо но до ве. Ни је ма ла ствар да
ов де бу ду ам ба са до ри Ау стри -
је и Не мач ке, што је до бар
знак да ће мо ус пе ти да до би је -
мо нео п ход на сред ства да ово
за жи ви сја јем ко ји за слу жу је –
ре као је Па влов.

При су ство ди рек то ра те ми -
швар ског Ба нат ског му зе ја ве -
ро ват но тре ба раз у ме ти као
на ја ву за јед нич ког кон кур са за
европ ска сред ства на ме ње на
пре ко гра нич ној са рад њи Ру -
му ни је и Ср би је.

Д. Ву ка ши но вић

из нео оче ки ва ње да ће на кон
ус по ста вља ња те шње са рад ње
Пан че ва с Бе о гра дом овај
град и „Та миш ка пи ја” по ста -
ти при влач ни за бе о град ско
тр жи ште.

Ми о драг Ко стић, ве ћин ски
вла сник „АИК бан ке” и ком па -
ни је „МК ко мерц”, из ја вио је
ка ко у по след њих де се так го -
ди на ни ка да це не не крет ни на
и бан кар ских кре ди та ни су би -
ле ни же не го са да. Он је оце -
нио да ће ни ске ка ма те на по -
зај ми це по тра ја ти не са мо код
нас већ и у све ту, јер без то га
не ће би ти мо гу ће иза ћи из
кри зе.

Ко стић је ре као ка ко се на да
да ће Вла да Ср би је по спе ши ти
гра ђе вин ску ин ду стри ју и до -
дао ка ко би он, да је пре ми јер,
обез бе дио ма ње др жав не суб -
вен ци је куп ци ма не крет ни на
ра ди до дат ног сма ње ња ка ма -
те на кре ди те на два од сто.

Д. В.

нан сиј ска ин сти ту ци ја ће да ва -
ти кре ди те за ку по ви ну не про -
да тих ста но ва на та ми шком
ке ју. На ја вље но је да ће због
ста ња на тр жи шту не крет ни на,
ко је је за мр ло услед кри зе, бан -
ка да ва ти кре ди те без уче шћа и
с ка ма том од 2,9 про це на та, а
нај ни жа це на ква дра та у „Та -
миш ка пи ји” би ће 750 евра.

Гра до на чел ник Па влов је
за хва лио „АИК бан ци” и
ААЦ-у што су „спа сли је дан
ам би ци о зан про је кат ко ји је
за пао у кри зу”. До дао је да је
за наш град зна чај но то што
ће је дан од нај бо љих стам бе -
них про сто ра би ти по ну ђен
тр жи шту по при сту пач ним
це на ма и усло ви ма. Па влов је

Поштовани, у вези с текстом
о туристичкој сигнализацији
који је објављен у претходном
броју „Панчевца” на страни
шест, а у коме су неке чиње-
нице изостављене или неко-
ректно пренете, прослеђујемо
вам ово реаговање.

Туристичка организација
Панчева је покренула друштве-
но користан пројекат израде и
постављања саобраћајно-тури-
стичке сигнализације, која је
према Стратегији развоја тури-
зма Републике Србије један од
предуслова за развој туризма.
За тај пројекат 70 одсто средста-
ва обезбеђено је из републичких
фондова. На сам пројекат доби-
јена је сагласност Агенције за
саобраћај и он је реализован по
свим важећим стандардима. За
посао су ангажовани стручњаци
с богатим искуством и све је
обављено јавно и по закону. Ре-
ализацијом пројекта поставље-
но је 227 табли у целом граду и
посетиоци Панчева су напокон
добили могућност самосталног
сналажења у саобраћају и пе-
шачким зонама, што до сада
није био случај.

Сматрамо да грађани у
претходном тексту „Панчев-
ца” о овоме нису били адекват-

но информисани. Због ми-
шљења да су за две табле по-
стојала другачија преводилач-
ка решења консултовани су
додатно стручњаци (страни и
домаћи), који су се сложили да
је превод одрађен коректно јер
је језик жив, а у преводима то-
понима, поготову локалних,
увек су могућа различита ре-
шења око којих је могуће деба-
товати унедоглед.

Уверени смо да циљ најста-
ријег локалног листа на Бал-
кану није био да се цео наш
труд омаловажи и у потпуно-
сти занемари друштвена ко-
рист обављеног посла. Верујемо,
такође, да таблоидни сензаци-
онализам неће пустити корене
у Панчеву, јер у нашем граду и
у вашем цењеном недељнику
постоје одговорни новинари
који раде у интересу града и
грађана. Сложићемо се, не-
сумњиво, да је промоција гра-
да Панчева заједнички инте-
рес и Туристичке организаци-
је Панчева и недељника „Пан-
чевац” и радујемо се свакој
прилици да то заједнички по-
кажемо.

С поштовањем,

Бранислав Ровчанин,

директор ТОП-а

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ИЗГУБЉЕНИ У

ПРЕВОДУ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4662

Грађани неадекватно
информисани

Ам ба са дор Дит ман у акцији: нема пива без Немца

Не мач ки зва нич ник под се -
тио је на ду гу тра ди ци ју пи -
вар ства у Пан че ву, ко ју је Ђор -
ђе Вај ферт уна пре ђи вао и не -
пре ста но мо дер ни зо вао. Дит -
ман је оце нио ка ко је ини ци ја -
ти ва да се об но ви овај ста ри
ин ду стриј ски ком плекс фан -
та стич на.

– Исто риј ски гле да но, за ни -
мљи во је то што су би ли ује ди -

бли ско са ра ђу ју, све ка ко би
Ср би ја ушла у Европ ску уни ју
– ре као је ам ба са дор Дит ман.

Објек тив но гле да но, та ко -
зва на ку ла Ста ре Вај фер то ве
пи ва ре, у ко јој се на пет ни воа
на ла зе оста ци нај ва жни јих
по стро је ња не ка да шње фа -
бри ке пи ва, с му зе о ло шке тач -
ке пре ам би ци о зно се на зи ва
му зе јом. Не са мо због ста ња у
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У На род ном му зе ју, у окви ру
ма ни фе ста ци је „Му зе ји Ср -
би је, де сет да на од 10 до 10”,
одр жа на је ли ков на ра ди о ни -
ца под на зи вом „У ко га гле да -
мо”. Уче сни ци су би ли ђа ци
сед мог раз ре да ОШ „Ми ро -
слав Ан тић”, а о тех ни ка ма
осли ка ва ња ико на го во ри ла
је Гор да на Сто ја нов, сли кар,
кон зер ва тор и ре ста у ра тор.
Ра ди о ни ца у Му зе ју ор га ни -
зо ва на је у окви ру пла на и
про гра ма вер ске на ста ве.
Три де сет уче ни ка је у при јат -

ном ам би јен ту сли ка ло на те -
ме: „Кр ште ње Ису со во”, „Све -
та Тро ји ца”, „Си ла зак Св. ду -
ха”, као и пред ло жак ико не
Ваз не се ња го спод њег.

Ђа ци „Ми ки не шко ле” су
по за вр шет ку ра ди о ни це по -
се ти ли из ло жбе „Гра ди тељ -
ско на сле ђе у де ли ма умет -
ни ка” и „Цр но-бе ло, при ча о
чо ко ла ди”. Пре ма ре чи ма
ор га ни за то ра, иде ја је да се у
на ред ном пе ри о ду ор га ни зу -
је из ло жба ра до ва на ста лих
на овом кре а тив ном ску пу.

ЈАВ НИ КОН КУРС НАФТ НЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ СР БИ ЈЕ

Мо ти ви шу и по др жа ва ју кре а тив ност
НИС по ма же 
гра ђа ни ма

Фи нан си ра ње 
про је ка та из обла сти
спор та, кул ту ре, еко -
ло ги је, на у ке и ху ма -
ни тар них де лат но сти

Кон курс за ово го ди шњи про је -
кат под на зи вом „За јед ни ци
за јед но” отво рен је до 31. ма ја.
Де таљ ни усло ви јав ног кон -
кур са об ја вље ни су на сај ту
НИС-а, на адре си www.zajed-
nicizajedno.nis.eu. За ин те ре со -
ва ни мо гу по пу ни ти он-лајн
при ја ву на сај ту или свој пред -
лог по сла ти имеј лом на адре су
zajednicizajedno@nis.eu. Кон -
курс је на ме њен удру же њи ма,
фон да ци ја ма, као и ху ма ни -
тар ним, не вла ди ним и дру гим
не про фит ним ор га ни за ци ја ма
и уста но ва ма.

Да под се ти мо, ге не рал ни
ди рек тор НИС-а Ки рил Крав -
чен ко пот пи сао је кра јем мар -
та у по слов ни ци Нафт не ин ду -
стри је Ср би је у Но вом Са ду
спо ра зу ме о са рад њи с пред -
став ни ци ма де сет оп шти на и
гра до ва у Ср би ји: Но вог Са да,
Пан че ва, Зре ња ни на, Ки кин -
де, Но вог Бе че ја, Жи ти шта,
Ка њи же, Ср бо бра на, Ни ша и
Чач ка. Реч је о нов ча ној по др -

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 27. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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У Ни шу је 13. и 14. ма ја одр жа -
но 57. Ре пу блич ко так ми че ње
из тех нич ко-ин фор ма тич ког
обра зо ва ња (ТИО), за уче ни -
ке од пе тог до осмог раз ре да,
на ко јем се над ме та ло око
800 уче сни ка у осам ди сци -
пли на.

Ђа ци осмог раз ре да ОШ
„Ми ро слав Ан тић” из на шег
гра да осво ји ли су че ти ри
злат не ме да ље, као и сре бр -
но и брон за но од лич је. Нај -
вред ни је тро фе је су за слу жи -
ли Сте фан Ми хај лов и Ни ко -
ла Ра ко њац (ра кет но мо де -
лар ство) и Га ври ло Са рић и
Ан дреа Ар се но вић (ау то-

-мо де лар ство). Сре бром се
оки тио Ђор ђе Ми хај ло вић
(ар хи тек ту ра), а брон зу је за -
ра дио Иван Вуч ко вић (ва зду -
хо плов но мо де лар ство). Њи -
хо ви мен то ри су би ли про -
фе со ри Мла ден Сте фа но вић
и Ма ри ја Ла зић.

Пр вог да на так ми че ња уче -
ни ци су ра ди ли те сто ве зна ња,
а дру гог да на су се так ми чи ли
на по ли го ну спрет но сти и по -
га ђа ња ци ља. Ово го ди шње Ре -
пу блич ко так ми че ње из ТИО
одр жа но је под по кро ви тељ -
ством Ми ни стар ства про све те
и Дру штва пе да го га тех нич ке
кул ту ре Ср би је.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

РЕ ПУ БЛИЧ КО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ИЗ ТЕХ НИЧ КО-
-ИН ФОР МА ТИЧ КОГ ОБРА ЗО ВА ЊА

Успех уче ни ка 
ОШ „Ми ро слав Ан тић”

Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва
де ман то ва ло на во де
ме ди ја о ха ва ри ји 
у „Пе тро хе ми ји”

Срп ску јав ност, пре те жно гра -
ђа не пре сто ни це, у су бо ту, 21.
ма ја, у пре по днев ним са ти ма,
уз не ми ри ла је сна жна де то на -
ци ја ко ја се чу ла у ши рем окру -
же њу Бе о гра да. Во де ћи бе о -
град ски елек трон ски ме ди ји
од мах су об ја ви ли ин фор ма ци -
ју да је до шло до ха ва ри је у
пан че вач кој „Пе тро хе ми ји”.
Они су пре не ли вест да се око
10 са ти у око ли ни Пан че ва чу -
ло ви ше екс пло зи ја, као и да су
оне на ста ле услед пу ца ња це ви
у ју жној ин ду стриј ској зо ни.
Убр зо су над ле жни из Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло ва
де ман то ва ли на во де ме ди ја и
оба ве сти ли јав ност да тог да на
ни је би ло при ја вље них ин ци -
де на та ни ха ва ри ја.

О ин ци ден ту се огла сио и
ме наџ мент пе тро хе миј ског ги -
ган та са оп ште њем у ко јем је
ста ја ло да екс пло зи ја ко ја се по

ТРА ГОМ ЈЕД НЕ ВЕ СТИ

ПРА САК У ЗОНИ ПАНЧЕВА

шци не про фит ним уста но ва -
ма за ре а ли за ци ју про је ка та из
обла сти спор та, кул ту ре, на у -
ке, за шти те жи вот не сре ди не
и по мо ћи со ци јал но угро же -
ним ка те го ри ја ма. О из бо ру
про јек та ће од лу чи ва ти ко ми -
си ја ко ју ће чи ни ти пред став -
ни ци ре ги о нал них вла сти,

НИС-а, као и ло кал не углед не
лич но сти.

Нафт на ин ду стри ја Ср би је је
још 2009. за по че ла ре а ли за ци ју
про гра ма по др шке ло кал ним
за јед ни ца ма, ко ји је из го ди не у
го ди ну уна пре ђи ван. Го то во
800 ми ли о на ди на ра уло же но
је у око 760 про је ка та, ко ји су

РА ДИ О НИ ЦА У МУ ЗЕ ЈУ

Осли ка ва ње ико на

Ву ков ци основ них шко ла у
Пан че ву би ли су у че твр так, 26.
ма ја, на јед но днев ној на град -
ној екс кур зи ју ко ју им је обез -
бе дио Град Пан че во. До ове го -
ди не су но си о ци Ву ко ве ди пло -
ме по за вр шет ку основ не шко -
ле од Гра да Пан че ва до би ја ли
књи ге за по стиг ну ти успех и

оства ре не ре зул та те, а ове го -
ди не, на ини ци ја ти ву Ак ти ва
ди рек то ра основ них шко ла,
нај бо љи основ ци су на гра ђе ни
екс кур зи јом.

Из бу џе та је за ову на ме ну
из дво је но 244.000 ди на ра, од -
но сно 1.660 ди на ра по уче ни -
ку. По ред то га, за ву ков це је

наш су гра ђа нин Бран ко Де лић
обез бе дио ма ји це, а су гра ђан -
ка Зо ри ца Зу бац би ла је во лон -
тер ски ту ри стич ки во дич.

Укуп но 147 уче ни ка по се ти -
ло је ма на сти ре Кру ше дол и
Гр ге тег, као и Срем ске Кар -
лов це, Пе тро ва ра дин и Но ви
Сад.

по мо гли раз вој ло кал них за јед -
ни ца, олак ша ли функ ци о ни са ње
број них уста но ва и уна пре ди ли
рад кул тур них, обра зов них и
спорт ских ин сти ту ци ја. НИС
на овај на чин же ли да мо ти ви -
ше и по др жи кре а тив ност и од -
го вор ност ор га ни за ци ја и по је -
ди на ца и да у за јед нич кој ак ци -
ји до при не се ства ра њу бо ље бу -
дућ но сти и ху ма ни јег дру штва.
С дру ге стра не, НИС по кла ња
мно го па жње про мо ци ји пра -
вих вред но сти и уна пре ђи ва њу
сре ди не у ко јој по слу је. По др -
шка обра зо ва њу се оства ру је
кроз про грам „Енер ги ја зна ња”.
Пре ко про гра ма „НИС шан са”
до са да се за по сли ло ви ше од
670 мла дих.

Кон курс „За јед ни ци за јед -
но” ни је на ме њен фи нан си -
ра њу ак тив но сти по ли тич ких
стра на ка, вер ских и ре ли гиј -
ских гру па ци ја, а не ће се раз -
ма тра ти ни по је ди нач не мол -
бе ко је се од но се на сту ди је,
уче шће на кон фе рен ци ја ма,
тро шко ве сме шта ја, ис хра не
и слич но.

– дру гим ре чи ма, „ПЕНГ од ра -
ди бенг”, али то овог пу та ни је
био слу чај.

Пре ма са зна њи ма „Пан чев -
ца”, у пе так и у су бо ту, 20. и 21.
ма ја, у не ко ли ко на вра та чу ли
су се уз не ми ру ју ћи зву ци у зо ни
Пан че ва, али пре ма ре чи ма
све до ка, убр зо на кон ја ког пра -
ска чуо се и звук ави о на. По зна -
то је да про би ја ње звуч ног зи да
ства ра звук ко ји нео до љи во
под се ћа на пе тро хе миј ски пра -
сак и да се у про шло сти че сто
де ша ва ло да јав ност „ме ша” ове
две не при род не по ја ве.

на во ди ма по је ди них ме ди ја и
гра ђа на чу ла у Пан че ву и Бе о -
гра ду ни је по те кла из „Пе тро -
хе ми је”. Ка ко је са оп ште но,
про из вод ња се од ви ја ла ста -
бил но и сви по го ни су ра ди ли
по уста ље ном ре жи му. У план -
ском за сто ју је је ди но би ла
про из вод на ли ни ја Б у Фа бри -
ци по ли е ти ле на ви со ке гу сти не
(ПЕВГ), у ко јој је тог да на би ла
у то ку по прав ка ква ра ма њег
оби ма на про це сној опре ми.

Из во де из са оп ште ња „Пе тро -
хе ми је” по твр дио је по кра јин -
ски ин спек тор за за шти ту жи -

вот не сре ди не Ши мон Бан чов.
Он је за „Пан че вац” ис та као да
пре по зна тљи ви пра сак ко ји се
мо же чу ти из те фа бри ке, а нео -
до љи во је под се тио на су бот њи,
увек на ста је ка да до ђе до по ре -
ме ћа ја у про из вод њи у по го ну
ПЕНГ, а не у ПЕВГ-у. На и ме,
по сто ји тзв. си гур но сни диск
ко ји у на ве де ним си ту а ци ја ма
пу ца уз ве ли ки пра сак и та ко
спре ча ва да до ђе до ве ли ке ха -
ва ри је. Та да до ла зи до де ком -
по зи ци је у се па ра то ру ви со ког
при ти ска В203 у фа бри ци По -
ли е ти лен ни ске гу сти не (ПЕНГ)

Рас пи сан кон курс за
др жав ни под сти цај

Ми ни стар ство по љо при вре де
и за шти те жи вот не сре ди не
про шле не де ље је рас пи са ло
кон курс за до де лу под сти цај -
них сред ста ва фир ма ма ко је се
ба ве ре ци кла жом и про из вод -
њом кесa. Пре ма ре чи ма над -
ле жних, но вац ће би ти ис пла -
ћен из бу џе та за 2017. го ди ну,
а при ја ве се мо гу под не ти до
31. ја ну а ра. На кон курс се мо -
гу при ја ви ти ре ци кле ри (опе -
ра те ри по стро је ња за по нов ну

упо тре бу и ис ко ри шћа ва ње от -
па да као се кун дар не си ро ви не
или за до би ја ње енер ги је) и
про из во ђа чи ке са „тре ге ри ца”
за ви ше стру ку упо тре бу де -
бљи не ве ће од 20 ми кро на.

Ре ци кле ри ће за ре ци кла жу
от пад них стар те ра аку му ла то -
ра, ин ду стриј ских ба те ри ја и
аку му ла то ра до би ја ти 14,5 ди -
на ра по ки ло гра му, а за ко ри -
шће ње от пад них пре но сних
аку му ла то ра или стар те ра
145,5 ди на ра по ки ло гра му. За
по нов ну упо тре бу и ре ци кла -
жу от пад не елек трич не и елек -

трон ске опре ме као се кун дар -
не си ро ви не, за ви сно од ти па
уре ђа ја, под сти цај на сред ства
ће из но си ти од 13 до 108 ди на -
ра по ки ло гра му. Пре ма це -
нов ни ку Ми ни стар ства, за по -
нов ну упо тре бу и ко ри шће ње
от пад них гу ма, као се кун дар не
си ро ви не, ре ци клер ће до би ти
18.390 ди на ра по то ни, а за
спа љи ва ње 3.606 ди на ра. Ка да
је реч о по нов ном упо тре бља -
ва њу и ре ци кли ра њу от пад них
уља као се кун дар не си ро ви не,
ре ци кле ри ће до би ја ти 10 ди -
на ра по ки ло гра му, а за тер -

мич ки трет ман от пад них уља
пет ди на ра. Про из во ђа чи ке са
„тре ге ри ца” за ви ше стру ку
упо тре бу, де бљи не ве ће од 20
ми кро на, мо гу ра чу на ти на
под сти цај од 6.010 ди на ра по
то ни, а за би о ра згра ди ве од
8.414 ди на ра по то ни.

Пре ма ин фор ма ци ја ма Ми -
ни стар ства по љо при вре де и
за шти те жи вот не сре ди не,
гра ђа ни Ср би је су у прет ход не
две го ди не ре ци кла жној ин ду -
стри ји за услу гу трет ма на от -
па да пла ти ли око че ти ри ми -
ли јар де ди на ра.

ТРО ШКО ВИ ТРЕТ МА НА ОТ ПА ДА

По моћ ре ци кла жној ин ду стри ји

НА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВУ ДИ РЕК ТО РА ШКО ЛА

На град на екс кур зи ја за ву ков це

Мај је месец завршетка шко-
ловања за матуранте средњо-
школце, али је и месец матур-
ских прослава и јубилеја. Тако
су се у суботу, 21. маја, испред
старе зграде Техничке школе
окупили матуранти седме ге-
нерације Машинског одсека
Техничке школе „Никола Те-
сла”, који су матурирали 1966.
године, да прославе велики ју-
билеј – педесет година од за-
вршетка школовања.

На своје прво запослење, те
давне 1966, тада новопечени
машински техничари упути-
ли су се у фабрике и на гради-
лишта широм тадашње Југо-
славије, у неке земље Европе,
Јужне и Северне Америке.
Немали број њих из ове гене-
рације наставио је школова-
ње, да би затим постали вр-
сни инжењери. Својим зала-
гањем и стручношћу допри-
носили су унапређивању и

осавремењавању производње
и машинске технике, где год
да су се нашли. Током свог
дугог и успешног радног ве-
ка на многим градилишти-
ма, процесним системима и
на изради великог броја раз-
личитих пројеката оставили
су неизбрисив траг. Данас
имају разлога да због тога
буду веома поносни.

Славица Штампић Степа-
нов је у име организатора оку-
пљања поздравила другарице
и другаре, који су за ову прили-
ку дошли из Београда, Јабуке,
Црепаје, Омољице, Вршца,
Зрењанина, Сремске Камени-
це и Ваљева, а двојица чак из
Канаде. Након традиционал-
ног фотографисања јубилара-
ца испред школе, дружење је,
уз неизбежно евоцирање успо-
мена на школске дане, наста-
вљено у добром расположењу у
једном од градских ресторана.

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАРИ – ГЕНЕРАЦИЈА 1966.

Педесет година 
велике матуре



Министарство просвете, науке
и технолошког развоја ће од
школске 2016/17. године обез-
бедити све бесплатне уџбенике
за ученике из социјално угро-
жених породица. Поред осно-
ваца, бесплатне приручнике
добиће и ученици средњих
школа.

Како је најављено у Мини-
старству, новина је то што ће
од септембра први пут школ-
ске библиотеке бити снабдеве-
не оним деловима уџбеничког
комплета за који се школе из-
јасне да не мора сваки ученик
да их купи. Тако ће ђаци по
потреби моћи да из библиоте-
ка позајме историјске читанке
или географске атласе, уместо
да родитеље излажу додатном,
немалом трошку.

Потврђено је и да ће Мини-
старство обезбедити прируч-

нике за средње стручне школе,
који недостају за 900 предме-
та. Тако ће они свима бити до-
ступни без надокнаде – у елек-
тронском облику.

„Захваљујући овом новом
приступу биће повећана правед-
ност и онемогућене злоупотре-
бе, а стимулисаће се развој при-
ручника, чиме ће се дугорочно
решавати проблем недостатка
уџбеника и обезбедиће се већи
удео бесплатних образовних са-
држаја по узору на образовне по-
литике водећих земаља у овој
области”, наводи се у саопштењу
Министарства просвете.

У буџету Министарства за
бесплатне уџбенике је плани-
рано 600 милиона динара, а
треба подсетити и на то да је
још 134 милиона динара Ми-
нистарство крајем марта опре-
делило за обезбеђивање уџбе-
ника на језицима национал-
них мањина.

ХРОНИКА
Петак, 27. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ор га ни за ци ја ко ја је 15. ма ја,
за јед но с КОМ ПАС-ом, у на -
шем гра ду уче ство ва ла у обе ле -
жа ва њу Ме ђу на род ног да на се -
ћа ња на пре ми ну ле од си де
(„Candlelight Memorial”) је сте
„Но ва +”. То, али и мно ге дру ге
ак тив но сти ко је та ор га ни за ци -
ја ре а ли зу је у Пан че ву већ не -
ко ли ко го ди на, а ти чу се пру -
жа ња раз ли чи тих вр ста по мо ћи
осо ба ма ин фи ци ра ним HIV-ом,
они ма ко ји ма бо лу ју од си де,
љу ди ма ко ји кон зу ми ра ју дро гу
и сек су ал ним рад ни ца ма, до -
вољ ни су раз ло зи да „Но ву +”
пред ста ви мо они ма ко ји мо жда
за ову ор га ни за ци ју ни су чу ли,
а ко ји ма би по моћ ка кву овај
тим пру жа би ла ви ше не го до -
бро до шла. О на чи ни ма на ко је
„Но ва +” да је по др шку пре све -
га при пад ни ци ма нај о се тљи ви -
јих гру па, као и о по ло жа ју тих
осо ба у да на шњем дру штву,
раз го ва ра ли смо с Бра ни сла -
вом Прин ци пом, пред сед ни -
ком „Но ве +”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је на ста ла
„Но ва +”? Ко ји су ци ље ви ор -
га ни за ци је и ка кве све ак тив -
но сти спро во ди те?

Б. ПРИН ЦИП: „Но ву +” су
осно ва ли ак ти ви сти на по љу
HIV-a/AIDS-a, али и са ми па -
ци јен ти. Иде ја је би ла да се из -
гра ди ор га ни за ци ја ко ја ће ра -
ди ти са ви ше ра њи вих гру па
ко је по ве зу је угро же ност од
HIV-a/AIDS-a. Док је у Бе о гра -
ду мо гу ће да се по је ди ним гру -
па ма ба ве по себ не ор га ни за ци -
је, па и ви ше њих исто вре ме но,
у гра ду ве ли чи не Пан че ва то је
те же из во дљи во. За то смо по -
ве за ли гру пе ко ри сни ка са
срод ним про бле ми ма. Циљ је
и да се што ви ше укљу че и љу -

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: БРА НИ СЛАВ ПРИН ЦИП, ПРЕД СЕД НИК ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ „НО ВА +”

ПО ДР ШКА НА ПУ ТУ КО ЈИМ СЕ РЕ ЂЕ ИДЕ

ве ти о те ра пи ји, пси хо со ци -
јал на по др шка, а по по тре би и
здрав стве на аси стен ци ја и по -
моћ у ку ћи. За ко ри сни ке дро -
га – са ве то ва ње и још увек до -
сту пан сте рил ни при бор. Сви
ко ји нам се обра те, мо гу до би -
ти ин фор ма ци је о сво јим пра -
ви ма из обла сти со ци јал не и
здрав стве не за шти те, као и о
људ ским пра ви ма и ме ха ни -
зми ма њи хо ве за шти те. Не на -
пла ћу ју се ни услу ге ни чла на -
ри на. Углав ном се ра ди на те -
ри то ри ји Пан че ва, осим ка да је
реч о осо ба ма с HIV-ом/AIDS-ом,
јер нам се по не кад обра ћа ју
па ци јен ти из дру гих гра до ва,
као што су Вр шац, Сме де ре во
или Бе о град.

• С об зи ром на то да ра ди те
са осе тљи вим гру па ма, по сто ји
ли страх или не по ве ре ње ка да
осо ба с про бле мом као што је
HIV ин фек ци ја или нар ко ма -
ни ја пр ви пут до ђе код вас и
ка ко се то пре ва зи ла зи? С ко -
ли ко љу ди са да ра ди те?

– Углав ном нам се обра ћа ју
они ко ји већ по зна ју не ког ко
је оства рио кон такт с на ма.
Страх и не по ве ре ње су из ра -
же ни ји код осо ба ко је има ју
HIV по зи ти ван ста тус. Мла ђи
ко ри сни ци дро га та ко ђе има ју
страх да ће се „са зна ти”. Од -
нос по ве ре ња се из гра ђу је у
ду жем пе ри о ду. У про те клих
не ко ли ко го ди на обра ти ло
нам се или до ла зи ло код нас
око 200 осо ба из раз ли чи тих
раз ло га. Нај број ни ји су би ли
ко ри сни ци дро га, јер смо
спро во ди ли про грам та ко зва -
ног сма ње ња ште те, од но сно
по де лу сте рил ног при бо ра.

• Да ли има те ста ти сти ку о
то ме ко ли ко је на те ри то ри ји
гра да тре нут но осо ба ко је су
ин фи ци ра не HIV-ом, ко ли ко
њих има си ду, ко ли ко је ко ри -
сни ка дро га, ко ли ко сек су ал -
них рад ни ца?

– Тач ним по да ци ма о осо ба -
ма с HIV-ом рас по ла же За вод
за јав но здра вље и они су до -
ступ ни јав но сти, а пред ста -
вље ни су и пу тем ме ди ја. За
ко ри сни ке дро га и сек су ал не
рад ни це не ма зва нич не еви -
ден ци је, али се за Пан че во мо -
же ре ћи да има из ме ђу 200 и

Страну припремила 
Драгана
Кожан

ци о нал на стра те ги ја за бор бу
про тив дро га пре по зна је по -
тре бу за про гра ми ма „сма ње -
ња ште те” – по де ла сте рил ног
при бо ра и сл., али је то све би -
ло до са да фи нан си ра но ис -
кљу чи во од до на ци ја. Има
мно го ства ри ко је се у овој
обла сти мо ра ју про ме ни ти.
Европ ски трен до ви иду у том
сме ру.

• Ка кви су вам да љи пла но -
ви ка да је реч о про јек ти ма,
евен ту ал ном про ши ре њу оби -
ма услу га или ак ци ја ма?

– За јед но са ор га ни за ци ја ма
из Бе о гра да, Ни ша, Но вог Са -
да и Су бо ти це ра ди мо на стан -
дар ди за ци ји услу га и њи хо вом
ли цен ци ра њу у ско ри јој бу -
дућ но сти. Пла ни ра мо и не ке
ак ци је у ром ским на се љи ма,
где је из ра жен про блем и дро -
ге и сек су ал ног ра да. По све ти -
ће мо се ви ше и за сту па њу пра -
ва па ци је на та.

• На ко ји на чин вам се љу ди
мо гу обра ти ти за по моћ? Да
ли они мо гу оста ти ано ним ни
уко ли ко не желе да јав но про -
го во ре о свом про бле му? У ко -
јој ме ри је њи хо ва дис кре ци ја
за га ран то ва на?

– Мо гу нам се ја ви ти пу тем те -
ле фо на 331-184 и 061/13-10-613,
пу тем меј ла novaplus@hotmail.rs,
или до ћи лич но у кан це ла ри ју
за рад с ко ри сни ци ма, ко ја се
на ла зи у Ули ци Све то за ра Ми -
ле ти ћа 11 – улаз из Ди ми три ја
Ту цо ви ћа. Кан це ла ри ја је отво -
ре на рад ним да ни ма од 9 до 13
са ти. Ни је по треб но оста ви ти
лич не по дат ке, еви ден ци ја се
вр ши са мо ин тер ном ши фром.
Ни ко не мо ра ре ћи сво је пра во
име. Па ци јент мо же с на ма ко -
му ни ци ра ти и ис кљу чи во пу -
тем меј ла или те ле фо на и
при том оста ти пот пу но ано ни -
ман. Оп шир ни је ин фор ма ци је
о на шем ра ду за ин те ре со ва ни
мо гу про на ћи и на сај ту
www.novaplus.rs.

стве ном си сте му. Не по шту је
се за шти та по да та ка о лич но -
сти, кр ше се здрав стве не про -
це ду ре и про то ко ли, а здрав -
стве ни рад ни ци че сто по ка зу ју
не до ста так зна ња о HIV-
у/AIDS-у. Све га то га има и у
др жав ном и у при ват ном сек -
то ру. Си стем ска дис кри ми на -
ци ја и кри ми на ли за ци ја ко ри -
сни ка дро га, али и сек су ал ног
ра да су из вор дис кри ми на ци је
ових осо ба. По сто је ини ци ја ти -
ве за са вре ме ни ји при ступ и
дру га чи ја за кон ска ре ше ња у
овим обла сти ма.

• Ко је ак тив но сти што сте
до сад ор га ни зо ва ли би сте по -
себ но из дво ји ли?

– Осим у обла сти со ци јал них
услу га, ко је су ве за не за ло кал -
ни ни во, ак тив ни смо у свим
сег мен ти ма на ци о нал ног од го -

ди ко ји су у про бле му. Тре нут -
но су у на шем ти му стал но ан -
га жо ва не три осо бе, али и
струч ни са рад ни ци ко ји ра де с
на ма и с не ко ли ко срод них ор -
га ни за ци ја из дру гих гра до ва.
Има мо и не ко ли ко по вре ме -
них са рад ни ка.

• Ко је вр сте по др шке ну ди
„Но ва +” и ко вам се све мо же
обра ти ти? Да ли се услу ге на -
пла ћу ју и да ли ор га ни за ци ја
ра ди ис кљу чи во на те ри то ри ји
Пан че ва?

– Мо гу нам се обра ти ти осо бе
са HIV-ом/AIDS-ом, ко ри сни -
ци дро га, сек су ал не рад ни це и
чла но ви њи хо вих по ро ди ца.
Услу ге су раз ли чи те. За па ци -
јен те су то до ста ва ле ко ва, са -

слу ха до са да – од да ва ња про -
сто ра до фи нан сиј ске по др -
шке. Бе о град ске ор га ни за ци је
у сво јим оп шти на ма или на
ни воу Бе о гра да не ма ју упо ре -
ди ву си ту а ци ју. Ка да је у пи та -
њу сег мент у ко ме не до ста је
по др шка, он да је то сва ка ко
пи та ње по др шке за ко ри сни ке
дро га, ко ји су ло ше при хва ће -
ни и у јав но сти и ин сти ту ци о -
нал но. На свим ни во и ма се па -
жња обра ћа на пре вен ци ју или
на ле че ње бо ле сти за ви сно сти,
док се осо бе ко је узи ма ју дро гу
тре ти ра ју у нај ма њу ру ку као
„из гу бље не”, ако не и још го ре,
и с њи ма се не ра ди ни шта.
Они се тре ти ра ју као про блем
за по ли ци ју и пра во су ђе. На -

300 ак тив них ко ри сни ка дро -
га, док је сек су ал них рад ни ца
око 40.

• Ка ква су ис ку ства љу ди с
ко ји ма ра ди те – ко ји су њи хо -
ви нај ве ћи про бле ми? Ко ли ко
су при пад ни ци сва ке од гру па
дис кри ми ни са ни и на ка кве
пре пре ке на и ла зе у дру штву
или у кон так ту с раз ли чи тим
ин сти ту ци ја ма?

– Ово је нај ши ра мо гу ћа те -
ма. Не за по сле ност и си ро ма -
штво су мно го из ра же ни ји не го
у оп штој по пу ла ци ји. Мо ни то -
ринг дис кри ми на ци је осо ба с
HIV-ом/AIDS-ом ко ји је ра ђен
то ком про шле го ди не по ка зао
је да је још увек дис кри ми на -
ци ја нај при сут ни ја у здрав -

Ред ки ше – ред сун ца у прет -
ход ном пе ри о ду до при нели
су истим та квим ме на ма на -
шег рас по ло же ња и здрав -
стве них при ли ка. Ко лап си,
не ста бил ност крв ног при ти -
ска, те го бе с ди са њем и бо -
ло ви ма у гру ди ма би ли су
го то во сва ко днев ни раз лог
за по зи ва ње на ше слу жбе.
Не бро је но пу та смо спо ме -
ну ли да су до вољ но узи ма ње
теч но сти и ре дов ни обро ци,
по го то во у пре по днев ним са -
ти ма, нео п ход ни за нор мал -
но функ ци о ни са ње ор га ни -
зма и убла жа ва ње стре со ва у
јав ном са о бра ћа ју, на по слу,
у шко ли...

Код мла ђе по пу ла ци је
ово је глав ни раз лог за крат -
ко трај ни гу би так све сти.
Уко ли ко се свест бр зо вра ћа
у ле же ћем по ло жа ју, а не
по сто је не ке дру ге по ја ве као
што су тр за ји ру ку и но гу, оте -
жа на ко му ни ка ци ја и кон фу -
зи ја, или пак пре ста нак ди са -
ња ко ји пра ти ср ча ни за стој,
це ло куп на те ра пи ја се за -
сни ва на по ста вља њу те ла у
хо ри зон та лан по ло жај, да -
ва њу теч но сти и, на рав но,

кон зу ми ра њу хра не уко ли -
ко је глад до при не ла овом
ста њу.

На жа лост, ко лап си ни су
је ди не бољ ке с ко ји ма се су -
о ча ва млад ор га ни зам. Те жња
да се од го во ри зах те ви ма ро -
ди те ља, шко ле и дру штва
во ди ра зним пу те ви ма и
стран пу ти ца ма. Из гу би ла се
гра ни ца ко ја одва ја до бро
од ло шег, здра во од бо ле -
сног, ху ма но од не ху ма ног.
Би ти у трен ду, по ста ло је ја -
че од су штин ске по тре бе да
се бу де пре све га у хар мо ни -
ји са са мим со бом, па он да
и са око ли ном. Не чу ди он -
да да здрав стве ни рад ник,
су о чен с мла дом осо бом без
све сти, пр во по ми сли на
пре ко мер ну упо тре бу ал ко -
хо ла, нар ко ти ка или не ких
дру гих суп стан ци. Иа ко се
из не над на ср ча на смрт код
мла де осо бе нај че шће при -
пи су је не ди јаг но сти ко ва ној
бо ле сти ср ца или не ком
акут ном за па ље њу, не тре ба
ис кљу чи ти зло у по тре бу сте -
ро и да или дру гих суп стан -
ци ко је се ко ри сте у спор ту.
Уве ћа ње ср ча ног ми ши ћа и
про ме на ње го ве струк ту ре
мо же упра во да бу де по сле -
ди ца упо тре бе не до зво ље -
них сред ста ва.

Про блем је уто ли ко ве ћи
што се ова сред ства узи ма ју
без ле кар ског над зо ра, углав -
ном на пре по ру ку по зна ни ка
или на те ме љу ин фор ма ци ја
са ин тер не та. Све је ве ћи
број сред њо шко ла ца ко ји
узи ма ју не до зво ље не суп -
стан це и то је сва ка ко озби -
љан дру штве ни и здрав стве -
ни про блем.

Бо ље би ти здрав не го
у трен ду

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ДОБРА ВЕСТ ИЗ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

Бесплатни уџбеници за социјално
угрожене

во ра на HIV, укљу чу ју ћи ини -
ци ја ти ве за до но ше ње за ко на и
по ли ти ка у овој сфе ри. Од ак -
тив но сти бих из дво јио по ме ну -
ти мо ни то ринг дис кри ми на ци -
је и про гра ме „сма ње ња ште те”.

• Ка кву са рад њу има те с
дру гим ин сти ту ци ја ма и ор га -
ни за ци ја ма у гра ду? Да ли сте
на и ла зи ли на не ке пре пре ке
или на „за тво ре на вра та”?

– Би ло је са рад ње с по је ди -
ним уста но ва ма у раз ли чи том
оби му – са За во дом за јав но
здра вље, Цен тром за со ци јал -
ни рад, што је и ло гич но и оче -
ки ва но, али и с дру гим уста но -
ва ма: с Град ском би бли о те -
ком, Кул тур ним цен тром и
Сто ма то ло шким фа кул те том,
па и с Гим на зи јом. Ни је би ло
„за тво ре них вра та”, пре се мо -
же ре ћи да ни смо „по ку ца ли”
сву да где је мо жда тре ба ло.
Град ска упра ва је има ла до ста

Од 23. маја Здравствена установа Lilly дрогерија
у Панчеву у Улици Димитрија Туцовића
отворена је за грађанке и грађане 24 сата, 

свих седам дана у недељи, што ће им у великој
мери олакшати набавку лекова и осталих 

производа из широке понуде Lilly дрогерија.
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У ху ма ни тар ној ак ци ји спро -
ве де ној кра јем про шле не де -
ље, 21. и 22. ма ја, у ор га ни за -
ци ји ЈКП-а „Зе ле ни ло”, при -
ку пље но је 90.910 ди на ра за
ле че ње те шко бо ле сног је да -
на е сто го ди шњег де ча ка Алек -
се Кне же ви ћа.

Под се ћа мо, то ком та два
да на на Зе ле ној пи ја ци и на
бу вља ку би ле су по ста вље не
ку ти је у ко је су сви на ши су -
гра ђа ни мо гли да уба це но -
вац ка ко би до при не ли успе -
ху ове ак ци је.

За уз врат, рад ни ци „Зе ле -
ни ла” су их по слу жи ва ли со -
ко ви ма, ја бу ка ма и па су љем.

И по ред то га што ће Алек -
си ним ро ди те љи ма би ти по -
треб но још нов ца за ње го во
ле че ње, при ку пља ње по мо -
ћи за ње га би ло је пун по го -

дак. Са мо јед на те ра пи ја ко -
јој се он под вр га ва у Бе о гра -
ду ко шта 36.000 ди на ра, а
обез бе ђи ва ње тог нов ца за
ње го ву по ро ди цу је ве ли ки
про блем.

Гра ђа ни и фир ме ко ји још
увек же ле да по мог ну Кне -
же ви ћи ма мо гу то учи ни ти
упла том нов ца на њи хов те -
ку ћи ра чун код „Еу ро бан ке”
број 250-1150009771200-67.

При ку пља ње по мо ћи за
ма лог Алек су ни је пр ва ху ма -
ни тар на ак ци ја ко ја је спро -
ве де на у ор га ни за ци ји „Зе ле -
ни ла”. То јав но ко му нал но
пред у зе ће је по ка за ло сво ју
дру штве ну од го вор ност и ка -
да је ор га ни зо ва ло при ку пља -
ње нов ца за ле че ње де вој чи це
Дра га не Ра да нов због по гор -
ша ног ви да.

Струч ња ци „Зе ле ни ла” за ду -
же ни за осми шља ва ње ма -
што ви тих цвет них кре а ци ја
ко је се мо гу ви де ти на раз ли -
чи тим ме сти ма у на шем гра -
ду и ове го ди не уче ству ју на
фе сти ва лу у ита ли јан ском
гра ду Чер ви ји.

Та ма ни фе ста ци ја одр жа -
ва се че тр де сет го ди на и оку -
пља хор ти кул ту ра ли сте из
пе де сет гра до ва у Евро пи.
Од бал кан ских др жа ва по зи -
ве за уче шће до би ја ју са мо
Ср би ја и Пан че во, што је
при ли ка и за ме ђу на род ну
про мо ци ју на ше зе мље и на -
шег гра да.

Пан че во је од уче шћа на
том фе сти ва лу има ло и не по -
сред не ко ри сти, јер је за хва -
љу ју ћи кон так ти ма ус по ста -
вље ним у Ита ли ји до би јен
но вац ко ји је ис ко ри шћен за
из град њу не ко ли ко деч јих
игра ли шта и трим-ста зе у На -
род ној ба шти.

Циљ фе сти ва ла је уре ђе ње
јав них зе ле них по вр ши на у
Чер ви ји по ста вља њем цвет -
них по став ки на уна пред за -
да ту те му, ко ја је сва ке го ди не
дру га чи ја. Гра до ви уче сни ци
са ми осми шља ва ју про стор
ко ји им је до де љен и на ру чу ју
цвет ни ма те ри јал ко ји им је
нео п хо дан да би оства ри ли
сво ју за ми сао. Обез бе ђу је га
град до ма ћин, ко ји уз то фи -

ХРОНИКА
Петак, 27. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Тражи се промена
важеће градске од-
луке

Иницијатива покре-
нута после писања
„Панчевца”

Дру штво за за шти ту жи во ти ња
и при ро де „Еко ли бри јум” из
Пан че ва ових да на је град ској
Аген ци ји за са о бра ћај под не ло
зах тев у ко јем тра жи про ме ну
ва же ће Одлукe о јав ном град -
ском ли ниј ском пре во зу пут -
ни ка на те ри то ри ји Пан че ва,
на осно ву ко је у ау то бу си ма
АТП-а ни је до зво љен пре воз
кућ них љу би ма ца.

Под се ћа мо, „Пан че вац” је
пре два бро ја об ја вио из ја ву
јед не на ше су гра ђан ке ко ја
се жа ли ла због то га што ју је
во зач АТП-а два пу та те рао
из ау то бу са на кон што је по -
ку ша ла да уђе са сво јим
псом.

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ДРУ ШТВА „ЕКО ЛИ БРИ ЈУМ”

ДО ЗВО ЛИ ТИ ПРЕ ВОЗ КУЋ НИХ 
ЉУ БИ МА ЦА АУ ТО БУ СИ МА

У про шлом бро ју на шег ли ста
пи та ли смо вас ко ли ко је но -
вац би тан у љу бав ној ве зи.
„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 „Да ле ко од раз у зда не
го ми ле” То ма са Хар ди ја 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:

„Он уме сво ју љу бав да из ра -
зи на раз не на чи не, без нов ца.
И за то га во лим! А но вац сам
му ио на ко уна пред по тро ши ла

– дао ми је овла шће ња на све
сво је ра чу не. Ама тер!”
064/0148...

„Ако је љу бав тор та са шла -
гом, но вац је ја го да на шла гу.
Слат ко је и при ја и без ја го ди -
це, али од ви шка гла ва не бо -
ли.” 069/7223...

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 да ли
је жи вот на зе мљи па као или
рај. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Мој ле пи жи -
вот у па клу” Ива на Ива њи ја.

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:

„Све за ви си од то га с ко јег гле -
ди шта га жи виш.” 064/1792...

„Чо век ко ји не ма па ра да ку пи
ци пе ле ми сли да је жи вот на зе -
мљи па као... све док не ви ди чо ве -
ка ко ји не ма но ге...” 064/3656...

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

Но вац је ја го ди ца

Страну припремио

Михајло
Глигорић

РЕ А ГО ВА ЛИ И „ЉУ БИМ ЦИ”

По во дом из ја ве над ле жних из Јав ног ко му нал ног пред у зе -
ћа АТП о то ме да у сред стви ма јав ног са о бра ћа ја ни је до -
зво љен пре воз па са и ма ча ка под кон тро лом вла сни ка,
ре а го ва ло је и Дру штво љу би те ља жи во ти ња „Љу бим ци”.

„Пре ма од лу ци о јав ном град ском ли ниј ском пре во зу пут -
ни ка, ни је до зво љен пре воз жи во ти ња у ау то бу си ма. Ме ђу -
тим, у град ској од лу ци о др жа њу жи во ти ња на те ри то ри ји
гра да Пан че ва пре ци зи ра но је да је у јав ни град ски пре воз
мо гу ће уно си ти кућ не љу бим це – псе и мач ке, али под од -
ре ђе ним усло ви ма. Мач ке мо ра ју би ти у тран спорт ним ка -
ве зи ма, а пси мо гу би ти уве де ни ако су ве за ни крат ким
по во ци ма. Пред ла же мо да АТП од ре ди и обе ле жи во зи ла у
ко ји ма је мо гућ тран спорт жи во ти ња у скла ду с про пи си ма,
има ју ћи у ви ду објек тив не окол но сти и тех нич ке ка рак те ри -
сти ке во зи ла, ка ко убу ду ће не би до ла зи ло до не спо ра зу ма
и про бле ма ко ји су се де ша ва ли у прет ход ном пе ри о ду”, пи -
ше у ре а го ва њу удру же ња „Љу бим ци”.

По во дом тог слу ча ја је ре а -
го вао АТП. То јав но ко му нал -
но пред у зе ће је са оп шти ло да
се, пре ма чла ну 35 Оп штих
усло ва пре во за у ме ђу ме сном
са о бра ћа ју и чла ну 22 Од лу ке
о јав ном град ском ли ниј ском
пре во зу пут ни ка на те ри то ри -
ји Пан че ва, у ау то бу си ма ко ји -
ма се оба вља пре воз пут ни ка
не мо гу пре во зи ти жи во ти ње,
осим спе ци јал но дре си ра них
па са во ди ча са за штит ном
кор пом за сле па и сла бо ви да
ли ца.

АТП је са оп штио и да
пре воз кућ них љу би ма ца у
ау то бу си ма град ског са о -
бра ћа ја ни је до зво љен ни у
Бе о гра ду.

По во дом пр ве го ди шњи це
од фор ми ра ња удру же ње „Еко -

ли бри јум” је апе ло ва ло на на -
ше су гра ђа не ко ји же ле да по -
др же бор бу за сма ње ње бро ја
на пу ште них па са и ма ча ка на
ули ци њи хо вом сте ри ли за ци -
јом и ка стра ци јом – да по мог -
ну те ак тив но сти до ни ра њем
нов ца.

Сви они ко ји же ле да да ју
свој до при нос овој ак ци ји, мо -
гу оста ви ти но вац у про дав ни -
ца ма за кућ не љу бим це „Амос”
на Зе ле ној пи ја ци и „Зоо-ду -
ћан” у Ули ци Све тог Са ве 29, у
ве те ри нар ској апо те ци „Ли бе -
ро” у Не ма њи ној 8, апо те ци
„Фа бег” у Ули ци Жар ка Зре -
ња ни на 6, у ве те ри нар ској ам -
бу лан ти „Мон до ани ма ле” у
Ули ци осло бо ђе ња 27 и у са ло -
ну за псе „Ма за” у Ули ци ца ра
Ла за ра 45-а.

Пет сто ше зде сет ма ту ра на та
и ма ту рант ки ња из де вет
град ских сред њих шко ла
про шлог пет ка je пе то ми нут -
ним пле сом све ча но обе ле -
жи ло крај школ ске го ди не.

Пре не го што су за и гра ли
ис пред Град ске упра ве, у
исто вре ме кад и њи хо ви вр -
шња ци у ви ше гра до ва ши -
ром Ср би је и Евро пе, обра -
тио им се Са ша Па влов, гра -
до на чел ник Пан че ва. Он им
је по же лео да по ло же при -
јем не ис пи те, упи шу же ље не
фа кул те те и стек ну ака дем -
ско зва ње.

– Они ма од вас ко ји ће на -
ста ви ти шко ло ва ње, же лим
да по ло жи те при јем не ис пи -
те, упи ше те оно што же ли те
и сти че те ака дем ско зна ње,
јер то Град Пан че во по др жа -
ва. Исто та ко по др жа ва мо и
све оне ко ји ће већ по за вр -
шет ку сред ње шко ле про ба ти
да кроз прак су и рад по ка жу
оно што су на у чи ли – ре као
је Па влов.

По за вр шет ку пле са, ко ји
су ор га ни зо ва ли Кан це ла ри -
ја за мла де гра да Пан че ва и
Дом омла ди не, пу ште на је
денс му зи ка с раз гла са. Ма -
ту ран ти и ма ту рант ки ње су
то до че ка ли са оду ше вље њем
и за крат ко вре ме су ђу ска ју -
ћи ис пу ни ли пла то ис пред
згра де Град ске упра ве оби -
љем по зи тив не енер ги је.

Ма ту рант ски пле со ви се у
Пан че ву и Ср би ји игра ју од
2005. го ди не. У ви ше зе ма ља
ши ром на шег кон ти нен та та -
да је пр ви пут ор га ни зо ва на
ма ни фе ста ци ја „European
Quadrille Dance Festival”, то -
ком ко је су ма ту ран ти у ви ше
др жа ва у исто вре ме игра ли уз
му зи ку Јо ха на Штра у са ка ко
би се на тај на чин по ка за ло за -
јед ни штво европ ских на ро да.

Пре пет го ди на (2011) у
Ср би ји је обо рен Ги ни сов ре -
корд у бро ју уче сни ка ма ту -
рант ског пле са. На на шим
ули ца ма и тр го ви ма та да их
је би ло 33.202.

ПРО ШЛОГ ПЕТ КА У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Ма ту ран ти све ча но
за вр ши ли шко лу

нан си ра и пут не тро шко ве и
сме штај.

По ред пре зен та ци ја на отво -
ре ном, то ком бо рав ка ме ђу на -
род них де ле га ци ја у Чер ви ји
се одр жа ва ју и три би не о зе ле -
ним по вр ши на ма и дру гим те -
ма ма ко је су ва жне хор ти кул -
ту ра ли сти ма.

По во дом уче шћа на фе сти ва -
лу у Чер ви ји „Зе ле ни ло” је не -
дав но у На род ној ба шти при ре -
ди ло из ло жбу цвет них кре а ци ја
ко је су до са да пред ста вље не у
том ита ли јан ском гра ду.

Под се ћа мо, цвет не кре а ци је
ко је из ра ђу је „Зе ле ни ло” на -
ста ју од при род них ма те ри ја -
ла и ре зул тат су тим ског ра да
за по сле них у том јав ном ко -
му нал ном пред у зе ћу у ра ди о -
ни ца ма „Зе ле ни ла”.

„ЗЕ ЛЕ НИ ЛО” И ОВЕ ГО ДИ НЕ НА ФЕ СТИ ВА ЛУ У ИТА ЛИ ЈИ

По хва ле и ван гра ни ца на ше зе мље
УС ПЕ ЛА ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА „ЗЕ ЛЕ НИ ЛА”

При ку пље на по моћ 
за бо ле сног де ча ка



Скуп шти на ста на ра згра де у
Ули ци осло бо ђе ња 21 не дав но
је по сла ла Гра ђе вин ској ин -
спек ци ји зва ни чан до пис у ко -
јем је за тра жи ла ин тер вен ци ју
због јед ног ком ши је. Он је, ка -
ко они сма тра ју, нео вла шће но
узур пи рао два де сет ква дра та у
згра ди у ко јој жи ве.

„Обра ћа мо вам се са зах те -
вом да иза ђе те на кров на ше
згра де. По ро ди ца ко ја жи ви у
су сед ној згра ди, по ред на ше,
про ши ри ла је сво ју те ра су на
сед мом спра ту пре ко кро ва су -
сед не згра де. Не са мо да су ти -
ме узур пи ра ли око 20 ква драт -
них ме та ра кро ва на ше згра де
већ су и за тво ри ли је дан од од -
во да во де с кро ва у олук са
улич не стра не. Због то га се ве -
ли ка ко ли чи на во де с кро ва
сли ва у дру ги олук, ко ји не мо -
же да је при ми, па во да цу ри
низ на шу фа са ду. Мо ли мо вас

ПРО ТЕСТ СТА НА РА ИЗ УЛИ ЦЕ ОСЛО БО ЂЕ ЊА 21

За тра жи ли ин тер вен ци ју Гра ђе вин ске ин спек ци је

да иза ђе те на ли це ме ста и на -
ре ди те по ро ди ци Ву ко вић да
укло ни огра ду с кро ва на ше
згра де и вра ти од вод во де у
пр во бит но ста ње, ка ко би се
спре чи ло да ље на но ше ње ште -
те згра ди у ко јој жи ви мо”, пи -

Ме ђу тим, на осно ву За ко на о
оза ко ње њу, он има пра во и мо -
гућ ност да уђе у про це ду ру за
ле га ли за ци ју. Гра ђе вин ски ин -
спек тор ће по сла ти ре ше ње и
Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам и
стам бе но-ко му нал не по сло ве,
ор га ну ко ји је над ле жан за оза -
ко ње ња. Они ће про це ни ти да
ли по сто је усло ви за оза ко ње ње
и ако не ма ни ка квих пре пре ка,
то ће би ти учи ње но. У су прот -
ном, ста нар ће мо ра ти да укло -
ни то што је ура дио – об ја снио
нам је наш са го вор ник у Гра ђе -
вин ској ин спек ци ји.

Он је до дао да ње го ве ко ле -
ге ко је су по во дом до пи са ста -
на ра из Ули це осло бо ђе ња из -
ла зи ле на те рен ни су мо гле да
утвр де да ли је због ин тер вен -
ци је вла сни ка ста на у Ули ци
осло бо ђе ња 23 за пу шен олук
на су сед ној згра ди.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ње -
ни ста на ри мо гу да ре ше свој
про блем с Град ском стам бе -
ном аген ци јом или да се обра -
те су ду, па да се на кнад ним
ве шта че њем утвр ди ко је крив
за њи хов про блем.

ХРОНИКА
Петак, 27. мај 2016.
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Мно ги објек ти где се
ра ди с па ра ма ло ше
обез бе ђе ни

Про блем и пре бла га
ка зне на по ли ти ка

„У по след ње вре ме у по ра сту су
раз бој ни штва у стам бе ним објек -
ти ма и она су че сто ти по ва на, а
ме те су ста рач ка до ма ћин ства
као по себ но ра њи ва ка те го ри ја.
Раз бој ни ци у тим слу ча је ви ма
ко ри сте фи зич ку си лу ра ди за -
стра ши ва ња жртaва и от кри ва -
ња скри ве ног нов ца и дра го це -
но сти. Оште ће ни че сто за до би -
ја ју ла ке и те шке те ле сне по -
вре де, а по је ди ни слу ча је ви се
за вр ша ва ју смрт ним ис хо дом”,
пи ше из ме ђу оста лог у до ку -
мен ту „Про це на прет ње од те -
шког и ор га ни зо ва ног кри ми -
на ла”, ко ји се мо же про чи та ти
на сај ту Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва.

Ту се на во ди и да су ме ђу из -
вр ши о ци ма раз бој ни шта ва че -
сти ви ше стру ки по врат ни ци,
спе ци ја ли зо ва ни за из вр ша ва -
ње тих кри вич них де ла, као и
ужи ва о ци дро га.

До да је се да се у по след ње
вре ме бе ле жи по раст раз бој -
ни шта ва у про дав ни ца ма ме -
шо ви те ро бе, са мо по слу га ма и
роб ним ку ћа ма, ода кле из вр -
ши о ци, по ред нов ца, кра ду и
хра ну, што де ли мич но ука зу је
на еко ном ску и со ци јал ну
кри зу као фак то ре за вр ше ње
кри вич них де ла.

Тим раз бој ни штви ма на ро -
чи то по го ду ју нео бе збе ђе ност и
при ме на нео д го ва ра ју ћих ме ра
фи зич ке и тех нич ке за шти те
обје ка та (не по сто ја ње фи зич -
ког обез бе ђе ња, ан ти про вал них
си сте ма и де тек то ра итд.).

Лош ви део-над зор
Ау то ри „Про це не прет ње од те -
шког и ор га ни зо ва ног кри ми -
на ла” ис та кли су као по се бан
про блем то што је ви део-над -
зор, у про дав ни ца ма где га има,
ло ше и не струч но по ста вљен.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

АКО ЈЕ ВЕРОВАТИ НАЈАВАМА

Почиње изградња 
новог затвора?

Камере се могу поставити на бројне начине

ПО ЛИ ЦИ ЈА О РАЗ БОЈ НИ ШТВИ МА

ЖР ТВЕ ЛО ПО ВА ЧЕ СТО СТА РАЧ КА 
ДО МА ЋИН СТВА

На ши су гра ђа ни су још јед -
ном, по ко зна ко ји пут, по -
ло жи ли ис пит из ху ма но сти.

Апел вла сни це апо те ке
„Фа бег” да се ја ве до бро вољ -
ни да ва о ци кр ви за ње ну рад -
ни цу, три де сет пе то го ди шњу
Дра га ну Ми ла но вић, мај ку
тро је де це, ко ја је из не на да
обо ле ла од акут не ле у ке ми је,
уро дио је пло дом.

На кон што је „Пан че вац”
об ја вио на свом сај ту и „Феј -
сбу ку” ову мол бу за по моћ, за
крат ко вре ме ју је про чи та ло
и „ше ро ва ло” ви ше хи ља да
љу ди, а мно ги су од мах по -
зва ли Дра га ни ног му жа да

би се до го во ри ли с њим о од -
ла ску у За вод за тран сфу зи ју
у Бе о гра ду и да ва ња кр ви за
ње го ву су пру гу.

За ма ње од два де сет че ти -
ри са та то је учи ни ло пе де сет
на ших су гра ђа на, за хва љу ју -
ћи че му не са мо да су обез бе -
ђе не до вољ не ко ли чи не кр ви
већ и за ли хе. Дра га нин су -
пруг је због то га за мо лио на -
ше су гра ђа не ко ји хо ће да
по мог ну да га не зо ву, јер за
тим ви ше не ма по тре бе.

„Пан че вац” же ли Дра га ни
Ми ла но вић да бр зо оздра ви
и да што пре бу де по но во с
по ро ди цом.

УС ПЕО АПЕЛ ЗА ПО МОЋ 

По ло жен ис пит 
из ху ма но сти

У 204. бри га ди Рат ног ва -
зду хо плов ства и про тив ва -
зду хо плов не од бра не Вој ске
Ср би је про шлог че тврт ка је
све ча но обе ле же на 40-го ди -
шњи ца од пр вог ле та школ -
ског ави о на „утва 75”, ко ји је
про из ве ден у Пан че ву.

Проб ни ле то ви на том ави -
о ну по че ли су ма ја 1976, а
три го ди не ка сни је он је и
зва нич но по стао део на ше
ави ја ци је.

Због сво јих до брих осо би -
на „утва 75” се ко ри сти и да -
нас за пр ве ле то ве ка де та Вој -
не ака де ми је, а на том ави о ну
ве жба ју и ис ку сни ји пи ло ти и
ко ри сте их за тре на жне ле то -
ве. Ни је пре те ри ва ње ако се
ка же да у не ка да шњој Ју го -
сла ви ји, а да нас у Ср би ји, не -
ма ва зду хо плов ца ко ји ни је
на у чио пр ве ко ра ке у „утви”.

Се риј ска про из вод ња
„утви” у исто и ме ној фа бри -
ци у на шем гра ду тра ја ла је
до ок то бра 1985. го ди не и
из ра ђе но их је 136. На кон
рас па да Ју го сла ви је ти ави -
о ни су ко ри шће ни у ва зду -
хо плов стви ма но вих др жа ва
ко је су на ста ле на том про -
сто ру.

На ме ђу на род ном сај му
на о ру жа ња и опре ме „Парт -
нер 2015”, одр жа ном у Бе о -
гра ду, фа бри ка „Утва” је про -
мо ви са ла про то тип ави о на
„со ва”, ко ји по спољ ном из -
гле ду пред ста вља мо дер ни -
зо ван и де ли мич но из ме њен
ави он че тво ро сед „утва 75”.

Шта ће би ти од ави о на „со -
ва”, ко ји је за јед нич ки про је -
кат фа бри ке „Утва” с ком па -
ни јом „Ју го им порт СДПР”,
по ка за ће вре ме.

ПРО ШЛОГ ЧЕ ТВРТ КА ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈУ БИ ЛЕЈ

Че тр де сет го ди на
„утве 75”

Уз то, опре ма је че сто за ста -
ре ла, па су ви део-за пи си ло -
шег ква ли те та. Чест про блем
је и то што ка ме ре ни су до бро
по зи ци о ни ра не па не по кри -
ва ју це ло ку пан при лаз објек -
ту. Та мо где то ни је слу чај, де -
ша ва се да се не бла го вре ме но
про ве ра ва тех нич ка ис прав -
ност си сте ма ви део-над зо ра,
што та ко ђе по го ду је вр ше њу
раз бој ни шта ва.

У „Про це ни прет ње од те -
шког и ор га ни зо ва ног кри ми -
на ла” ука зу је се и на раз бој ни -
штва у ме њач ни ца ма, бан ка ма,
по шта ма, зла та ра ма, ју ве лир -
ни ца ма и на бен зин ским пум -
па ма. Из вр ши о ци тих кри вич -
них де ла ула зе у објек те ма ски -
ра ни и на о ру жа ни пра вим
оруж јем или ре пли ка ма, раз о -
ру жа ва ју рад ни ке обез бе ђе ња и
од но се но вац.

Ко ја су раз бој ни штва ри зич на
Ме те тих на па да су нај че шће
објек ти ко ји се на ла зе на ма ње
про мет ним ме сти ма и не ма ју

аде кват не си сте ме за шти те. С
об зи ром на ве ли ке из но се нов -
ца због ко јих се та кри вич на
де ла из вр ша ва ју, као и на мо -
гућ ност на мер ног по вре ђи ва -
ња за по сле них и при пад ни ка
обез бе ђе ња, та раз бој ни штва
су из у зет но ри зич на.

У ту ка те го ри ју спа да ју и на -
па ди на во зи ла ко ја тран спор -
ту ју но вац. Они се уна пред
пла ни ра ју и ор га ни зу ју, а у
њи ма уче ству је ве ћи број из -
вр ши ла ца и они увек ко ри сте
ва тре но оруж је.

Раз бој ни ци че сто ко ри сте
са вре ме не уре ђа је за ко му ни -
ка ци ју, а има ју и сво је „ин сај -
де ре” у бан ка ма и дру гим
фир ма ма ко је тран спор ту ју
но вац и они их уна пред де таљ -
но оба ве шта ва ју о све му.

У по је ди ним слу ча је ви ма
из вр ши о ци тих раз бој ни шта ва
би ли су за по сле ни у фир ма ма
за обез бе ђе ње тран спор та нов -
ца. По сао им је био олак шан
за хва љу ју ћи то ме што су по -
зна ва ли про це ду ре и дру ге ва -

жне де та ље у ве зи с пре во зом
нов ца.

Као нај ве ћи про блем у бор -
би про тив из вр ши ла ца раз бој -
ни шта ва ау то ри „Про це не
прет ње од те шког и ор га ни зо -
ва ног кри ми на ла” ис ти чу пре -
ви ше бла гу ка зне ну по ли ти ку.

Они пред ла жу стал но струч -
но оспо со бља ва ње спе ци ја ли -
зо ва них по је ди на ца ра ди пра -
ће ња са вре ме них трен до ва и
но вих ме то да у вр ше њу раз бој -
ни шта ва.

По ред то га, тре ба ло би ви ше
са ра ђи ва ти са оси гу ра ва ју ћим
дру штви ма и ула га ти ви ше
нов ца из пре ми ја оси гу ра ња у
ме ре за шти те.

Јед на од ме ра тре ба да бу -
де и уна пре ђи ва ње са рад ње
и парт нер ског од но са по ли -
ци је са ор га ни за ци ја ма ко је
се ба ве про ме том нов ца, по -
пут ба на ка, и аген ци ја ма за
фи зич ко-тех нич ко обез бе ђе -
ње, ра ди ја ча ња све сти о по -
тре би при ме не пре вен тив -
них ме ра.

У ТО КУ ПО ПИ СИ ВА ЊЕ БЕС ПРАВ НИХ ОБЈЕ КА ТА

У скла ду са чла ном 7 За ко на о оза ко ње њу, град ска Гра ђе -
вин ска ин спек ци ја од не дав но по пи су је бес прав но из гра ђе -
не објек те на те ри то ри ји Пан че ва. По во дом то га по зи ва ју се
сви вла сни ци ста но ва ко ји су из ве ли бес прав не ра до ве на
до град њи, ре кон струк ци ји или адап та ци ји за јед нич ких про -
сто ри ја и рав них кро во ва у стам бе ним згра да ма да се ја ве
Гра ђе вин ској ин спек ци ји ра ди њи хо вог по пи са. Те ле фо ни
за при ја ве су 308-780 и 308-807, а овај по зив не ва жи за
оне ко ји су већ у по ступ ку ле га ли за ци је.

ше у до пи су ста на ра Гра ђе -
вин ској ин спек ци ји.

Тим по во дом смо се обра ти -
ли тој град ској слу жби. Та мо
нам је од го во ре но да су ин -
спек то ри на кон при је ма до пи -
са иза шли на ли це ме ста и да
су упо зна ти са овим слу ча јем.

– Кон ста то ва но је да је вла -
сник тог ста на у Ули ци осло бо -
ђе ња 23 за и ста про ши рио сво ју
те ра су ти ме што је за у зео је дан
део рав ног кро ва згра де у
Осло бо ђе ња 21 и при том је то
што је ура дио огра дио огра дом.
Гра ђе вин ски ин спек тор је
утвр дио да је то учи ње но без
одо бре ња и нео п ход не до ку -
мен та ци је и за то ће мо му до -
ста ви ти ре ше ње да то укло ни.

У Панчеву ових дана, после
више најава, коначно треба да
почне изградња новог затвора
на Баваништанском путу.

Како је најавила Управа за
извршење кривичних санк-
ција, нови затвор у нашем
граду биће грађен у складу с
најсавременијим стандар-
дима. Спадаће у категорију
оних с највишим степеном
обезбеђења и биће опре-
мљен посебним системима
заштите.

Између осталог, на улазу
ће бити постављена најнови-
ја контрадиверзиона врата с
детекторима за откривање
метала, као и непробојна
стакла и тунел за скенирање
ствари и ручни претрес. Ин-
сталираће се и специјални
инфрацрвени сензори и не-

колико стотина камера за
надзор затвореника.

Затвор ће моћи да прими
200 притвореника и 300 осу-
ђеника. У седам зграда, ко-
лико ће имати када буде био
завршен, простираће се на
24.000 квадратних метара
простора, где се налази дана-
шња затворска економија.

Изградња новог затвора је
важна за Панчево због неко-
лико разлога: постојећи за-
твор, који се налази у стро-
гом центру града, у Његоше-
вој улици, биће исељен и, ка-
ко се најављује, претворен у
музеј, наши суграђани који
живе дуж Баваништанског
пута коначно ће добити водо-
вод и канализацију, а незапо-
слени млади ће моћи да кон-
куришу за послове у затвору.



КУД „Жисел” је поводом годи-
шњице оснивања, као и своје,
али и славе омољичког право-
славног храма Светог Николе,
приредио шести фестивал на-
родног стваралаштва.

Тим поводом су у недељу, 22.
маја, центар села и Дом култу-
ре били шарени и разиграни.
Најпре је, праћено громким
аплаузима, главним омољич-
ким улицама продефиловало
преко триста учесника мани-
фестације. Ту су се, поред свих
пет домаћих играчких група,
нашли и: друштва из Љубовије,
Коцељеве, Острова (код Ко-
столца), Вршца, затим Удруже-

ње банатских Бугара из Ивано-
ва, тамбурашки оркестар „Ко-
вински бећари”, као и полазници
школе свирања на класичним и
традиционалним инструмен-

тима при КУД-у „Жисел”. Ова-
кав састав гостију изазвао је но-
сталгију код доброг дела пу-
блике, нарочито ако се зна да је
велики број мештана досељен

управо из тих крајева, односно
из западне Србије.

Након дефилеа прешло се у
салу Дома културе, претесну
да прими све заинтересоване.
Тамо је одржан концерт свих
ансамбала, али је звезда вече-
ри неоспорно био млади умет-
ник из Земље излазећег сунца
– Таро Кадоока, који је свирао
на великим војвођанским гај-
дама и певао на српском, а за-
тим је на јапанској фрули из-
вео неколико сетних нумера
из свог завичаја.

Вече је заокружено атрак-
тивном кореографијом под
називом „Врањанска свита”, у
којој је извођачки ансамбл
домаћина изнео срце на сце-
ну и публику подигао ноге, а
она му се одужила дуготрај-
ним овацијама и позивима на
бис.

Кон сти ту и са на је власт у Стар -
че ву, по след њем на се ље ном
ме сту у ко јем су не дав но спро -
ве де ни из бо ри. Под се ћа ња ра -
ди, та мо је од пет на ест сто ли ца
у ме сној скуп шти ни де сет при -
па ло по кре ту ко ји је пред во дио
Пе тар Ан дре јић, ду го го ди шњи
по кра јин ски по сла ник, а пре о -
ста лих пет ме ста осво ји ла је
Срп ска на пред на стран ка.

Пр вој сед ни ци, одр жа ној у
че твр так, 19. ма ја, при су ство ва -
ло је че тр на е сто ро чла но ва (је -
дан пред став ник По кре та Стар -
че во био је оправ да но од су тан).
На кон што је усво јен по слов ник
о ра ду, при сту пи ло се гла са њу.

Иза бра но је но во ста ро ру ко -
вод ство – пред сед ник оста је
Аца Ди ми трић (51), гра ђе вин -
ски тех ни чар, са је да на ест гла -
со ва за и три  про тив, а ње гов
за ме ник ће и на да ље би ти Јо ва
Ба јер (50), ди пло ми ра ни агро -
е ко но ми ста, ко ји је до био по -
др шку де ве то ро чла но ва (пе -
то ро је би ло уз др жа но). По ред
то га, од лу ком ве ћи не, еко но -
ми ста Ве сна Ра до са вље вић
(36) во ди ће Из вр шни од бор
Скуп шти не МЗ. Она ће, пре ма
по слов ни ку, има ти пет на ест
да на да пред ло жи тим, ко ји ће
чи ни ти за ме ник и још де ве то -
ро чла но ва.

И ПО СЛЕД ЊЕ МЕ СТО ДО БИ ЛО НО ВУ ВЛАСТ

Ди ми трић и Ба јер и да ље во де Стар че во
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За све кри ва мре жа
ко ју је по ста вио 
кри во ло вац

Крај ње је вре ме 
за фор ми ра ње 
чу вар ске слу жбе

По след њи је час да се не што
пре ду зме у ве зи са очу ва њем
пар ка при ро де По ња ви ца, као
и са жи во тињ ским све том ко ји
га на ста њу је.

Кап ко ја је пре ли ла ча шу ка -
ну ла је у сре ду, 18. ма ја, у по -
по днев ним са ти ма. Та да је не -
ко ли ко пе ца ро ша, на ста ње них
у Омо љи ци, при су ство ва ло не -
ми лој сце ни – да вље њу ла бу до -
ва, за пе тља них у мре жи раз ву -
че ној од јед не до дру ге оба ле.

(Не)по зна ти по чи ни о ци
Већ на ред ног мо мен та је дан
од тих спорт ских ри бо ло ва ца
сео је у ча мац и до шао на ме -
сто зло чи на. На кон ла вов ске
бор бе ус пео је да из ба ви две
пти це, док за че ти ри не ду жна
би ћа ви ше ни је би ло спа са. Он
је ка сни је за јед но с при ја те -
љем пре че шљао око ли ну и
про на шао још јед ну мре жу.

Не ду го за тим сти гли су и
при пад ни ци по ли ци је, ко ји су
узе ли из ја ве од све до ка, да би
по том че ти ри на стра да ла ла -
бу да би ла из ву че на из мре же,
што је је дан од за по сле них у
Јав ном пред у зе ћу „Вој во ди на -
шу ме” фо то гра фи сао као до -
ка зни ма те ри јал.

На ли це ме ста убр зо је до шао
и пред сед ник Скуп шти не Ме -
сне за јед ни це Ду шан Лу кић,
ко ји је до жи вео пра ви шок ви -
дев ши ужа са ва ју ћи при зор.

– Не мо гу да ве ру јем да се
ова ко не што до га ђа. Као пред -
сед ник Скуп шти не МЗ осе ћам
од го вор ност, а сви оста ли – од
ак ту ел ног упра ви те ља ЈКП-а

У БЛИ ЗИ НИ ОМО ЉИ ЦЕ ПРО НА ЂЕ НИ УДА ВЉЕ НИ ЛА БУ ДО ВИ

КАП КО ЈА ЈЕ ПРЕ ЛИ ЛА ПО ЊА ВИЧ КУ ЧА ШУ Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Про шлог
ви кен да су одр жа не по след ње
ра ди о ни це ка ри ка ту ре Ни ко -
ле Дра га ша, у ко ји ма је уче -
ство ва ло че тр де се то ро де це од
пр вог до осмог раз ре да. За по -
сле ни у До му кул ту ре су за јед -
но са чла ни ца ма Удру же ња
же на „Со се” опле ме ни ли бал -
кон по ме ну те уста но ве цвет -
ним аран жма ни ма.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом
кул ту ре обе ле жио је у уто рак,
24. ма ја, сво ју сла ву „Ћи ри ло
и Ме то ди је”. На ред ног да на је
у ма лој са ли по ме ну те уста -
но ве спи са тељ Ва ња Бу лић
промовисаo сво ју но ву књи гу
„За што Бог не ма ау то”. Деч ји
ан самбл ин стру мен тал них
со ли ста на сту пи ће у пе так,
25. ма ја, од 10 са ти, у про сто -
ри ја ма ли ста „Либeртатеа” на
обе ле жа ва њу се дам де сет го -
ди на ча со пи са за де цу на ру -
мун ском је зи ку. Ста ри ји деч -
ји фол клор ни ан самбл уче -
ство ва ће на ред ног ви кен да у
фи на лу смо тре деч јег фол -
клор ног ства ра ла штва у Бач -
кој То по ли.

До ло во: У скло пу про сла ве
се о ске сла ве – Све тог Ни ко ле,
у су бо ту, 21. ма ја, у школ ској
са ли би ће при ре ђен тур нир у
ка ра теу. На сам дан сла ве, 22.
ма ја, одр жа не су слу жбе у обе
цр кве, а по том је усле ди ло
ре за ње слав ског ко ла ча у Ме -
сној за јед ни ци, уз кул тур но-
умет нич ки про грам. Се ри јал
ра ди о ни ца ка ри ка ту ре за де -
цу Ни ко ле Дра га ша у До му
кул ту ре по чео је у не де љу, 22.
ма ја, и би ће на ста вљен на -
ред ног ви кен да.

Гло гоњ: На са стан ку Скуп -
шти не Ме сне за јед ни це одр -
жа ном у че твр так, 19. ма ја,
иза бра ни су но ви чла но ви
из вр шног од бо ра и ко ми си ја
за шест обла сти. Од ре ђе на је
и де ле га ци ја за на ста вак во -
ђе ња пре го во ра у ве зи с по -
чет ком ра до ва на пут ном
прав цу ко ји би био пред у -
слов за из град њу мо ста ка те -
ри то ри ји гра да Бе о гра да.

Ива но во: Че твр та из ло жба
кућ них љу би ма ца би ће одр -
жа на у су бо ту, 28. ма ја, од 9
са ти, у школ ском дво ри шту.
Се дам уче ни ка тре ћег раз ре -
да ко ји су по ха ђа ли ве ро на у -
ку при ми ли су пр ву све ту
при чест у Цр кви Све тог Ван -
де ли на. Чла ни це МКУД-а
„Бо наз Шан дор” би ле су у не -
де љу, 22. ма ја, на ча јан ци у
Вој ло ви ци.

Ја бу ка: У ор га ни за ци ји До ма
за ЛО МР „Ср це” у Ја бу ци, у
су бо ту, 21. ма ја, при ре ђен је
тур нир у жен ском ма лом
фуд ба лу. 

Ка ча ре во: Три би на под на зи -
вом „Осмех ни се здра во”, на
ко јој је го во ри ла др Ста на Ку -
кић, одр жа на је у пе так, 20.
ма ја, у све ча ној са ли Ме сне
за јед ни це. На ред не не де ље
по че ће бе то ни ра ње дна је зе ра,
као и ра до ви на уре ђе њу де по -
ни је и при ла зном пу ту до ње.

Омо љи ца: Сре ди ном про те -
кле не де ље на По ња ви ци су,
у мре жи ко ју је по ста вио
кри во ло вац, от кри ве ни уги -
ну ли ла бу до ви. Ше ста ма ни -
фе ста ци ја тра ди ци је, игре и
пе сме под на зи вом „Ни кољ -
дан ски ве нац 2016” при ре ђе -
на је у не де љу, 22. ма ја, ка да
је КУД „Жи сел” ујед но про -
сла вио ро ђен дан и сла ву. По -
ста вље ни су пу то ка зи на срп -
ском и ен гле ском је зи ку.

Стар че во: Кон сти ту тив на сед -
ни ца ме сне скуп шти не одр -
жа на је у че твр так, 19. ма ја.
На ред ног да на Дру штво пче -
ла ра је, пред школ ском де цом,
обе ле жи ло Дан пче ла. Ту ри -
стич ка аген ци ја „Ари ва” до ве -
ла је де цу из Мај дан пе ка у
уто рак, 24. ма ја, у оби ла зак
Стар че ва. На ред ног да на у
Ри мо ка то лич кој цр кви Све тог
Ма у ри ци ју са одр жан је кон -
церт уче ни ка Му зич ке шко ле
„Стан ко вић” из Бе о гра да. Из -
ло жба сли ка То ми сла ва Су -
хец ког из Вр шца би ће отво ре -
на у че твр так, 26. ма ја, у 19
са ти, у га ле ри ји „Бо ем”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Пси хо де лик тренс гро зни ца
не по пу шта: у су бо ту, 28. ма ја,
у пре ле пој шу ми ци крај Ива -
но ва сва чу ла би ће на но во
раз бу ђе на. Спе ци јал но оpen
air из да ње се ри ја ла „Psycho-
delic Fever” на ста вља клуп ску
се зо ну, ко ја је до сад би ла на
ин тер на ци о нал ној ви си ни.

У пред сто је ћем, осмом из -
да њу у фо ку су ће би ти до ма -
ће сна ге пси хо де лик тренс
зву ка, а ра ди се о па жљи во
иза бра ној гру пи ар ти ста и
ди-џе је ва. Од про ду це на та
на лајн-апу на ћи ће се Има -
ги на ри јум, Мидл Мо уд и Ре -
ла тив, а за пле је ри ма ће би ти
дво јац из Кро нок са – 100ле и
Еди. Из Вр шца до ла зи Пси -

хо зис, из Ва ље ва Ми лош, те
два пи о ни ра до ма ће тренс
сце не – Са ле Ли квид & Со -
лид и Сто ле Ик спе ри мент; ту
су, на рав но, и чла но ви че -
твер ца из „Ха о тик битс” ор -
га ни за ци је: Мо ца, Ми лош,
Цо бре и Да Пис. За чин пред -
ста вља гост из Грч ке, пред -
став ник „Ан ти ре кордс” ети -
ке те, ди-џеј Спи рос Wом. Је -
дин ствен ви зу ел ни кон цепт
ће спе ци јал но за ову при ли -
ку при ре ди ти Пси ло сиб и
Сајд Ефектс еки па.

Це на кар те за ме шта не
Ива но ва би ће 300 ди на ра, а
сав при ход од про да је тих
ка ра та би ће упо тре бљен за
уре ђе ње вр ти ћа у се лу.

КЛА БИНГ

Тренс не про пуст 
у Ива но ву

„Зе ле ни ло” до удру же ња ло кал -
них ри бо ло ва ца – тре ба да ста ве
прст на че ло. Ма ли по мак је то
да смо већ до би ли име осум њи -
че ног чо ве ка, ко јег је по ли ци ја
већ су тра дан ис пи та ла, а ве ру је
се да по сто ји и са у че сник. Има
ин ди ци ја да је осум њи че ни и
ра ни је по ве зи ван с ра зним кри -
ми нал ним ак тив но сти ма, по пут
се че ста ба ла у ве тро за штит ним
по ја се ви ма. До га ђа ло се и то да
га по љо чу ва ри ухва те, али они
го то во да су не моћ ни, као и
пра во су ђе, бу ду ћи да ни ко не
ре а гу је ка да се ра ди о кра ђа ма у
ко ји ма је вред ност ште те ма ња
од пет на ест хи ља да ди на ра. Љу -
ди нас про зи ва ју, јер нам ка жу
да сви зна ју ко пра ви не де ла, па
је крај ње вре ме да над ле жне

уста но ве поч ну да ра де свој по -
сао – на вео је Лу кић.

До ста с по ша сти!
С тим је ап со лут но са гла сан и
Вла ди мир На кић, за ме ник пред -
сед ни ка Удру же ња љу би те ља
при ро де „На ша По ња ви ца”, ко ји
од над ле жних оче ку је аде кват не
ре ак ци је, пре све га при во ђе ње
прав ди по чи ни ла ца и што хит ни -
је фор ми ра ње чу вар ске слу жбе.

Ди рек тор ЈКП-а „Зе ле ни ло”
Дра ган Ка ту ца ре као је да се
ово дру го још увек ни је до го ди -
ло и да је то би ло у пла ну на кон
са стан ка пред став ни ка ње го ве
фир ме са удру же њи ма љу би те -
ља По ња ви це и спорт ских ри -
бо ло ва ца, ко ји је од ра ни је пла -
ни ран за не ко ли ко да на.

– Због ак ту ел не за бра не но -
вих за по шља ва ња би ће мо при -
ну ђе ни да чу вар ску слу жбу ор -
га ни зу је мо из по сто је ћих ре -
сур са. Ве ру јем да ће се на кон
то га мно ги узе ти у па мет и
пре ста ти да се ба ве кри во ло -
вом – на ја вио је Ка ту ца.

По след њи не ми ли до га ђај не
са мо да пред ста вља огром но
упо зо ре ње већ је и те жак уда -
рац за све љу де до бре во ље, на -
ро чи то за то што су по ме ну ти
ла бу до ви би ли из у зет но пи то -
ми. Већ не ких пет-шест го ди на
су на По ња ви ци, па су их љу би -
те љи при ро де ве о ма за во ле ли.

Сто га је сва ко ко ме до бро ле -
жи на ср цу, са гла сан с тим да
се овој по ша сти ко нач но мо ра
ста ти на пут.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУД-а „ЖИСЕЛ”

Одржан шести „Никољдански венац”

Данас несрећне птице, а сутра...



и др Пре драг Ј. Мар ко вић (оп -
шир ни је о то ме на стра ни 4).

Пр ви дан ма ни фе ста ци је
про те као је у зна ку обе ле жа ва -
ња до брих од но са из ме ђу Пан -
че ва и Сло ве ни је, ви ше не го
што је био по све ћен бе ле три -
сти ци. При ли ком отва ра ња у
пре пу ној чи та о ни ци Би бли о те -
ке би ла је при ре ђе на све ча ност
с го во ри ма до бро до шли це, во -
кал но-ин стру мен тал ним ну ме -
ра ма у из во ђе њу му зич ке ра ди -
о ни це ОШ „Све ти Са ва”, ко ју
во ди Ве сна Пет ков, те нео бич -
ним пред ста вља њем мо но гра -
фи је Јо си па Ве бе ра „Сло вен ци
у ју жном Ба на ту”. На и ме, би ли
су по зва ни пред став ни ци по ро -
ди ца Бер гинц, Пра шни кар, Ри -
ја вец, Ту ру шек, Крањц, Ку хар,
Ве бер и др., да ис при ча ју по ро -

дич не сто ри је о то ме ка ко су се
њи хо ви пре ци или они са ми

пре се ли ли у Пан че во и дру га
ме ста у ју жном Ба на ту.

Оку пље ни ма се обра тио и
Мар јан Цу кров, пред став ник
Вла де Ре пу бли ке Сло ве ни је,
ко ји је ис та као зна чај Ве бе ро -
ве књи ге и из ја вио да упр кос
прог но за ма да ће но ве тех но -
ло ги је „уби ти” штам па не књи -
ге, књи жев ност одо ле ва и та ко
ће би ти и у бу дућ но сти.

Ве бе ро ва мо но гра фи ја је об -
ја вље на за хва љу ју ћи по др шци
удру же ња „Ло гар ска До ли на” и
у њој су са др жа не суд би не че -
тр де се так по ро ди ца ко је су,
пре или ка сни је, из Сло ве ни је
пре шле у не ко од ме ста ју жног
Ба на та. Књи га је дво је зич на, а
ау тор ка же да ће до кра ја го ди -
не иза ћи и дру го до пу ње но, као
и тре ће об је ди ње но из да ње.
Рад на мо но гра фи ји је опи сао
као ве о ма иза зо ван, али и с
мно штвом по те шко ћа при те -
рен ским ис тра жи ва њи ма.

У га ле ри ји Цен тра за кул ту ру
Сме де ре ва у су бо ту, 21. ма ја,
отво ре на је са мо стал на из ло -
жба ра до ва на шег су гра ђа ни -
на Еми ла Сфе ре, под на зи вом
„Вој во ђан ска ноћ”. Умет ник
се пред ста вио са 35 сли ка с
мо ти ви ма ба нат ских ку ћи ца,
кре де на ца, гу са ка и про зо ра, а
мно ге од њих су на ста ле кра -
јем про шле го ди не.

– По ет ски ре а ли зам, чуд но -
ва та и та јан стве на Вој во ди на од
де тињ ства су део ме не и са да
сва ког да на ства рам и пре но -
сим де та ље те љу ба ви на па пир
или плат но. Ра ди се о на из глед
обич ним ства ри ма око нас, ко -
је мо жда у при ро ди не из гле -
да ју та ко рас ко шно, али ја их
та ко ви дим и же лим да их на -

цр там и на сли кам. Тај „ви -
шак ле по те” је оно у шта ула -
жем сву сво ју енер ги ју, зна -
ње, ве шти ну ру ке и ока. Не -

ким мо ти ви ма сам про сто
оп чи њен, као што је ча роб на
фа са да ба нат ске ку ће, и ра -
дио сам их у свим тех ни ка ма

ко ји ма се из ра жа вам... Све је
то по ве за но с мо јим де тињ -
ством, тај пре кра сни пре део с
гу ска ма, би ци клом и ши ро -
ком рав ни цом. На про сто се
ули ло у ме не и ве ро ват но ћу
му се увек вра ћа ти – из ја вио
је Емил Сфе ра.

Из ло жба „Вој во ђан ска ноћ”
на и шла је на ве ли ко ин те ре со -
ва ње Сме де ре ва ца, а то је био
дру ги пут ка ко се Сфе ра, по -
сле два де сет го ди на, пред ста -
вио у том гра ду.
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Мар јан Цу кров отво рио
ма ни фе ста ци ју

Го сту ју Мој ца Кум деј,
Ду шан Ча тер, 
Ми ли сав Са вић...

Че тр на е сти „Мај ски да ни
књи ге”, ко ји су отво ре ни у уто -
рак, 24. ма ја, под „бул до жер -
ским” сло га ном „Сло ви њак
панк”, вра ти ли су клат но на
сам по че так одр жа ва ња те ма -
ни фе ста ци је, у 2003. го ди ну,
ка да је она, та ко ђе, би ла по -
све ће на сло ве нач кој књи жев -
но сти. Ак ту ел ни већ ник за
кул ту ру Не ма ња Ро тар, ко ји је
у то вре ме био ди рек тор Град -
ске би бли о те ке, под се тио је на
он да шње тен ден ци је да Би -
бли о те ка иза ђе на по ље, да
сво ју енер ги ју из не се ван зи -
ди на ин сти ту ци је, због че га су
би ли при ре ђи ва ни улич ни сај -
мо ви књи га, кон цер ти, књи -
жев не ве че ри на отво ре ном...
С вре ме ном су се „Мај ски да -
ни књи ге” вра ти ли у окви ре
Би бли о те ке, а ове го ди не је ди -
ни „из лет” пред ста вља књи -
жев но ве че у ка феу „По гон”,
ор га ни зо ва но у са рад њи с „Ру -
ко пи си ма”.

Од 24. до 28. ма ја су гра ђа ни
су (би ли) у мо гућ но сти да се
упо зна ју са ства ра ла штвом
Мој це Ку мер деј, Вла де Жа бо -
те, Ане Ри сто вић, Ду ша на Ча -
те ра, Ро бер та Та ка ри ча, Ве сне
Алек сић и Ми ли са ва Са ви ћа,
али и да чу ју шта о „ти то стал -
ги ји” има ју да ка жу др Не ле
Ка рај лић, мр Ива на Пан те лић

ПО ЧЕ ЛИ „МАЈ СКИ ДА НИ КЊИ ГЕ”

У ЗНА КУ СЛО ВЕ НАЧ КЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ
Културни телекс

„Ти си та кав ро ман тик”, че -
сто ми го во ре од ма ху ју ћи
гла вом. От кад је би ти ро -
ман ти чан по стао знак дис -
ква ли фи ка ци је или то са мо
тре нут но ни је у мо ди? От -
кад смо сви по ста ли та ко
ло гич ни кад на овом све ту
ни шта баш и ни је ло гич но?
Ка да се дво је срет ну и за љу -
бе, де си се не ка ма ги ја. Хе -
миј ска ре ак ци ја, су срет све -
то ва, пре по зна ва ње, ка ко
год про ба те да об ја сни те
љу бав, не иде. Све је по ве за -
но кроз не ви дљи ву мре жу
при ча. А ипак, љу бав раз ја -
шња ва све, зар не?

Са вр ше на ком пи ла ци ја
ста рих и но вих при ча, о збу -
ње но сти из ме ђу љу ба ви и
стра ха. Од не ми ра до ми ра.
Бру тал но ро ман тич не. Па ра -
докс, баш као и жи вот сам.

Јер шта је су прот но стра -
ху? И ви зна те да је од го вор –
љу бав. Са мо у ср цу дру ге осо -
бе мо же мо да ви ди мо се бе.

А ко ће би ти чо век бу -
дућ но сти? Онај ко во ли.
Знам да зна те.

„Ро ман тич но ре се то ва ње” 
Жа не По ли а ков

Два чи та о ца ко ји до сре де, 1. ју на, 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:
„От кад је би ти ро ман ти чан по стао знак дис ква ли фи ка -
ци је?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Ро -
ман тич но ре се то ва ње” Жа не По ли а ков. 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, 30. мај, МШ „Јо ван Бан дур”: школ ско так ми -
че ње кла ви ри ста.

По не де љак, 30. мај, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: кон церт
уче ни ка гу дач ког од се ка. На про гра му ће би ти де ла К. М.
Ве бе ра, М. Ско ри ка, П. И. Чај ков ског, О. Ри дин га и дру гих.

По не де љак, 30. мај, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Ка та ри не Пин тер (ви о ли на), уз пи ја ни стич ку прат њу
На та ше Ср дић Јахн. Го сти су Еми ли ја Ђор ђе вић (хар фа), Јо -
ва на Кра жић (ви о ли на) и Бог дан Јо ва но вић (ви о лон че ло).

Уто рак, 31. мај, 18.15, На род ни му зеј: ра ди о ни ца-ве жба о ни ца
„По кре ни иде ју у се би” и пре ми је ра син гла „Хо ћу да знам”.
На сту па хор „Чу пе рак” уз Ца не та и Ан то на из „Пар ти бреј -
кер са”(БУ ДИ).

Уто рак, 31. мај, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: го ди шњи кон -
церт кла ви ри ста проф. Ма је Бо шко вић Но виц ки. На про -
гра му су ком по зи ци је Ј. С. Ба ха, В. А. Мо цар та, Лу дви га ван
Бе то ве на, Ф. Шо пе на и дру гих ау то ра.

Књи жев ност
Пе так, 27. мај, 20 са ти, клуб „По гон”: „Ду шан и отро ци”
(про грам „Ру ко пи си 39”). 

Су бо та, 28. мај, 18.30, Град ска би бли о те ка: књи жев но ве че
Ми ли са ва Са ви ћа („Мај ски да ни књи ге”).

Су бо та, 28. мај, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
про мо ци ја „Ру ко пи са 39”. 

Филм
Сре да, 1. јун, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: с
фе сти ва ла „Сло бод на зо на” – филм „Плес са Ма ри јом”, у ре -
жи ји Ива на Гер го ле та. Улаз сло бо дан.

Пред ста ве 
Пе так, 27. мај, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: пред ста ва
за сред њо школ це „Ли зи стра та” Ака де ми је умет но сти из Но -
вог Са да (БУ ДИ).

По не де љак, 30. мај, 20 са ти, Дом Вој ске Ср би је у Пан че -
ву: „Обич но ве че” Ла не та Гу то ви ћа.

Те мат ски про грам
Уто рак, 31. мај, 18.30, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло жба
еко ло шки ан га жо ва них фо то гра фи ја по све ће на 5. ју ну,
Свет ском да ну за шти те жи вот не сре ди не.

СЛЕ ДИ И...

• Че твр так, 26. мај, 17 са ти, Деч је оде ље ње Град ске би бли -
о те ке: све ча на до де ла ди пло ма нај вер ни јим чи та о ци ма Деч -
јег оде ље ња. Уче ству је деч ји хор „Звон чи ћи” Му зич ког цен -
тра Пан че во, а про грам во ди Бо јан Ив ко вић, глу мац.

• Че твр так, 26. мај, 19.30, Град ска би бли о те ка: књи жев но
ве че сло ве нач ких пи са ца. Уче ству ју: Мој ца Ку мер деј, Вла до
Жа бо та и Ана Ри сто вић. Раз го вор во ди Ву ле Жу рић.

• Пе так, 27. мај, 17 са ти, Град ска би бли о те ка: пред ста вља -
ње ства ра ла штва Ро бер та Та ка ри ча, деч јег књи жев ни ка.

• Су бо та, 28. мај, 18.30, Град ска би бли о те ка: књи жев но ве -
че Ми ли са ва Са ви ћа. Раз го вор во ди Ву ле Жу рић.

• Су бо та, 28. мај, Град ска би бли о те ка: у 10.30 ра ди о ни ца о
срп ским прин це за ма, а у 12 са ти ра ди о ни ца о Ми хај лу Пу пи -
ну. Го шћа је Јо ва на Ку ла у зов Ре ба, књи жев ни ца за де цу.

ЕМИЛ СФЕ РА У СМЕ ДЕ РЕ ВУ

Вој во ђан ска ноћ

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

У петак и суботу, 27. и 28. маја,
у организацији Дома омладине
Панчево, биће приређена књи-
жевна манифестација „Рукопи-
си”, чији је циљ промоција мла-
дих, још неафирмисаних писа-

ца с простора бивше Југослави-
је. У овогодишњем, 39. зборни-
ку заступљени су радови 56 ау-
тора, по избору уредница/уред-
ника „Рукописа”: Јасмине То-
пић, Драгане Младеновић и
Чарне Поповић (за Србију, БиХ,
Хрватску и Црну Гору), Ане Ри-

стовић (Словенија) и Звонка
Танеског (Македонија). Како се
24. маја на конференцији за но-
винаре могло чути, 315 аутора с
простора екс-Југославије по-
слало је око 1.000 радова разли-

читог квалитета. Жири је, на-
кон више селекција, одабрао
велики број песама и нешто ма-
ње прича него обично и саста-
вио зборник који показује да у
региону стасава једна свежа и
енергична генерација песника
и прозних писаца.

ПРОМОЦИЈА „РУКОПИСА 39”

Стасава генерација занимљивих писаца

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ПЕТАК, 27. мај

• 18 сати, плато иза Дома омладине: „Загревање: Напиши

своју песму / испричај своју причу”. Читамо старе бројеве

„Рукописа”, загревамо се за нове и пишемо песме и приче

на лицу места. 

• 20 сати, клуб „Погон”: Звезде ексјугословенске сцене и

младе наде наступају у представљању књижевности СХС.

Искусни играч Душан Чатер (СЛО) и отроци: Тино Дежелић,

Горан Чолакхоџић (ХР) и Срђан Гагић (СРБ). Заједнички

програм „Мајских дана књиге” и „Рукописа 39”.

СУБОТА, 28. мај

• 16 сати, Мали клуб Дома омладине: Књижевна радиони-

ца са ауторима „Рукописа 39”. Програм координира Јелена

Ангеловски, књижевна критичарка и проф. српског језика

и књижевности.

• 19 сати, дворана „Аполо”: Промоција „Рукописа 39”. Уче-

ствују аутори из Србије и гости из Хрватске, Босне, Црне Го-

ре и Македоније.

• 21 сат, дворана „Аполо”: Коктел + ди-џеј сет Ma ster Flow

/ JazzySad.

Наша суграђанка Олгица
Марковић представила се
прошле недеље самостал-
ном изложбом акварела у
галерији Културног центра
општине Темерин. Како је
приметила историчарка
уметности Људмила Јокси-
мовић, слике Олгице Мар-
ковић су „смела експлозија
спокоја, сањарења, нежно-
сти, љубави, њен искрени,

субјективни доживљаји ре-
алности, који ни у једном
тренутку не подлеже усвоје-
ним стандардима”. Она је
такође напоменула да је ова
уметница супруга сјајног
сликара Драгослава Хусара,
који је утицао на стил број-
них колега, али не и на њен,
те је Марковићева очувала
оригиналност своје ствара-
лачке позиције.

АКВАРЕЛИ ОЛГИЦЕ МАРКОВИЋ

Експлозија спокоја 
и сањарења

Старт: промоција монографије, музика и људске судбине
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Пре ви ше од три де сет го -
ди на Љу би во је Ршу мо вић
је на пи сао со нет ни ве нац
„Ку ћа” са же љом да се оду -
жи за ви ча ју, ро ди те љи ма и
свом де тињ ству, јер је ода -
тле по те као и ње гов књи -
жев ни свет, је зик ко јим се
с ла ко ћом игра и ко јим нас
под у ча ва, али и жи вот не
му дро сти и вред но сти ко је
су те мељ ње го вог ства ра ла -
штва.

Ка да је до шло вре ме да
сво је зна ње и ис ку ство пре -
не се но вој ге не ра ци ји на
те ме љи ма со нет ног вен ца,
Ршу мо вић је „са зи дао” „Ку -
ћу са окућ ни цом”, збир ку
при ча или, тач ни је ре че но,
је зич ких бра ву ра ко је нас
не кад са се том, не кад ве о ма
ду хо ви то под у ча ва ју до бро -
ти и искре но сти.

„Ку ћа са окућ ни цом” се
са сто ји од 15 кла сич них со -
не та и 15 крат ких при ча ко -
ји ма Ршу мо вић по ку ша ва
да об ја сни са вре ме ном чи -

та о цу зна че ња по ру ка у со -
не ти ма. Пред ста вља нам
сво је де тињ ство, мла дост и
за ви чај и под се ћа на вред -
но сти ко је су се за гу би ле у
вре ви да на шњи це.

При по ве дач на сто ји да
ожи ви се ћа ње на па три јар -
хал ни свет свог де тињ ства
и за ви ча ја и за ко ни то сти
на ко ји ма он по чи ва.

„Ку ћа са окућ ни цом” 
Љу би во ја Ршу мо ви ћа

Вла ди мир Не дељ ко вић

У по след њих пет ме се ци на
не бу су се по ја ви ле три цр не
зве зде: Ле ми, Бо уи и Принс,
а свет је из гу био три ико не
без ко јих је те шко за ми сли -
ти ро кен рол кул ту ру.

Деј вид Ро берт Џо унс (8. ја -
ну а ра 1947 – 10. ја ну а ра
2016), по зна ти ји под умет -
нич ким име ном Деј вид Бо -
уи, био је нај ва жни је име
арт ро ка и при том је не ко ли -
ко пу та ме њао му зич ку па -
ра диг му све та. Пр ви пут кад
је са аку стич ном ги та ром
из ми слио СФ лик астро на у -
та То ма ко ји леб ди у све ми ру
док је Зе мља „ту жна”, а дру -
ги пут кад је по стао нај моћ -
ни ја зве зда гли тер сце не с
бен дом „Spiders from Mars”.
Тре ћа је би ла за и ста сре ћа,
са ал бу ми ма као што су:
„Low”, „Heroеs”, „Lodger”,
„Scary Monsters”. Осам де се -
тих је ство рио звук та да шњег
мо дер ног по па, а ка сни је је
ра дио у ма ни ру хип-хо па, са -
ра ђи вао с бен дом НИН, ба -
вио се елек тро ни ком... На
кра ју пред ста ве нам је бу -
квал но по ме рио све угло ве
са гле да ва ња ње го вог умет -
нич ког де ла уз ал бум „Black
Star”, об ја вљен 8. ја ну а ра, на
ње гов ро ђен дан, на кон ко јег
је, два да на ка сни је, и пре -
ми нуо. Оста вио нас је у чу ду,
с но вим пе сма ма ко је смо
по че ли с па жњом да слу ша -
мо док се сла вио ње гов ро -
ђен дан, да би смо већ пре ко -
су тра схва ти ли да је у пи та -
њу те ста мент.

Ијан Фреј зер Кил ми стер (24.
де цем бра 1945 – 28. де цем -
бра 2015), под на дим ком Ле -
ми, по ја вио се на свет ској
сце ни са СФ бен дом „Hawk-
wind”. Пр ви хит је би ла пе сма
„Silver Machine”. Из тог бен да
је из ба чен због пре ко мер не

упо тре бе ал ко хо ла и дро га.
Но то га ни је за у ста ви ло, по -
ја чао је до зу ал ко хо ла и ство -
рио бенд „Мо тор хед”, нај ва -
жни је име хард рок и хе ви
ме тал сце не. Бенд је у се би
ује ди нио сна гу пан ка и вир -
ту о зност хе ви ме та ла. „Мо -
тор хед” је био нај сна жни ја и
нај бр жа рок ма ши на на све ту.
Ле ми је Ср би ју по се тио ви ше
пу та, а у Но вом Са ду је на сту -
пио са мо не ко ли ко ме се ци
пре не го што је умро у де цем -
бру 2015.

Принс је тре ћи чо век из бај -
ке. Ро ђен је као Принс Ро -
џерс Нел сон (7. ју на 1958 –
21. апри ла 2016), а на свет -
ској сце ни се по ја вио кра -
јем се дам де се тих са сво јом
ме ша ви ном фан ки ја, со у ла,
ден са и ро кен ро ла. Ипак,
„Purple Rain” га де фи ни тив -
но из ба цу је на сам врх. Ни -
ко ни је та ко до бро ком по -
но вао и сви рао ги та ру као
он. До био је сва пре сти жна
му зич ка при зна ња, осво јио
је на кло ност пу бли ке и
кри ти ке, и с њим су же ле ли
да сви ра ју не са мо умет ни -
ци из рок све та већ и ши ре,
као што је нпр. Мајлс Деј -
вис, за ко га је Принс и ком -
по но вао.

ЈУ БИ ЛЕЈ ГА ЛЕ РИ ЈЕ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ

ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА СЛИ КА ЊА, 
ВА ЈА ЊА И ЧУ ВА ЊА

Два чи та о ца ко ји до сре де, 1. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та -
ње: „Шта су за вас искре ност и до бро та?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Ку ћа са окућ ни цом” Љу -
би во ја Ршу мо ви ћа. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти
у књи жа ри „Дел фи”.

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

Централна изложба „У окруж ју ју го сло вен ског умет нич ког про сто ра”

МОЈ избор МОЈ

пи та ње о ре сти ту ци ји – ка ко
згра де у ко јој је Кул тур ни цен -
тар, та ко и про сто ра у ко јем је
Га ле ри ја са вре ме не умет но сти.

– Ни је стра но да ће мо про ба -
ти да, ко ли ко год је мо гу ће,
умет ност и кул ту ру, по ред ви зу -
ел ног за до вољ ства, пре тво ри мо
у не што што се зо ве ко мер ци јал -
но за до вољ ство, у вред но сти ко је
су свој стве не раз ви је ним, за пад -
ним си сте ми ма. За то тре ба да
ство ри мо пред у сло ве. На сто ја -
ће мо да Га ле ри ја оста не у овом
објек ту, али Град Пан че во мо ра
да обез бе ди и но ви про стор за
Га ле ри ју са вре ме не умет но сти.
Го то во сам си гу ран да ће Кул -
тур ни цен тар оста ти у згра ди у
ко јој се тре нут но на ла зи – из ја -
вио је Па влов.

Шта се све на ла зи у де по и ма
Кул тур ног цен тра, су гра ђа ни мо -
гу по гле да ти у Га ле ри ји Исто риј -
ског ар хи ва, Га ле ри ји Ба те Ми -
ха и ло ви ћа и Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти, до 6. ју на.

Го ди на (1976) у ко јој
је ста са ла јед на моћ на
ге не ра ци ја ства ра ла ца

Хо ће ли би ти обез бе ђен
но ви про стор за 
из ла гач ку де лат ност?

Че ти ри де це ни је по сто ја ња
Га ле ри је са вре ме не умет но -
сти обе ле же не су у пе так, 20.
ма ја, отва ра њем три ју ве ли -
ких из ло жби у на шем гра ду.
Се лек ци ју и по став ке је ура дио
Са ва Сте па нов, ко ји је, ка ко је
и сам ре као, од са мог по чет ка
на овај или онај на чин ин вол -
ви ран у раз вој умет но сти у
Пан че ву.

Про бој но вих тен ден ци ја
– Им пре сив но је шта је све
оства ре но за че тр де сет го ди на
по сто ја ња ове га ле ри је. Она је
осно ва на 1976. и тих го ди на се
де си ло мно го то га зна чај ног, а
по себ но је ва жно то што се по -
ја ви ла јед на но ва ге не ра ци ја
умет ни ка у Пан че ву, ко ја је
ства ри по кре ну ла ка са вре ме -
ној умет но сти и на пра ви ла
про ме ну у умет нич кој есте ти -
ци – ре као је Сте па нов.

Он је под се тио и на Пан че -
вач ку из ло жбу ју го сло вен ске
скулп ту ре (од 1981. го ди не),
ко ја је с вре ме ном пре ра сла у
ин тер на ци о нал ни Би је на ле
ви зу ел них умет но сти, а обе
ма ни фе ста ци је су има ле (Би -
је на ле и да ље има) тен ден ци ју
да при ка жу оно нај но ви је у
умет но сти. Те ме ље ра да Га ле -
ри је уста но вио је Ми лен ко Пр -
вач ки, јед но вре ме се о из ла -
гач ким ак тив но сти ма ста ра ла
Све тла на Мла де нов, по том је
то ра дио Дра ган Је лен ко вић, а
тре нут но је уред ни ца ли ков ног

про гра ма Ива на Мар кез Фи -
ли по вић.

По став ке су кон ци пи ра не
та ко да се кроз њих ви де ра зни
сег мен ти ства ра ла штва, ка ко
они ко ји се од но се на пан че -
вач ку ли ков ну сце ну, та ко и
сли ке и скулп ту ре дру гих ау то ра,
ко је се, све за јед но, чу ва ју или
у но вом де поу Ур ба ни зма или
у ме мљи вом и не у слов ном
про сто ру из ме ђу Га ле ри је и
Му зич ке шко ле (о че му је
„Пан че вац” већ пи сао). Део тог
фон да пред ста вљен је у Га ле -
ри ји Исто риј ског ар хи ва, а реч
је о из ло жби „Пан че вач ки ли -
ков ни круг: ини ци ја тив ни им -
пул си са вре ме но сти” (1976–
1981). Цен трал на из ло жба „У
окруж ју ју го сло вен ског умет -
нич ког про сто ра”, ко ја је отво -
ре на у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти, до но си из бор сли ка
и скулп ту ра на ста лих у пе ри о -
ду од 1981. до 2000. го ди не,
док се тре ћи део – „Умет ност у

тран зи ци ји, тран зи ци ја у умет -
но сти”, у Га ле ри ји Ба те Ми ха -
и ло ви ћа, ба ви ства ра ла штвом
умет ни ка у по след њих ше сна -
ест го ди на.

Ка ко мер ци јал ном 
за до вољ ству (?)
– Иде ја је би ла да се гра ђа ни
под се те на де ла из фон да Га ле -
ри је са вре ме не умет но сти, на
бо гат ство ко јим овај град рас по -
ла же и да се ра ди на по ди за њу
све сти Пан че ва ца о на шој кул -
тур ној ба шти ни. Из ло же на су
де ла пан че вач ких умет ни ка, али
и ства ра ла ца из дру гих сре ди на
ко ји су оста ви ли пе чат на умет -
нич кој сце ни Пан че ва, као што
су Бок шан, Ко њо вић, Мла ден
Ма рин ков и дру ги – об ја сни ла је
Ива на Мар кез Фи ли по вић.

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов је при ли ком отва -
ра ња из ја вио да је Пан че во
град умет но сти и кул ту ре, та ко
да се као ло гич но на мет ну ло

„НОЋ МУ ЗЕ ЈА” НА ДВЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ У ГРА ДУ

Из ме ђу пи вар ства и при че о чо ко ла ди

Књига „Шаши Иштван – сећања”
Милана В. Ђукића представље-
на je у среду, 25. маја, у сали
Музичке школе „Јован Бан-
дур”. О професору кларинета и
дугогодишњем директору Му-
зичке школе Шашију Иштвану,
као и о обликовању књиге, го-
ворили су уредник издања Ми-
лан Јакшић, драмски уметник
Мирослав Жужић и аутор, а у
програму су учествовали и про-
фесори Миодраг Симоновић

(флаута), Дарко Арменски
(кларинет, саксофон) и Мили-
воје Илић (саксофон).

„Ово издање обилује фото-
графијама и конципирано је из
три дела. У првом одељку, у ко-
ме су записи Шашија Иштвана,
могу се пратити његово музич-
ко образовање, педагошки рад,
а потом и велики труд као ди-
ректора да панчевачкој музич-
кој школи створи најбоље усло-
ве за рад и омогући јој напре-

довање. Други део чине одлом-
ци из Монографије Музичке
школе ’Јован Бандур’, док је
последња целина, садржински
веома драгоцена, обликована
од сећања сарадника и пријате-
ља проф. Шашија”, наводи се у
опису издања.

Књигу „Шаши Иштван – се-
ћања” издали су „Графос интер-
нешенел” Панчево, Историјски
архив Панчево и Музичка шко-
ла „Јован Бандур” Панчево.

У САЛИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Сећање на Шашија Иштвана

„Ноћ му зе ја”, при ре ђе на у су -
бо ту, 21. ма ја, на пу ни ла је На -
род ни му зеј Пан че ва и мно гим
су гра ђа ни ма са да пр ви пут
омо гу ћи ла да за ви ре у про сто -
ри је ста ре Вај фер то ве пи ва ре.
Ре ци мо и то да је мно ге Пан -
чев це из не на ди ло то што се за
за до вољ ство пре ми јер ног оби -
ла ска три ју спра то ва Пи ва ре
на пла ћи вао улаз (200 ди на ра),
иа ко се, из у зев по сто је ћих про -
из вод них по го на, ни је има ло
мно го шта ви де ти. Иза те му -
зеј ске по став ке сто ји Удру же -
ње гра ђа на „Му зеј пи вар ства
’Ђор ђе Вај ферт’”, а иде ја је да
уско ро, тач ни је за „Да не Вај -
фер та”, бу ду оспо со бље на и
отво ре на још два спра та.

У сла ву Вај фер та
– Ми смо као удру же ње ис ко -
ри сти ли при ли ку и при ја ви ли
се за уче шће у „Но ћи му зе ја”.
Же ља нам је да ожи ви мо Пи -
ва ру, оно ли ко ко ли ко је то мо -
гу ће. При ли ком отва ра ња „Да -
на Вај фер та” би ће оси гу ра на
још два ни воа, а том при ли -

ком ће нас по се ти ти и не мач ки
ам ба са дор у Бе о гра ду Ак сел
Дит ман – ре кла је Ве ра Ја ра -
ко вић из УГ „Му зеј пи вар ства
’Ђор ђе Вај ферт’”.

Она је ка за ла да је квиз о
Ђор ђу Вај фер ту осми шљен ка -
ко би се су гра ђа ни, а по себ но
они мла ђи, упо зна ли с ње го -
вим ли ком и де лом, јер он
мно ги ма мо же по слу жи ти као
ин спи ра ци ја.

– Сам про стор ни је био то -
ли ко за пу штен ко ли ко га је

тре ба ло очи сти ти. Он ни је био
ни у ка квој функ ци ји, био је
под кљу чем и ни је ко ри шћен
ни за шта. Тре нут но је у при -
стој ном ста њу, а наш циљ је да
оства ри мо што ви ше кон та ка -
та и из на ђе мо на чин да се по -
ло жај овог објек та по бољ ша –
из ја ви ла је на ша са го вор ни ца.

Ме ђу по се ти о ци ма Ста ре Вај -
фер то ве пи ва ре био је и Бра ти -
слав Бра ца Сто ја но вић, ко ји је
свој рад ни век 1966. за по чео
упра во у тој пи ва ри. Ка ко је об -

ја снио, про из вод ња пи ва је
1977. го ди не из цен тра пре се ље -
на у фа бри ку на Ко те жу 2, а
уско ро се то до го ди ло и с по го -
ном крај Ау то бу ске ста ни це, та -
ко да је ује ди њен чи тав про из -
вод ни про цес, што се из у зет но
по зи тив но од ра зи ло на ква ли тет
пан че вач ког „вај ферт пи ва”.

От куд ов де „Се о ба Ср ба”?
На род ни му зеј је 21. ма ја
имао ша ро ли ку по ну ду. Су гра -
ђа ни су та ко би ли у при ли ци
да то ком ве че ри по гле да ју не -
дав но отво ре не из ло жбе:
„Ски ца за пор трет ка ри ка ту ре
– из збир ке ли ков них умет но -
сти На род ног му зе ја Пан че во”
Ди ми три ја Јо ва но ва, „Сред њо -
ве ков на цр ква и не кро по ла на
ене о лит ској хум ци” Је ле не
Ђор ђе вић и мр Во ји сла ва Ђор -
ђе ви ћа, „Гра ди тељ ско на сле ђе
у де ли ма умет ни ка” Ни ко ле
Вла ји ћа и „Цр но и бе ло – при ча
о чо ко ла ди” При род њач ког му -
зе ја у Бе о гра ду.

Уз то, у де лу Ма ги стра та ко ји
је сво је вре ме но уре дио НИ С–
РНП из ло жен је део стал не по -
став ке На род ног му зе ја. Ау то -
ри су за ин те ре со ва не по се ти о -
це во ди ли кроз из ло жбе, а по -
себ но је ин те ре сант но би ло
крат ко пре да ва ње исто ри ча ра
Ср ђа на Бо жо ви ћа о сли ци „Се -
о ба Ср ба” Па је Јо ва но ви ћа.

Он је, из ме ђу оста лог, под се -
тио на чи ње ни цу да је не ка да -
шњи гра до на чел ник Ви то мир
Су дар ски (је дан од рет ких гра -
до на чел ни ка Пан че ва ко ји се
истин ски раз у мео у умет ност)
ис по сло вао да Оп шти на Пан -
че во по диг не кре дит ка ко би
наш град по стао вла сник тог
ре мек-де ла. Али је дан је (био)
Ви та Су дар ски.
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ре зул та те су оства ри ли и до -
ма ћи спор ти сти, чла но ви пан -
че вач ког „Флек са”. Шам пи он
Бал ка на у ка те го ри ји бо ди-
кла сик за се ни о ре по стао је
Во јин Ива но вић. У ис тој кон -
ку рен ци ји Алек сан дар Ди ми -
три је вић се оки тио брон за ним

Спек такл у Ко ви ну

Пан че вач ком 
„Флек су” три ме да ље

Су бо та, 21. мај – дан ка да је
Ко вин био цен тар Бал ка на.
Та да је у том гра ди ћу одр жа но
Отво ре но пр вен ство на шег по -
лу о стр ва у фит не су, бо ди-бил -
дин гу и деч јем фит не су.

На шам пи о на ту је уче ство -
ва ло ви ше од 160 так ми ча ра
из Ср би је, Сло ве ни је, Бо сне и
Хер це го ви не, Ма ке до ни је, Цр -
не Го ре, Хр ват ске, Ма ђар ске и
Бу гар ске, а пр ви пут су на
овом так ми че њу на сту пи ли и
спор ти сти из Тур ске, ко ји су
ујед но би ли и нај број ни ји.

Фит нес клуб „Флекс” из
Пан че ва и Ту ри стич ка ор га ни -
за ци ја Ко вин глав ни су „крив ци”
за то што је ово мир но ме ста -
шце у ју жном Ба на ту про шле
су бо те би ло цен тар Бал ка на.
Так ми че ње је бес пре кор но ор -
га ни зо ва но, под по кро ви тељ -
ством На ци о нал не фит нес
фе де ра ци је Ср би је, а што је
нај ва жни је, сви уче сни ци су
по не ли див не ути ске из на ше
зе мље.

СПОРТ: КОВИН

За и ста, био је то пра ви спек -
такл, ко ји су ис пра ти ле и број -
не ме диј ске ку ће.

– Ми на фит нес гле да мо као
на вр сту ре кре а ци је, а у на шој
по ну ди је спорт ско-ре кре а -
тив ни ту ри зам ве о ма за сту -

пљен и има ве ли ки зна чај за
раз вој ту ри зма у на шој оп -
шти ни – ре као је Пе тар Ста -
ме но вић, ди рек тор Ту ри стич -
ке ор га ни за ци је Ко вин.

На пр вен ству је уче ство ва ло
пре ко сто два де се то ро де це у
свим ка те го ри ја ма фит не са,
по је ди нач но, али и у груп ним
фор ма ци ја ма. Уче сни ци у му -
шкој и жен ској кон ку рен ци ји
над ме та ли су се у ви ше од
осам на ест фит нес и бо ди-бил -
динг ка те го ри ја. Би ло је и де -
би та на та, ис ку сних, пре ка ље -
них асо ва овог спор та, али и
ве те ран ки и ве те ра на.

Ко вин и Ко вин ци су по ло жи -
ли ве ли ки ис пит. Са да је Пан че -
во на ре ду. Пр вог да на ок то бра
наш град ће уго сти ти нај бо ље
так ми ча ре на све ту. Вре ме ле -
ти... Ор га ни за ци ја већ по чи ње...

А. Жив ко вић

КУЛТУРА: ВРШАЦ

ЈУЖНИ БАНАТ

Че твр так у Вр шцу

Че твр так, 26. мај, обе ле жи ће
два за ни мљи ва са др жа ја. Нај -
пре ће у ве ли кој га ле ри ји Кул -
тур ног цен тра Вр шац би ти
отво ре на из ло жба ра до ва
„Blacklight” вр шач ког умет ни -
ка Ми ха и ла Бе лог Ка ра но ви -
ћа, ко ји је ли ков но обра зо ва ње
сти цао у Но вом Са ду и Ми ла -
ну. Бу ду ћи да је пет на ест го -
ди на жи вео у Ита ли ји, то му је
омо гу ћи ло да се упо зна с но -
вим то ко ви ма европ ске умет -
нич ке сце не, што је умно го ме
ути ца ло на ње гов рад.

Исте ве че ри у На род ном
по зо ри шту „Сте ри ја” би ће
при ре ђе но по ет ско ве че по -
све ће но Пе тру Кр дуу, у знак
се ћа ња на тог пе сни ка, из да -
ва ча и ве ли ког ин те лек ту ал -
ца, ко ји је пре ми нуо пре пет
го ди на. Глум ци из Вр шца ће
том при ли ком го во ри ти ње -
го ве сти хо ве на срп ском и
ру мун ском је зи ку. Уз то, би -
ће обе ле же на и пр ва го ди -
шњи ца смр ти глум ца Мир че
Омо ра на.

Д. М.

ПРОСВЕТА: БАВАНИШТЕ

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ЗА ПАМ ЋЕ ЊЕ

Mо дел фит нес ка те го ри ја, по бед ни це

У го ди ни ка да Ба ва ни ште
обе ле жа ва 250 го ди на по сто -
ја ња, одр жан је и ју би лар ни,
пет на е сти Деч ји са бор „Да ни
ћи ри ли це”. Цен трал на ма ни -
фе ста ци ја је при ре ђе на у су -
бо ту, 21. ма ја, у ба ва ни штан -
ској основ ној шко ли „Бо ра
Ра дић” и том при ли ком су
све ча но до де ље на при зна ња
нај у спе шни јим уче сни ци ма.
Око сни цу са бо ра чи ни кон -
курс за нај бо љи уче нич ки ли -
те рар ни рад, нај леп ши ка ли -
граф ски рад, ини ци јал, вез,
илу стра ци ју и из ра ду лут ке у
на род ној но шњи. Те ме су се
ме ња ле из го ди не у го ди ну и
ђа ци су цр та ли, пи са ли,

илу стро ва ли и ве зли ра до ве
по све ће не ве ри и на ди, љу -
ба ви, ми ло ср ђу и до бро ти.
Ово го ди шњи сло га ни ма ни -
фе ста ци је би ли су „Са чу вај -
мо ћи ри ли цу” и „Ни кад не
за бо ра ви”.

На кон курс за нај бо љи ли -
те рар ни и нај леп ши ли ков ни
рад, ко ји је Ми ни стар ство
про све те увр сти ло у Про грам
ре пу блич ких смо три, ове го -
ди не се ода зва ло пре ко 4.000
ђа ка из 370 основ них и сред -
њих шко ла из Ср би је, Ре пу -
бли ке Срп ске, Цр не Го ре,
Ма ке до ни је, Сло ве ни је, Ру -
ске Фе де ра ци је, Грч ке, Швај -
цар ске, Ита ли је, Ру му ни је,
Че шке, Фран цу ске, Ен гле -
ске, Не мач ке, Нор ве шке, Ау -
стра ли је, Ју жне Афри ке и
Аме ри ке. Ове го ди не жи ри је
до де лио 105 на гра да и 23 по -
хва ле.

На гра ђе не и по хва ље не
уче ни ке по здра ви ла су два
спе ци јал на го ста – деч ји пе -
сни ци Сло бо дан Ста ни шић и
Мо шо Ода ло вић, ко ји су им
да ро ва ли сти хо ве сво јих нај -
леп ших пе са ма. У име Оп -
шти не Ко вин, при сут не у
ОШ „Бо ра Ра дић” по здра ви -
ла је по моћ ни ца пред сед ни -
це Мир ја на Ба но вић. Она је

из ра зи ла за хвал но сти де ци и
њи хо вим на став ни ци ма ко ји
су ство ри ли та ко див не ра до -
ве на ћи ри ли ци и ис та кла да
ће „Да ни ћи ри ли це” тра ја ти
ду го, јер ова ма ни фе ста ци ја
чу ва оно нај леп ше што нам
је Вук Ка ра џић оста вио. То -
ком све ча но сти др Ми о драг
Ма тиц ки је оба ве стио при -
сут не да је у пла ну из ра да
збор ни ка свих нај леп ших ра -
до ва с кон кур са „Да на ћи ри -
ли це” у про те клих пет на ест
го ди на, под на зи вом „Азбу ка
срп ске ду хов но сти”. На при -
ред би су на сту пи ла сва три
ан сам бла КУД-а „Аца Об ра -
до вић”, ко ји су пред ста ви ли

сплет ига ра из Ба на та и Ср -
би је. То ком са бо ра је по ста -
вље на из ло жба нај леп ших
ли ков них ра до ва и одр жа не
су ра ди о ни це ке ра ми ке, ве -
за, пле те ња цвет них ве на ца и
ста рих деч јих ига ра. На те -
мат ском окру глом сто лу
Дра го љуб Зби љић, пред сед -
ник удру же ња „Ћи ри ли ца”
из Но вог Са да, одр жао је
пре да ва ње на те му „Срп ска
ћи ри ли ца“.

Са бор „Да ни ћи ри ли це“
одр жа ва се под по кро ви тељ -
ством Ми ни стар ства про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз -
во ја Ре пу бли ке Ср би је и Оп -
шти не Ко вин, а све је по че ло
пре пет на ест го ди на, ка да је
гру па ен ту зи ја ста по кре ну ла
ини ци ја ти ву да се ор га ни зу је
са бор ко ји тре ба да до при не -
се очу ва њу срп ске кул тур не
ба шти не, је зи ка и пи сма, пе -
сме и игре, ста рих за на та,
оби ча ја, пра во слав не ве ре
итд.

Вре ди ис та ћи да је на кон -
кур су за нај бо љи ли те рар ни
и нај леп ши ли ков ни рад са -
бо ра до са да уче ство ва ло око
40.000 уче ни ка из ви ше од
600 основ них и сред њих
шко ла.

З. Ст.

По ли циј ска упра ва Пан че во
са оп шти ла је да су у окви ру
бор бе за су зби ја ње си ве еко но -
ми је у Ко ви ну ухап ше на три
мла ди ћа ста ро сти 20, 23 и 30
го ди на и да су им од у зе ти око
2.500 ли та ра нафт них де ри ва -
та, че ти ри чам ца, пум па за
пре та ка ње, два пра зна би до на
за наф ту ка па ци те та две то не и
је дан ком би. Све на ве де но про -
на ђе но је то ком пре тре са три ју
ло ка ци ја на под руч ју Ко ви на.

Пан че вач ка по ли ци ја је об -
ја ви ла и да је на те ри то ри ји

Ухап ше ни швер це ри го ри ва
на шег гра да при ли ком пре -
тре са јед ног ком би ја ко ји је
во зио му шка рац из По жа рев ца
(44) про на ђе но 60 ки ло гра ма
ка фе и кон ди тор ских про из -
во да, чи ја је вред ност про це -
ње на на ви ше од 350.000 ди -
на ра.

Бу ду ћи да ни је имао до ку -
мен та ци ју о по ре клу тих про -
из во да, во зач ком би ја је осум -
њи чен за не до зво ље ну тр го ви ну,
па ће и про тив ње га би ти под -
не та кри вич на при ја ва.

М. Г.

ХРОНИКА: КОВИН

Ово је за пле ни ла по ли ци ја

– По себ ну за хвал ност из ра -
жа ва мо Ам ба са ди Тур ске у Бе -
о гра ду на при је му њи хо вих су -
на род ни ка, чла но ва тур ске ре -
пре зен та ци је, де ле га ци је ор га -
ни за то ра и пред став ни ка Оп -
шти не Ко вин. По себ но бих за -
хва лио гра ду до ма ћи ну, као и
Ту ри стич кој ор га ни за ци ји Ко -
вин, тач ни је ди рек то ру Пе тру
Ста ме но ви ћу, ко ји је дао све
од се бе да ово так ми че ње бу де
ор га ни зо ва но и из ве де но го то -
во хи рур шки пре ци зно. За до -
во љан сам ти ме ка ко је све
про те кло, али тре ба на по ме -
ну ти да је ово са мо при пре ма
пред спек такл ко ји оче ку је мо
у ок то бру: Свет ско пр вен ство у
фит не су и бо ди-бил дин гу, ко је
ће би ти одр жа но у Пан че ву –
ис та као је Ми лан Ко стић, пот -
пред сед ник На ци о нал не фит -
нес асо ци ја ци је Ср би је и пр ви
чо век Фит нес клу ба „Флекс”.

Отво ре ни шам пи о нат Бал -
ка на одр жан је у спорт ској са -
ли „Ђу ра Јак шић” у Ко ви ну,
пред ве ли ким бро јем по се ти -
ла ца, а зва нич но га је отво ри ла
пред сед ни ца оп шти не Са ња
Пе тро вић.

Так ми чар ке и так ми ча ри из
Бу гар ске и Тур ске су овог пу та
би ли до ми нант ни, али сјај не

од лич јем, а у над ме та њу ју ни -
о ра Вла ди мир Пет ко вић је за -
ра дио сре бр но од лич је. 

Ап со лут ни по бед ник Отво -
ре ног пр вен ства Бал ка на је
Акин Ја ри ђи из Тур ске, свет -
ски шам пи он и дво стру ки ап -
со лут ни пр вак сво је зе мље. 

– Пре сре ћан сам. Не мо гу
ре чи ма опи са ти све што осе -
ћам. Хва ла ор га ни за то ри ма и
до ма ћи ни ма, ово је би ло фан -
та стич но так ми че ње. Овај
шам пи о нат ша ље ле пу сли ку о
ва шој зе мљи у свет – ре као је
по сле так ми че ња тур ски шам -
пи он.

Mо дел фит нес ка те го ри ја, по бед ни ца из Бу гар ске

Бо ди кла сик ка те го ри ја, по бед ник, 
Во јин Ива но вић, Фит нес клуб „Флекс”

Ап со лут на ка те го ри ја, по бед ник Акин Ја ри ђи, Тур ска

Пет на ест го ди на
чу ва ња срп ске ба шти не

Mилан Костић, потпредседник 
Националне фитнес асоцијације Србије
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„КИ ЈА” У НО ВОМ РУ ХУ
Без лич ни и не по пу лар ни
ау то мо би ли ко је је про из во -
ди ла „Ки ја” 2006. го ди не су
по ста ли про шлост ка да се
на тр жи шту по ја вио мо дел
„сид”, ко ји је на ја вио но во
ди зај нер ско ре ше ње, али и
дру га чи ји при ступ у по гле -
ду ква ли те та у про из вод њи
ау то мо би ла.

„Сид” до ла зи у три ка ро -
се риј ска ти па: ку пе, хеч бек
и ка ра ван, та ко да по тен ци -
јал ни куп ци мо гу да ода бе ру
вер зи ју ко ја ће нај ви ше од -
го ва ра ти њи хо вим по тре ба -
ма. Ку пе је сва ка -
ко нај а трак тив ни -
ји, али не што кра -
ћа ка ро се ри ја и
тро ја вра та су по -
год ни ји за мла ђе
во за че или за пар
ко ји не ма де цу.
Уну тра шњост је
про стра на за ову
кла су во зи ла и
има до вољ но про сто ра за све
пут ни ке. Пр тља жни про стор
је та ко ђе по га ба ри ти ма ви -
ше не го при хва тљив и код
хеч бе ка и код ка ра ва на.

Ен те ри јер ће та ко ђе из не -
на ди ти мно ге, не мо жда по
ква ли те ту пла сти ке и ма те -
ри ја ла, али сва ка ко по опре -
мље но сти и ди зај ну. За
упра вља чем има те осе ћај
си гур но сти и ути сак да се
во зи те у ау то мо би лу не ког
ску пљег, европ ског про из во -
ђа ча. Оги бље ње је твр до,
али не мо же се ре ћи да је
„сид” не у до бан. Већ у основ -
ним па ке ти ма опре ме во зи -
ла има ју кли ма-уре ђа је, це-
де пле јер и елек трич не по -
ди за че пред њих ста ка ла,
што је још је дан плус.

На рас по ла га њу су бен -
зин ски мо то ри од 1,4 и 1,6

ли та ра, са 105 од но сно 124
коњ ске сна ге, од но сно ди зел-
-агре га ти од 1.600 ку би ка,
сна ге 90 и 113 „ко ња”, за ви -
сно од вер зи је. Сла би ји бен -
зи нац да је овом ау то мо би лу
при стој не пер фор ман се и
ште дљив је, па би смо пред -
ност у ода би ру мо то ра да ли
ње му у од но су на ја чи; раз -
ли ка у сна зи ни је то ли ко
при мет на ко ли ко у по тро -
шњи. Нај бо ља оп ци ја је сва -
ка ко ја чи „Ма здин” ди зе -
лаш, ко ји се у екс пло а та ци -
ји по ка зао као из у зет но по у -

здан и ма ли је по тро шач.
Вла сни ци као за мер ку ис ти чу
мо гу ћи про блем с ме ња чем,
ко ји се ма ни фе сту је те -
шким пре ба ци ва њем из тре -
ћег у дру ги сте пен пре но са,
као и у ри кверц. За мер ка је
упу ће на и на из ра ду ен те ри -
је ра, јер се де ша ва ло да се
код по је ди них при ме ра ка
на кон не ко ли ко го ди на екс -
пло а та ци је пла сти ка ма ло
ола ба ви, услед че га се ја вља
пуц ке та ње и шкри па ње у
ка би ни. Ово ни је свој стве но
са мо „си ду”, већ је то че ста
по ја ва и код дру гих мо де ла.

У про шлим бро је ви ма смо
го во ри ли о ДПФ фил те ри ма,
њи хо вој уло зи и на чи ну са -
мо чи шће ња, од но сно ре ге не -
ра ци ји. По ме ну ти про цес
слу жи да се уз по моћ ви со ке
тем пе ра ту ре, ко ја се ства ра
до дат ком ма ле ко ли чи не го -
ри ва, са го ре че сти це ча ђи ко -
је се на го ми ла ва ју у ДПФ-у.
Да би се ре ге не ра ци ја по кре -
ну ла, по треб но је да се ис пу -
не од ре ђе ни усло ви, као што
је кон стант на бр зи на кре та -
ња во зи ла од ре ђе но вре ме, а
на кон са мог про це са оста ју
ма ле ко ли чи не пе пе ла.

Овај нус про дукт се с вре ме -
ном на го ми ла ва и по треб но је
ње го во укла ња ње. По сто је
спе ци ја ли зо ва ни се р ви си ко -
ји се ба ве одр жа ва њем ових
фил те ра, ко ји су свој стве ни
ау то мо би ли ма опре мље ним
ди зел-мо то ри ма, те је по треб -
но тра жи ти по моћ струч них
сер ви се ра. Пре по ру ка је да се
кон тро ла ко ли чи не пе пе ла
вр ши на пре ђе них 120.000
ки ло ме та ра, а за ви сно од за -
пр ља но сти сер ви сер ће вам
пред ло жи ти ре ше ње. Ако је
фил тер за пу шен пе пе лом од
60 до 70 од сто, пре по ру чу је се
пра ње и ис пи ра ње хе миј ско-
-ме ха нич ком ме то дом. То је
при сту пач ни ји, од но сно јеф -
ти ни ји на чин да се ре ши те

не же ље них че сти ца у са ћу
фил те ра и ни је по треб но ски -
да ти део са из дув не гра не.

У слу ча ју да је ДПФ у го -
рем ста њу од по ме ну тог, по -
треб на је ње го ва де мон та жа
и ин тер вен ци ја уз по моћ ма -
ши не. Овај про цес је знат но
ску пљи, али обез бе ђу је сто -
про цент ну про пу стљи вост
фил те ра на кон сер ви си ра ња.
Та ко ђе, на кон овог ви да чи -
шће ња тре ба ло би да до би је -
те из ве штај о ста њу фил те ра
и га ран ци ју сер ви се ра на
оба вље ни по сао, под усло вом
да вам је мо тор ис пра ван.

Про блем са за гу ше њем
овог де ла се нај че шће ја вља
код во зи ла ко ја се ко ри сте за
град ску во жњу, јер усло ви
од но сно бр зи на у гра ду не
до зво ља ва ју цен трал ној је ди -
ни ци ау то мо би ла да по кре не
ре ге не ра ци ју, што је нео п -
ход но да би се овај про цес
пра вил но од ви јао. Још јед -
ном на по ми ње мо да уко ли ко
вам се упа ли сиг нал на лам -
пи ца ко ја вас оба ве шта ва да
са ДПФ-ом не што ни је у ре -
ду, по се ти те сер вис, јер фил -
тер ко ји је за пр љан пре ко 90
про це на та не мо гу ће је очи -
сти ти, већ је по треб на ње го ва
за ме на, а це на де ла ће вас не -
при јат но из не на ди ти.
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

Ка ко функ ци о ни шу
„пре сре та чи”?

По себ на је ди ни ца 
с моћ ним 
ау то мо би ли ма

На ау то-пу те ви ма у Ср би ји
већ се дам го ди на по сто је спе -
ци јал не по ли циј ске је ди ни це
ко је за у ста вља ју и ка жња ва ју
во за че због знат ног пре ко ра -
че ња до зво ље не бр зи не од 120
ки ло ме та ра на час. Та ко зва ни
пре сре та чи су нео бе ле же ни
ау то мо би ли ви со ких пер фор -
ман си ко ји па тро ли ра ју ау то-
-пу те ви ма и функ ци о ни шу
као слич не је ди ни це у Евр о пи.

Све се до ку мен ту је сним ком
Сва ко ко во зи дра стич но бр же
од до зво ље не бр зи не на ау то-
-пу ту, ри зи ку је да се у јед ном
тре нут ку ис пред ње га по ја ви
ау то мо бил ко ји на зад њем ста -
клу има дис плеј на ко јем пи -
ше: „По ли ци ја, пра ти те нас”.
Та да сте у оба ве зи да сле ди те
упут ства, а на без бед ном де лу
пу та ће те се за у ста ви ти и по ли -
циј ски слу жбе ник ће вам об ја -
сни ти због че га вас је за у ста вио
и на пи са ће од го ва ра ју ћу ка зну.

Ово је са мо јед на од про це -
ду ра ко је при ме њу ју ове је ди -
ни це са о бра ћај не по ли ци је.
„Пре сре та чи” су опре мље ни
по себ ним уре ђа ји ма за кон -
тро лу бр зи не и сни ма ње ау то -

мо би ла ко ји чи ни пре кр шај.
Ка да уо че во зи ло ко је иде
знат но ве ћом бр зи ном од до -
зво ље не, кре ћу за њим и пра -
ве ви део-за пис са свим по -
треб ним по да ци ма. Ни је увек
прак са да се во зач за у ста вља,
већ је За ко ном о без бед но сти
са о бра ћа ја пред ви ђе но да се
сни мак во зи ла ко је кр ши по -
ме ну ти прав ни акт, на ре зу је
на ком пакт-диск и про сле ђу је
су ди ји за пре кр ша је, а окри -
вље ни до би ја по зив на кућ ну
адре су (слич но као и с ка ме -
ра ма ко је су по ста вље не у гра -
до ви ма, а кон тро ли шу бр зи ну
кре та ња).

25.000 во за ча. Бе жа ње од
„пре сре та ча” сва ка ко ни је до -
бра иде ја јер тим чи ном ри зи -
ку је те да за вр ши те у за тво ру.
Пр во, ре ги стра ци о на озна ка
је сни мље на, а под два – био
би вам по тре бан ван про сеч ни
ау то мо бил.

По ли цај ци ко ји упра вља ју
„пре сре та чи ма” су по себ но
об у че ни за бр зу во жњу, а и
упра вља ју ау то мо би ли ма ван -
про сеч них пер фор ман си. Пр ви
ау то мо би ли ко ји су ко ри шће -
ни су по себ не вер зи је „пе жоа
607” са ше сто ци лин дрич ним
мо то ри ма од 2.700 ку би ка, а
ка сни је су на ба вље ни „фол -
ксва ген па сат”, „шко да су -
перб” и „бе-ем-ве” се ри ја 3 и
5. Нај но ви ја ма ши на у овом
во зном пар ку је „ау ди а6” са
ТФСИ мо то ром од 3.000 ку би -
ка, сна ге 300 „ко ња”, ко ји до
сто ки ло ме та ра на час убр за ва
за око пет се кун ди и до сти же
мак си мал них 280 ки ло ме та ра
на сат. Не ка во зи ла су ку пље -
на, а је дан број њих је пре у зет
из упра ве за од у зи ма ње не ле -
гал но сте че не имо ви не. Та ко
та во зи ла слу же за по бољ ша -
ње без бед но сти у са о бра ћа ју, а
њи хо во одр жа ва ње се фи нан -
си ра од на пла те ка зни, што је
сва ка ко ис пла ти ви је не го да
се ко ри сте у дру ге свр хе.

НЕ МО ЖЕШ ИМ ПО БЕ ЋИ

Да кле, ако сте на ау то-пу ту
во зи ли знат но из над огра ни -
че ња, а ни сте за у ста вље ни, не -
мој те се из не на ди ти ка да до -
би је те по зив на кућ ну адре су.
Ова прак са се при ме њу је у
слу ча је ви ма ка да усло ви на
пу ту ни су без бед ни за су сти за -
ње во зи ла ко је чи ни пре кр шај,
или би се ти ме до ве ла у пи та -
ње без бед ност оста лих уче сни -
ка у са о бра ћа ју. 

Два де сет пет хи ља да 
пре кр ша ја
„Пре сре та чи” не то ле ри шу ни -
је дан пре кр шај, али у прак си
је рет ко да за у ста ве во зи ло ко је
је пре ко ра чи ло бр зи ну кре та ња
од де сет до два де сет ки ло ме -
та ра на час. Та ко ђе, за бе ле же ни
су слу ча је ви да се во зи ла ко ја
се кре ћу знат но бр же од про -
пи са них 120 км/сат не за у ста -
вља ју, јер је па жња би ла усме -
ре на на ау то мо бил ко ји се још
бр же кре тао, али су ове си ту а -
ци је ве о ма рет ке.

То ком про шле го ди не на пу -
те ви ма у Ср би ји је за у ста вље но
пре ко 500 во зи ла, што стра них
што до ма ћих ре ги стар ских
озна ка, ко ја су ишла пре ко 200
ки ло ме та ра на час. Због оста -
лих пре ко ра че ња или пре кр -
ша ја у 2015. ове по ли циј ске је -
ди ни це су ухва ти ле ви ше од



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

ПЕЖО 206 1.4 бензин,
петора врата. 069/222-
70-22. (СМС)

ПОЛО 2003 год,1.2 бен-
зин, одличан, регистро-
ван. 061/297-51-59.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ королу 1.8
Д, регистрован, 800
евра. 063/024-74-11.
(220355)

РЕНО сеник 1.5 дизел
2004, одличан, реги-
строван до маја 2017,
2.700 евра. 064/145-53-
36. (220411)

ОПЕЛ астра 1.8, 16 В,
2001, 5 В, одлична, мо-
же замена. 064/134-06-
30. (220387)

ПЕЖО 206, 1.4, 2004, 5
В, металик, очуван, може
замена. 064/134-06-30. 

ГОЛФ 2 дизел, 3 В,
1990. годиште. 600 евра.
065/557-81-42. (220385)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2005.
годиште, власник.
063/837-71-79. (220439)

РЕНО меган кабриолет,
2002. годиште, гаражи-
ран, у одличном стању.
063/151-45-52, 013/314-
352. (240471)

ПУНТО 1.2, 5 В, 2004.
на име купца, одличан,
2.250 евра. 065/988-55-
65. (220482)

ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, бензин, 2005, у од-
личном стању. 063/320-
618. (220498)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2002, централна, зедер,
регистрован. 061/237-
73-82. (220480)

ПУНТО застава 10, 1.2
Б, клима, први власник,
145.000, одличан, гара-
жиран, исправан.
062/658-100. (220646)

СКУТЕР на батерије,
нов, мотогрин. 064/354-
69-76. (4663)

ГОЛФ 1988, кука, гас,
серво, регистрован до
новембра, 750 евра.
063/865-27-76. (220653)

ПРОДАЈЕМ опел астра,
2008, 1.4, у одличном
стању, 2.000 евра, хит-
но. 063/219-491,
069/334-41-83. (220605)

НА ПРОДАЈУ пунто 1,
1997. годиште, атести-
ран плин. 060/632-60-03. 

КИА pro ceed, 1.4 бен-
зин, LX фреш, 2009. го-
диште, прешао 76.000
км, први власник.
065/242-51-82. (220582

DA CIA SТEP WAY 1600
цм, бензин 2010, мета-
лик црвен, 65.400 км,
регистрован, власник,
сервисна књига, 4.900
евра. 063/408-737. (220

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2003. годиште, сервисна
књига, одличан. Тел.
062/886-97-30. (4663)

ОПЕЛ кадет лимузина,
1986, атестиран нов
плин, регистрован.
061/626-06-62. (220514)

ПРОДАЈЕМ шкоду фе-
лицију 1.9, дизел. 2000.
годиште, регистрован,
власник, повољно.
064/940-57-83.
(2205299

АУТО-КЛИМЕ за све ти-
пове возила сервисира-
мо и пунимо гасом са
дигиталном машином,
цена 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (220674)

ПРОДАЈЕМ дачија со-
ленца 2004, регистро-
ван, повољно. Тел.
064/152-59-56. (220698)

ЈУГО 55, 1992. годиште,
атест плин, атест кука,
власник. 063/397-151.
(220709)

ЗАСТАВА 640, 1986. го-
диште, 5 тона, регистро-
ван до септембра 2016,
у добром стању, 1.350
евра. 063/814-24-60.
(220701)

ПЕЖО 206, дизел ХДИ,
2002. годиште, на име
купца, 1.550 евра.
063/814-24-60. (220701)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2.0 ДТИ у одличном ста-
њу, 3.200 евра. 065/377-
15-70. (220734)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007,
децембар, троје врата,
82.000 км, атестиран
плин, власник. 064/130-
36-02. (220800)

АУДИ 80 1.8, 90, атести-
ран плин, регистрован
годину дана, власник.
064/130-36-02. (220800)

ТВИНГО 1.2, 2003, кли-
ма, кожа, шибер, ате-
стиран плин, 133.000
км, регистрован годину.
064/130-36-02. (220800)

КОРСА 1.2, 2002, пето-
ра врата у првој боји,
фабричко стање, на
име. 064/130-36-02.
(220800)

ГОЛФ 4, 2003, караван,
прешао 268.000, ДТИ.
0654/702-07-17.
(220803)

ПРОДАЈЕМ пежо 206,
2002, у одличном стању.
063/814-56-48.
(2207829

КАЛОС 1.2, 2004, 5 В,
прва боја, фабричко
стање, 100.000, купљен
нов, 2.150. 065/809-11-
83. (220786)

ФОРД транзит испра-
ван, у возном стању,
1983. годиште, 2.200
евра. 062/196-50-05.
(220793)

ГОЛФ 3 фемили, 1.8
бензин, фул опрема, као
нов. Тел. 063/132-05-94.
(220763)

ТВИНГО 2002, металик
сив, скоро регистрован,
прешао 138.000, бензин,
гас, 1.500 евра. Одли-
чан. 063/300-433.
(220745)

ОПЕЛ вектра Б 1.8, 16
В, 2000. годиште, кара-
ван, плин, вел. сервис,
повољно. 064/102-24-
25. (220754)

ПЛАЦ на Баваништан-
ском путу 15,5 ари.
060/028-14-80. (220752)

КОМБИ теретни застава
ривал, 2004. годиште,
тек регистрован.
060/028-14-80. (220753)

НИСАН сани 1996, 1.4,
бензин, одличан и БМВ
316, комплет 2002, 1.8,
бензин. 060/028-14-80.
(220753)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле до
200 евра, долазим по
њих и плаћам одмах.
060/132-02-48. (219528)

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

ПРОДАЈЕМ камион
мерцедес 16/22, 1986.
годиште, са цирадом и
тракторску приколицу
ЖТП „Кикинда”, четири
тоне. 065/561-01-03.
(220388)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(220758)

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила до 3.000 евра, пла-
ћам најбоље. 065/809-
11-83. (220786)

КРУЊАЧ, прекрупач на
продају, исправан, до-
бро очуван. 631-150.
(220368)

ПРИКОЛИЦА кикинда,
три тоне, регистрована,
сејалица за жито исари-
ја немачке производње,
двобраздни плуг ИТМ,
високи клиренс, култи-
ватор хонда 4 кс, Ф 400,
култиватор агрија.
063/180-26-49. (220740)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Ко-
тежу 1. 069/409-83-42.
(4663)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-
05-10, 063/703-76-07.
(220477)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета, квалитетно пре-
снимавам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(220428)

КОМПЈУТЕРИ са i3 про-
цесорима, лаптоп i5
процесор, повољно.
064/181-20-69. (220462)

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

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинаци-
ју, веш-машину. Мића,
013/346-790, 064/129-
73-60. (220813)

ЦИГЛЕ, велики формат,
полутке и трофртаљке,
повољно. Тел 064/460-
57-58. (СМС)

НА ПРОДАЈУ два жен-
ска јагњета и два прасе-
та мангулице. 064/074-
55-15 (СМС)

ПРОДАЈЕМ полован сме-
деревац седмицу, повољ-
но. 062/170-42-74. (СМС)

АЛУМИНИЈУМСКИ про-
зори (ВxШ) 154x120
плус роло кутија 20 цм.
064/561-61-14.(СМС)

ШАПУРИНЕ, прасиће,
дебеле свиње продајем.
372-768, 064/172-44-10.
(219639)

ПРОДАЈЕМ гробницу.
064/848-84-22. (219629)

ПРОЗОРИ ПВЦ шесто-
коморни са ролетнама и
комарницима, нови,
уградне мере 120 х 140,
продајем повољно.
064/403-51-42. (219678)

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

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, ме-
шачи, луле. 331-586,
063/805-74-60.
(220304)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај из увоза.
065/592-78-75. (219921)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење,
на дрва, ражањ, повољ-
но. 064/997-79-09.
(220310)

ОСБ плоче за подашча-
вање кровова, цена 296
динара квадрат, превоз
на адресу купца. Тел.
062/437-236. (и)

ВРАТА, прозори,м ро-
летне, фасадна цигла
црвена, теписи, шиваћа
машина багат, повољно.
064/131-54-96.
(219885)

ХИТНО продајем лежај
на расклапање са фио-
ком, скоро нов, 50 евра.
Могућ договор.
062/755-509. (220356)
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КОМБИ гепек поцинко-
вани, стаклени балони,
јоги душеци 80 х 70.
064/928-89-68. (220478)

ПРОДАЈЕМ мушке јари-
ће, козе, алпино јарца.
065/348-22-00. (220406)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарниту-
ру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, сто + 4
столице, спаваћа соба
комплет, комплет кухи-
ња, дечја колица, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле раз-
не. 063/107-78-66.
(220496)

МОТОРНА прскалица,
100 литара, чивилук на
точкићима. 063/879-51-
40. (220380)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, достава,
монтажа, гаранција,
пролећна акција.
062/170-43-10. (220389)

ПРОДАЈЕМ две пећи,
2.4 кв, комплет ножева
у коферу. 064/367-96-
96. (220441)

КИРБИ нов, трпезариј-
ски сто, столице, фоте-
ље терасне, судови.
064/955-51-85. (220454)

ПРОДАЈЕМ кухињске
елементе, судоперу, ел.
шпорет. Тел. 064/255-
62-32. (220463)

РАСНЕ козе и јарићи на
продају. 061/143-35-20.
(220468)

МЕСНАТИ прасићи, ја-
гањци и свиње, могућ-
ност клања и печења.
060/037-11-96, 064/290-
50-29. (220468)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
сандучар, ободин, 310
литара, исправан.
064/184-55-34. (220533)

ПРОДАЈЕМ повољно
веш-машину, шпорет,
сушару, фрижидер, га-
ранција. 060/180-02-83,
062/186-48-22. (220673)

ПРАСИЋИ, балирана
детелина, слама на про-
дају, Мића. Панчево.
064/303-28-68. (220811)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја, стара „Утва”,
столице од 1.000, столо-
ви од 3.500, кревети од
10.000. 060/600-4-52.
(22640)

САНМАРКО, еспресо
апарат за кафу, ave gro -
pe, фрижидер 90 л, 750
литар LG. 063/314-877.
(220652)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте. 063/773-45-97,
371-568. (220592)

ШТЕНЦИ стафорда на
поклон, Жарко.
069/334-41-83, 063/219-
491. (220605)

ЕТЕРНИТ за покривање
кровова и форд таунус
12 м, 1967. годиште.
064/507-20-84.
(2205989

ПРОДАЈЕМ комбинова-
ни фрижидер горење,
очуван, исправан.
064/278-43-46.
(2205889

ПОВОЉНО win dovs XP,
кућиште, екран, веб ка-
мера, тастатура, миш,
звучници, принтер, ске-
нер, фотокопир.
064/252-50-03. (4663)

ПОЛОВНИ гусани ради-
јатори, кафанска про-
хромска полица већа,
два радничка ормана за
пресвлачење. 064/110-
70-71 и шанк кафански.
064/110-70-71. (46639

КВАЛИТЕТНЕ столице
терасне, канцеларијске,
трпезаријске, јефтино.
061/110-98-10. (4663)

ТА пећ на продају, 3 кв.
064/191-64-97. (220663)

ПРОДАЈЕМ црну земљу.
Звездан. 063/224-435.
(220724)

ПРОДАЈЕМ половне
греде. Звездан. 063/224-
435. (220724)

ПРОДАЈЕМ шлајферицу
за паркет, шлајферицу
за терацо, дизалицу гра-
ђевинску, вагу 500 кг,
вибратор за бетон.
064/810-30-91. (220734)

КОЛИЦА за бебе чико,
машину за судове кан-
ди, дечји бицикл, веш-
машина горење.
063/892-08-35. (220719)

ЈАПАНСКЕ препелице,
јаја, пилићи, урађене
анализе код Болнице.
062/186-36-08, Раша.
(220806)

ЧЕТИРИ трпезаријске
столице од скаја, модер-
ног дизајна, стаклени
сто. 013/234-47-98,
064/063-77-69. (220807)

ПРОДАЈЕМ француски
лежај Симпо, са два
ноћна ормарића.
060/861-83-17. (220797)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер, шпорет, косачи-
ца, бицикл, машина за
судове. 061/631-99-26.
(220795)

ПИЛИЋИ уређени, мо-
гућност кућне доставе,
Панчево. 065/410-97-
34. (220811)

ПРОДАЈА пелета увоз из
Босне, А класа.
064/331-65-45. (220791)

МАЛТЕЗЕРИ штенци,
стари два месеца, чи-
стокрвни. 062/377-450.
(220785)

ПОЛОВНА алуминијум-
ска врата разних вели-
чина, цена до 130 евра.
063/814-24-60. (20702)

ПРОДАЈЕМ хитно трпе-
заријски сто и шест сто-
лица, регал, велики, ТВ
комоду, тепих и плакар
из делова.063/774-58-
06. (220759)

ПРОДАЈЕМ преостала
дрва, буква, 4.400 дина-
ра метар, исечена.
062/965-25-68. (220754)

ПРОДАЈЕМ цело покућ-
ство, намештај, комплет
техника и остало. Тел.
013/401-286. (220749)

НОВИЈИ комбиновани
фрижидре, веш-маши-
на, микроталасна, ТА
пећ, 2,2 кв, мањи фри-
жидер,новија судопера
с радним висећим, стил-
ски трпезаријски сто са
столицама, мања угаона
гарнитура, брачни кре-
вет, кауч, тросед мојца,
фотеља мојца, орман,
комода, писаћи сто, ТВ
сто, сет сточића, шиваћа
машина, нова врата са
штоком, кварцна греја-
лица. Тел. 342-689,
063/861-82-66. (220678)

ПРОДАЈЕМ надградњу
за заставу поли, пла-
стичну и полицу за цига-
рете. 064/668-87-38.
(220697)

НА ПРОДАЈУ електрич-
на мешалица. Тел.
065/613-23-40. (220699)

ПРОДАЈЕМ две дечје
собе и кревет са душе-
ком. 064/118-49-74.
(22070)

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

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

КУПУЈЕМ очувано по-
кућство, столове, столи-
це, кухиње, усисиваче,
плинске боце. 066/900-
79-04. (220389)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, са-
тове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(220390)

КУПУЈЕМ алуминијум,
месинг, фрижидере,
веш-машине, гвожђе,те-
левизоре и остало.
064/484-13-76. (220805)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе,
акумулаторе, телевизо-
ре, веш-машине, замр-
зиваче. 061/321-77-93.
(22805)

КУПУЈЕМ обојене мета-
ле, веш-машине, замр-
зиваче, фрижидере, гво-
жђе, алуминијум.
061/206-26-24. (220805)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре
и остало. Долазим.
061/322-04-94. (220805)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (220801)

КУЋА на продају 120 м2,
16 ари плаца, Новосе-
љански пут. 062/843-47-
64. (СМС)

НА ПРОДАЈУ кућа са
двориштем у центру
Панчева. 069/263-42-97.
(СМС)

СТАРЧЕВО кућа на
главном путу, изузетна
локација за посао.
013/632-894. (СМС)

НА ПРОДАЈУ 2,2 ланца
у Лапу. 065/966-23-22.
(220638)

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

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

КУЋА на продају, Срби-
јанска 55, Панчево.
064/651-16-22. (219589)

КУЋА на продају у Вој-
ловици, одмах усељива.
Тел. 366-234.

КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, 49.000
евра.061/685-88-03.
(220339)

ПРОДАЈЕМ плац од 6
ари са кућом, повољно,
Танаска Рајића.
063/215-844. (219979)

ХИТНО на продају кућа
у Старчеву, Омладинска
2, повољно. 061/680-96-
38. (220035)

КУЋА, Качарево, 150 м2,
3.5 ара, две стамбене је-
динице, 27.500 евра.
064/271-74-67. (220051)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 155 м2, 4.5 ари
плаца, објекат у изград-
њи 300 м2, у дворишту,
хитно, Д. Туцовића.
065/335-32-37. (220070)

КУЋА, Маргита, 180 м2

+ 3,2 ара, власник, 1/1,
комплетно сређена.
013/664-228, 063/740-
22-41. (220159)

КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15, укњиже-
на, власник, 063/307-
674. (220023)

ПРОДАЈЕМ кућу, Бела
стена, 5 км од Панчева,
50 м од обале. 061/401-
19-46. (220367)

МАЛА засебна кућа на
Маргити, 2 ара плаца.
064/248-90-16. (220379)

ПРОДАЈЕ се плац на Ку-
дељарском, повољно,
замена. Хитно. 063/724-
13-90. (220483)

БАНАТСКИ БРЕСТО-
ВАЦ, на продају кућа на
спрат, новија градња,
грејање на гас, 5 ари
окућница, поред главног
пута. Контакт особе:
Мићо и Љубинка Уско-
ковић, 013/626-252.
(220481)

КОТЕЖ 1, кућа 160 м2,
плац 2,5 ара, 70.000
евра, договор.  (242),
„Кварт”, 064/125-62-67.
(220414)

БАЊА ВРУЈЦИ, прода-
јем/мењам 104 м2 за
Панчево, околину.
064/438-12-35. (220416)

НА ПРОДАЈУ викендица
на Новосељанском,
струја, вода, 15 ари.
063/336-461. (220418)

НА ПРОДАЈУ викендица
и ланац земље, струја,
вода. 064/565-82-34. (

ПРОДАЈЕ се спратна ку-
ћа са три стана.
063/126-92-77, 063/248-
729. (220420)

ПРОДАЈЕМ плац 6,57
ари са кућом 55 м2. Тел.
063/275-510. 
(220405)

КАЧАРЕВО, спратница
са ајнфором, нова, усе-
љива, недовршена, 5
ари. 063/218-860.
(220410)

СТРЕЛИШТЕ, 160 м2,
2.25 ари, сређено,
48.000, договор. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(220470)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено.
061/333-31-19, 062/860-
80-94, 063/277-025.
(2203849

ПРОДАЈЕМ кућу Горњи
град, Маргита, 40.000
евра. 060/728-46-02.
(220383)

КУЋА, насеље Мали рај,
90 м2, 10 ари, два стана
продајем/мењам.
064/955-51-85. (220454)

НОВА МИСА, плац са
локацијском дозволом,
празан. 064/260-05-34.
(220455)

МОШЕ ПИЈАДЕ, кућа на
4.5 ара плаца, договор.
063/720-55-66. (220457)

ШИРИ ЦЕНТАР, грађе-
вински плац 51 ар, 51 м
фронт, комунално опре-
мљен. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-
56-09. (220470)

МАРГИТА, кућа 110 м2

на 5 ари плаца, хитно,
договор. 063/720-55-66.
(220457)

ТОПОЛА 70 м2, 3 ара,
ПР, 23.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (220470)

СТАРА МИСА, 80 м2,
ПР, 6.5 ари, 29.000, до-
говор. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)

ЦЕНТАР, 84 м2, ПР + I,
62.000, договор. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09. (22)

ОМОЉИЦА, 106 м2, 5
ари, 29.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (220470)

КУДЕЉАРАЦ, 85 м2, ПР
+ I, 32.000, 5 ари, дого-
вор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-
56-09. (220470)

КУДЕЉАРАЦ, 85 м2,
ПР+ I, 32.000, 5 ари, до-
говор. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18. Тел.
064/167-04-77. (220617)
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КУЋА у Качареву, 194
м2, плац 6 ари, призе-
мље, спрат, подрум. Но-
воградња, прво усељење
, власник, 1/1, вода,
струја са уређеном
окућницом. Улаз у (Бе-
катон), 34.500 евра.
063/814-35-38, 013/601-
112. (220474)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5
ари продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68. (220478

ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла.
069/552-03-71. (220479)

ПРОДАЈЕМ стару кућу
са плацем 30 ари у Ба-
натском Новом Селу.
013/210-12-40. (220494)

ПРОДАЈЕМ трособне
куће у низу, 40.000 –
100.000 евра, плацеве.
341-789. (220612)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (220591)

ПАНЧЕВО, центар, кућу
98 + 26  на 3 ара, про-
дајем/мењам. 063/768-
96-43. (220598)

ДЕО КУЋЕ, анекс, поче-
так Стрелишта, укњиже-
но, замена. 064/952-19-
80. (220609)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (220624)

КУЋА, две јединице, 5
ари, новија, сређена,
Цара Душана. 066/345-
768. (220627)

КУЋА, 125 м2, сређена,
продајем, одлична лока-
ција, цена договор. Тел.
352-892, 060/352-89-20.
(220635)

ДОЊИ град, кућа сређе-
на, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/224-47-
97.(220636)

КУДЕЉАРАЦ, 140 м2 +
25 м2 локал, комплет ре-
новирана, спратна, усе-
љива, 5 ари плаца,
78.000. (336), „Олимп”,
063/274-951. (220631)

ПРОДАЈЕМ кућу код Зе-
лене пијаце, може и за-
мена. 063/814-56-25.
(220628)

ПРОДАЈЕМ кућу у Пан-
чеву, 80 м2, шири цен-
тар, 29.000. 064/902-28-
80. (220603)

ЈЕДИНСТВЕН простор,
Тесла, 16 ари са кућом
200 + 100 м2, ЕГ, гара-
же. 064/341-76-80.
(220576)

ТЕСЛА, кућа – две стам-
бене јединице, 65.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. 
(220583)

ДОЊИ град, кућа за ру-

шење, адаптацију, 2.5

ара, 30.000 евра, дого-

вор. (470), „Дива”, 345-

534, 064/246-05-71.

МАКСИМА ГОРОГ, кућа
на 7 ари, 70.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(220583)

ЦАРА ЛАЗАРА, стара и
нова кућа 37.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(220583)

ПРОДАЈЕМ кућу, Бава-
ништански пут, 67 м2, 13
ари. Тел. 377-871.
(220585)

АГЕНЦИЈА (238), „Тесла
некретнине” посредује у
куповини станова и ку-
ћа. 064/668-89-15.
(4663)

КУЋА са два локала код
Турске главе, 150 м2, 2
ара, 60.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (4663) 

ЊИВА, Војловица, 80
ари. 064/354-69-76.
(4663)

НОВА МИСА, новија,
200 м2, локал, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (4663)

НОВА МИСА, кућа 100
м2 на 7 ари. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(4663)

ЦЕНТАР, део куће 9 х
12 м, 18.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (4663)

НОВА МИСА, плац 84
ара. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (4663)

ЛЕПА кућа на Кудељар-
цу, 88 м2, 5 ари, без ула-
гања, хитно. 064/902-
10-30. (4663)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру града, повољно, вре-
ди погледати. 063/756-
06-04. (4663)

ПРОДАЈЕМ плац код
„Тмушића”, Шарпланин-
ска улица, 4 ара, огра-
ђен. Тел. 064/959-42-79.
(220568)

КОТЕЖ 1, одлична, 98
м2 + 40 м2, 57.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(220526)

КАЧАРЕВО, 96 м2, 5
ари, усељива, 16.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (220526)

ОДЛИЧНА кућа у мир-
ном крају Тесле, 80 + 40
м2, 3,6 ари плац, усељи-
ва одмах, може двосо-
бан стан и доплата.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. 

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

КУЋА у Тополи, 4 ара,
трособна, ЕГ, повољно,
гарсоњера и доплата.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. 

ДВЕ КУЋЕ у Банатском
Брестовцу и приколица
киперка, 5 тона.
064/143-64-35. (220536)

ПРОДАЈЕМ воћњак у
грађевинској зони у
Панчеву, Ул. Пелистер-
ска. 063/491-250.
(220519)

ПРОДАЈЕМ или мењам
кућу у Долову са радио-
ницом за бетонску га-
лантерију, за стан.
066/334-085. (220664)

КУЋЕ, Тесла 4 ара,
50.000, 3 ара, 2.5 ара,
39.000. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13. (220670)

ПРОДАЈЕМ кућу са три
етаже (210 м2), у Синђе-
лићевој. Тел. 061/661-
92-60. (220671)

ГОРЊИ град, стара ку-
ћа, 5 ари,
45.000.(398),,„Кров”,
060/683-10-64. (220639)

ПОЧЕТАК Војловице,
одлична кућа две стам-
бене јединице, 6.5 ара,
36.000.  (398),„Кров”,
060/683-10-64. (220639)

ГОРЊИ ГРАД, усељива,
88 м2, 2 ара, 27.000.
(398),„Кров”, 060/683-
10-64. (220639)

ПОВОЉНО продајем
плац на Стрелишту, 4
ара, 4.000 евра.
063/185-27-90. (220654)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, 80
м2, 14 ари, 19.900.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (220659)

ВЕЛИКИ избор кућа,
Панчево, сва околна се-
ла. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (220659)

КУЋА, Новосељански
8.5 ари, 120 м2, 45.000,
договор. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (220659)

НОВОСЕЉАНСКИ пут
22 ара, 70 м2, све под
воћем, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(220659)

КОД БОЛНИЦЕ 100 м2,
48.000; центар 100 м2, 4
ара, 45.000; 70 м2, 5
ари, 52.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(220659)

СТРЕЛИШТЕ, 50 КВМ, 3
ара, 28.000; Кудељарац,
60 м2, 10 ари, 25.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (220659)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ба-
натском Брестовцу. Тел.
013/626-691, 065/628-
48-33. (220661)

ПРОДАЈЕМ спратну ку-
ћу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (220648)

КАЧАРЕВО, спратна ку-
ћа са двориштем, ба-
штом, улични део.
064/255-56-52. (220715)

БАВАНИШТАНСКИ пут
114 ари, 33 ширине, до
пута, 53.000. (1734),
„Трем 01”, 063/836-23-
83, 063/740-79-95.
(220716)

УЖИ ЦЕНТАР, 100 м2,
2.5 ара, 13 ширине за
рушење, 45.000. (1734),
„Трем 01”, 063/836-23-
83, 063/740-79-95.
(220716)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру, 130 м2, повољно.
060/028-14-80. (220752)

КУЋА за реновирање,
117 м2, 5 ари, 26.000
евра. Горњи град. Тел.
063/772-72-79. 220738

НА ПРОДАЈУ викендица
близу Поњавице, струја,
вода, легализована. Тел.
065/613-23-40. (220699)

КУЋА у Дебељачи, око
850 м2, погодно за фир-
му, власништво, 1/1.
Тел. 063/819-81-83.
(220707)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, до-
звољена градња.
064/256-35-40. (220750)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
5 ари са објектом 60 м2.
064/821-48-05. (220815)

ОМОЉИЦА, новија,
укњижена, 16.000; Са-
мош прелепа нова наме-
штена, 14.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (220348)

ЦРЕПАЈА, кућа 135 м2,
подрум, централно, по-
моћне просторије, 22
ара. 065/320-19-61.
(220818)

КУЋА,Миса, ПР+ПК,
33.000; шири центар,
две јединице, само
50.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(220348)

КУЋА 60 м2, 3 ара пла-
ца, 38.000, може замена
стара Миса. 061/664-
39-26. (220779)

ПРОДАЈЕМ 9 ари баште
са викендицом + 9 ари
баште са воћем.
063/865-80-06. (220790)

ПОВОЉНО продајем
плац у Девојачком буна-
ру под воћем, 9 ари.
065/200-64-52. (220765)

ПРОДАЈЕМ мању кућу у
Белој Цркви, близу језе-
ра. 061/284-54-04.
(220768)

ПЛАЦ, Пелистерска ули-
ца, 5,5 ара, струја, вода,
асфалт. 062/634-008.
(2207549

КУЋА, Топола, 82 м2, 7
ари, 27.000; Маргита 60
м2, 6 ари, 27.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (220764)

ВЕЛИКА понуда кућа на
свим локацијама. „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(4663)

СТАН, 54 м2, IV спрат,
без лифта. 063/159-99-
62. (219130)

НА ПРОДАЈУ једносо-
бан стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (219857)

ТРОСОБАН, 64 м2, Ко-
теж 1, III спрат, ново-
градња, укњижено,
44.800. 064/200-00-37.
(219427)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
ново, Котеж 1, без по-
средника. 063/250-082.
(219935)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у строгом центру,
ТА, III спрат. 062/388-
130. (219973)

ПРОДАЈЕ се стан, трои-
пособан, на Котежу 2,
84 м2, 6. спрат. 065/398-
98-99. (219977)

ТЕСЛА, једнособан, IV,
ТА, усељив. 013/315-
395, 063/851-03-23.
(220105)

ЦЕНТАР, станови и га-
раже, укњижено, етажи-
рано, 53-120 м2. 630-
850 евра/м2, са ПДВ-ом.
063/323-584. (220056)

ШИРИ центар, тросо-
бан, 68 м2, I спрат, ТА,
терасе, гаража, 31.000.
060/760-04-32. (220203)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
гарсоњеру на Тесли, ТА,
V,  без посредника. Тел.
063/867-58-19. (220377)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
реновиран стан, Котеж
1. 065/510-24-44. (2205

ПРОДАЈЕМ стан 23 м2, у
Цара Лазара 23, Панче-
во. 061/215-34-10.
(220446)

СТРЕЛИШТЕ, стан 62
м2, парно, нов паркет,
купатило, столарија,
власник. 066/004-787.
(220455)

КОТЕЖ 2, трособан,
продајем/мењам за ма-
њи стан/кућу. 063/771-
15-68. (220448)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, II,
33.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, III,
29.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, VI,
26.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)

КОТЕЖ 2, 32 м2, ПР,
16.500. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(220470)

СОДАРА, 70 м2, ПР,
22.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. 
(220470)

СТРЕЛИШТЕ, новоград-
ња, 51 м2, I, ЦГ, 37.000,
договор. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)

ПРОДАЈЕМ четворосо-
бан нов стан на Стрели-
шту. Тел. 064/267-71-74.
(219939)

СТРОГИ центар тросо-
бан 60 + 6 м2, двострано
орјентисан. 064/337-20-
11. (220424)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, 47 м2, Котеж
1, 32.000 евра. Тел.
065/867-52-50.
(22042798

СТРЕЛИШТЕ, леп тросо-
бан 80 м2, IV спрат, по-
вољно, власник.
064/323-91-93. (220495
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КОТЕЖ 1, сређен двосо-
бан, 50 м2, I спрат, хит-
но, власник. 064/323-
91-93. (220435)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан,
власник. 063/765-83-10.
(220409)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, Котеж 1, 58 м2, за
два мања, власник.
065/820-73-83. (220409)

НОВА МИСА, трособан
85 м2, ЦГ, замена за ма-
њи стан. 064/134-06-30.
(220387)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
сређен двособан стан.
Тел. 064/968-56-80.
(220500)

ПРОДАЈЕМ трособне
куће у низу, 40.000 –
100.000 евра, плацеве.
341-789. (220612)

ХИТНО продајем стан,
2.5, Котеж, ЦГ, II спрат,
власник. 060/095-83-05.
(220599)

СТАН, новоградња, Све-
тозара Милетића, први
спрат, 50 м2, 36.000.
060/559-47-94. (220600)

СТАН, Тесла, 44 м2, ТА,
I спрат, реновиран, брзо
усељив. 064/423-31-43,
231-95-50. (220619)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
23 м2, на Стрeлишту,
сређена. 066/300-630.
(220626)

СТРОГИ центар, тросо-
бан, 68 м2, VII, ЦГ,
54.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(220631)

ТЕСЛА, први спрат, тро-
собни, терасе, башта,
56.000 + ПДВ. 060/765-
66-60. (220634)

ПРОДАЈЕМ стан, строги
центар, Вука Караџића
6, код Гимназије, 58 м2

+ две терасе, хитно.
064/651-17-78. 
(220594)

ТЕСЛА, поткровље, сива
фаза, једнособни, дво-
собни, трособни, вла-
сник. 060/765-66-60.
(220634

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, 43 м2, ВП, ЦГ, те-
раса и подрум. 061/224-
47-97. (220636)

ТРОСОБАН стан, 78 м2,
Стрелиште, IV спрат,
два мокра чвора. Тел.
064/340-26-43. (220622)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
једноипособан, 45 м2, I,
ЦГ, 36.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (220631)

ТЕСЛА, мањи двособан,
47 м2, III, TA, 22.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(220631)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, 45 м2, V, ЦГ,
30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (220631)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, код банке, V, ЦГ,
усељив, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (220631)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, усељив,
41.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(220631)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(220631)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2, II, ЦГ,
21.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(220631)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 65 м2, III, ЦГ, усе-
љив, 41.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(220631)

СОДАРА, двособан, 54
м2, 31.000; двособан, 56
м2, 25.000. (661), „Весна
2”, 066/937-00-13.
(220670)

ТЕСЛА, двособан, 58 м2,
35.000; једноипособан,
36 м2, 24.000. (661),
„Весна 2”, 066/937-00-
13. (220670)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, 22.000; двособан,
56 м2, 24.000. (661),
„Весна 2”, 
066/937-00-13. 
(220670)

ДВОСОБАН стан 53 м2,
Стрeлиште, 7. спрат,
22.000 евра. 063/868-
02-06. (220656)

ЦЕНТАР, 45 м2, 23.000;
54 м2, 35.000; 115 м2,
ЕГ, 65.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(220659)

ДВОРИШНИ стан 40 м2,
14.000; 60 м2, 18.500.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (220659)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 50 м2, двособан,
леп, 28.000. 

(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (220659)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двосо-
бан, 28.000; трособан,
71 м2, 37.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(220659)

КОТЕЖ 2, 74 м2, тросо-
бан, реновиран, 43.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (220659)

КОТЕЖ 2, 50 м2, 24.000;
62 м2, двособан, 32.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (220659)

СОДАРА, 38 м2, једно-
собан, 25.000, договор,
трособан 68 м2, 35.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (220659)

МАРГИТА, нови стано-
ви, 600 евра; 57 м2, 64
м2, 110 м2. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(220659)

ВЕЛИКИ избор станова
свих структура, све ло-
кације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (220659)

ХИТНО, Вељка Влахови-
ћа двособан 62 м2, ВП,
29.000. (398),„Кров”,
060/683-10-64. (220639)

ЦЕНТАР, одличан дво-
ришни трособан, 82 м2,
гаража, 33.000.
(398),„Кров”, 060/683-
10-64. (220639)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 53 м2, Тесла.
063/745-80-65. (220577)

ДВОРИШНИ стан на
продају, Цара душана
39, сређен, повољно.
Тел. 069/351-35-25.
(220584)

СОДАРА, двособан, I,
34.000, трособан, I,
40.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(220583)

СОДАРА, Доситејева,
троипособан, 58.000;
војне двоипособан,
39.500.(396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(220583)

СТАРА ПОШТА, двосо-
бан, 41.000, центар дво-
ипособан, X, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (220583)

КОТЕЖ 2, трособан,
47.000, мањи двособан,
I, 30.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (220583)

САЛОНСКИ стан, 114
м2, 65.000; 86 м2,
40.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(220583)

СОДАРА, двоипособан,
63 м2, IV спрат, ЦГ, ин-
тернет, кабловска. Тел.
344-254. (4663)

ЈЕДНОСОБАН, 35 м2,
Миса 21.000; Тесла,
центар, 23.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (4663)

ДВОСОБНИ, 56 м2,
Стрелиште, 27.000; Ко-
теж, Тесла, 30.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(4663)

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/м2, 62 м2, 68 м2, 75
м2. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (4663)

СТРОГИ центар, двори-
шни, 38 м2, сређен.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (4663)

СОДАРА, жута цигла, 56
м2, сређен, 37.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (4663)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (4663)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, 35 м2, 14.500.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (4663)

ЦЕНТАР, двособан, 57
м2, ЦГ, X. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (4663)

МАРГИТА трособан, 85
м2, I, ЕГ, гаража, 60.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(4663)

ПРОДАЈЕМ стан, 52 м2,
строги центар, власник.
064/074-68-84. 
(4663)

ТЕСЛА, трособан, 61, IV
ЦГ, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15.  (4663)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, ЦГ, IV, 28.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.  (4663)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 м2, III, ЦГ, 25.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.  (4)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 м2, III, ЦГ, 25.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(4663)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 43 м2, ВПР, ЦГ,
23.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15.  (4663)

КОТЕЖ 2, четворосо-
бан, 92 м2, III, ЦГ,
60.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15.  (4663)

ПОВОЉНО, трособан,
ЦГ, Содара, 60 м2, призе-
мље, плакари, ПВЦ сто-
ларија, 33.000 евра, за-
мена. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ стан, 52 м2,
строги центар, власник.
064/074-68-84. (4663)

ЈЕДНОСОБАН стан, 29
м2, строги центар, Гим-
назија, укњижен,
20.000. 065/653-93-99.
(2205019

ПРОДАЈЕМ укњижен
дворишни стан, 74 м2, за
адаптацију, власник.
370-411. 
(220513)

ЦЕНТАР, дворишни 40
м2, 17.000 евра, башта,
шупа. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ПОВОЉНО, једноипосо-
бан, ЦГ, 50 + 6 м2, Ко-
теж, 25.500, усељив од-
мах. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ПОВОЉНО, двособан,
ЦГ, Содара, одличан
распоред, 27.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, код „Авива”, 49
м2, VI, ЦГ, без посредни-
ка, повољно. 063/776-
81-58. (220532)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, 53 м2, укњижен.
Тел. 064/290-46-55.
(2њ20539)

ДВОСОБАН, Доњи град,
50 м2, I спрат, ренови-
ран, адаптиран, 25.000.
Замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ДВОИПОСОБАН, Котеж
2, 68 м2 + 6 м2 тераса,
два ве-цеа, реновиран,
40.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, III, 49 м2, тераса,
ЦГ, 26.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(220526)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, 23.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(220526)

ТЕСЛА, двособан, I, 54
м2, ТА, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (220526)

СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2, ЦГ,
идеалан за ординацију,
34.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. 
(220526)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, ТА,
24.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. 
(220526)

СТРЕЛИШЕ, двособан,
светао, 60 м2, III, ЦГ,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (220526)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, те-
раса, VI, ЦГ, добар,
26.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (220526)

КОТЕЖ 2, леп једноипо-
собан, 48 м2, ВП,
26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(220526)

КОТЕЖ 2, двособан ре-
новиран, 61 м2, V,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. 
(220526)

КАРАЂОРЂЕВА, Кон-
структор, 45 м2, једнои-
пособан, I, 36.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(220526)

МИСА, етажа 90 м2 +
тавански простор,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (220526)

МИСА, Конструктор, 46
м2, једнособан, I, тера-
са, 23.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(220526)

МИСА, Конструктор, 58
м2, двособан, I, леп,
30.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (220526)

СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, 53 м2, ТА, те-
раса, 22.000. (1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220725)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000.
(1756), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(220725)

ТЕСЛА, једнособан, 29
м2, IV, TA,  тераса,
18.000. (1756), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (220725)
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ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (1756), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (220725)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2,  ЦГ, V, тера-
са, 21.000. (1756), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (220725)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III,
24.000. (1756), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (220725)

СОДАРА, 56 м2, I, ЦГ,
2.0, сређен екстра,
32.000. (1734), „Трем
01”, 063/836-23-83,
063/740-79-95. (220716)

ЦЕНТАР, 42 м2, двори-
шни – лепо двориште,
мало станара, 1/1.
(1734), „Трем 01”,
063/836-23-83, 063/740-
79-95. (220716)

ПРОДАЈЕМ СТАН, Стре-
лиште, трособан, I
спрат, ЦГ, 67 м2, близи-
на „Авива”, власник.
064/410-25-86. (220730)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
дворишни стан (сам),
власник, С. Милетића.
013/258-05-17, 064/065-
23-30. (220713)

ЈЕДНОСОБАН, сређен,
намештен, усељив стан,
30 м2, I спрат, нова Ми-
са, 25.000. 063/109-27-
77. (210779)

ПРОДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу. Власник.  Без
посредника. 065/681-
32-17. (220784)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, дуплекс, 81 м2, у
строгом центру града.
063/141-19-04. 
(220812)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан на Стрелишту,
други спрат, ТА, 19.000,
или мењам за земљу у
Долову. 060/131-81-66.
(220741)

ДВОРИШНИ стан са ба-
штом, продајем.
062/885-43-20. (220742)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
23.500, једнособан, 27
м2, 16.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(220684)

ЦЕНТАР, трособан, 80
м2, намештен комплет,
56.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(220684)

КОТЕЖ 1, двособан, III,
57 м2, ЦГ, 30.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (220683)

КОТЕЖ 2, једнособан,
III, 44 м2, ЦГ; 25.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(220683)

СИНЂЕЛИЋЕВ А, Са-
мачки, гарсоњера, III,
ЦГ, 12.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(220683

МАРГИТА, нов двоипо-
собан, ПР, 55 м2, гас,
38.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (220683)

СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(220683)

ЦЕНТАР, двособан, IV,
56 м2, ЦГ, 36.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (220683)

ДВОРИШНИ до улице,
сређен, 12.000; Топола
до улице, само 11.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (220816)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
ВП, 53, 22.000; Миса,
двоипособан, одлична,
19.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(220816)

ТЕСЛА, трособан, три
лође, само 30.000; Ми-
са, I, укњижен, 36.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (220816)

ХИТНО, Самачки, I,
13.000; Маргита, ПР,
нов, прелеп, 17.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (220816)

ТЕСЛА, I, 49, 37.000,
лукс, Маргита, ПР, нов,
укњижен, 39.000. (67),
„Милка М”, 
063/744-28-66. 
(220816)

СТАН у Горњем граду,
56,7 м2, двоипособан,
нова градња, власни-
штво. Тел. 063/819-81-
83. (220707)

ПЕНЗИОНЕРИ, нуди се
доживотно издржавање
по најповољнијим усло-
вима. 061/324-40-85.
(220679)

ЦЕНТАР, 1.5, 44, ЦГ,
26.000; Содара, двоипо-
собан, 64, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. 
(22

СТРЕЛИШТЕ, гарсоње-
ра, 28, 14.000; Маргита,
64, 13.000; Стрелиште,
једноипособан, ЦГ, до-
говор; двоипособан, 55,
29.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. 
(220680)

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан у насељу Пепељара,
58 м2, 23.500. 
060/861-83-17. 

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двоипособан, 72 м2, II,
ЦГ, одличан, 40.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(220764)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
61 м2, IV, лифт, 33.000;
двособан, 22.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (220764)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, сређен, 36.000; ВП,
24.000; 32 к м, III,
21.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(220764)

СОДАРА, једнособан,
32 м2, I, ЦГ, 24.000, дво-
ипособан, 58 м2, I, ЦГ,
32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(220764)

ТЕСЛА, двособан, 35 
м2, II, ТА, 27.000; цен-
тар, двособан, 52 м2, I,

35.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(220764)

ПРОДАЈЕМ стан, цен-
тар, са плодужитком,
12.000 – 18.000.
061/324-40-85. (20679)

КОТЕЖ, једнособан, 45
м2, 26.000, трособан, 74
м2, 42.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(4663)

КОТЕЖ, једнособан, 32
м2, 16.000, двоипосо-
бан, 66 м2, 43.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. 
(4663)

ТЕСЛА, двособан, 46 м2,
23.000; двособан, 49 м2,
29.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68.(4663) 

СОДАРА, двособан, 63
м2, 33.000; двоипосо-
бан, 75 м2, 40.000.(097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (4663)

ЦЕНТАР,двособан, 53
м2, дворишни, гаража,
18.900.  (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
((4663)

МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; троипособан,
96 м2, 65.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (4663)

МИСА једноипособан,
35 м2, 18.500; двоипосо-
бан 54 м2, 32.400. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (4663)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 37 м2, 23.000; двои-
пособан, 58 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (4663)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан,
45 м2, 22.000, двособан
52 м2, 23.500. (097),
„Перфект”, 
064/348-05-68. 
((4663)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
65 м2, 33.000; трособан,
80 м2, 40.000. (097),
„Перфект”, 
064/348-05-68. 
(4663)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, III, ЦГ, 29.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. 
(4663)

КУПУЈЕМ нов стан од 45
м2. 063/740-61-26. 

КУПУЈЕМ стан једносо-
бан, једноипособан.
062/771-513. (219441)

КУПУЈЕМ стан до
17.000, дајем ауто,
3.000 евра, остало кеш.
064/134-06-30. (220387)

АГЕНЦИЈА „Дива” купу-
је двособан стан, ТА, у
згради, центар,Тесла.
345-534, 064/246-05-71. 

АГЕНЦИЈИ „Тесла не-
кретнине”, потребни
станови свих структура.
064/668-89-15. (238).
(4663)

ХИТНО купујем 1.0
стан, стан 1.5, на Сода-
ри. (1734), „Трем 01”,
063/836-23-83, 063/740-
79-95. (220716)

КУПУЈЕМ троипособан
или четворособан стан у
ширем центру. 064/385-
31-15. (220684)

ПЕНЗИОНЕРИ купујем
стан са Вашим плодоу-
житком (остајете у ста-
ну). 060/332-05-92. 

ИЗДАЈЕМ стан 25 м2, 
Б. Јовановића, 
кружни ток. 
063/849-53-33. (СМС)

НАМЕШТЕН стан за из-
давање. Цена 120 евра.,
064/170-48-29. 
(СМС)

ИЗДАЈЕМ стам 47 м2 на
Котежу 2, намештен,
клима. 062/271-124.
(СМС)

КОТЕЖ 1, 60 м2, IV
спрат, ЦГ, лифт, полуна-
мештен. 063/163-52-05.
(219631)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на Содари.
064/428-88-94. 
(218839)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, први спрат,
полунамештен. 064/208-
13-63. (220287)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан код кружног
тока, Котеж 1. 064/398-
38-81. (220737)
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ИЗДАЈЕМ кућу 100  м2,
строги центар, Ул. Жи-
војина Мишића 6, по-
годна за канцеларијски
простор, ординације,
агенције, школице, итд.
023/857-315, 064/575-
57-04. (219880)

ИЗДАЈЕМ празну гарсо-
њеру, ЦГ, Котеж 1, лепа
локација, на дуже.
013/317-864. 
(219951)

ТРОСОБАН мањи, пот-
пуно лукс намештен,
ПВЦ, клима, интернет,
Тесла. 064/877-53-09.
(222111)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, централно грејање
запосленом самцу-ици,
без плаћања кирије, са-
мо комуналије. Тел.
231-47-96. (220352)

ИЗДАЈЕМО гарсоњеру и
двособан стан. Тел.
061/272-01-87. (220375)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
четворособан, Котеж 2.
063/856-74-02. (220366)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан код
Спортског центра, ЦГ,
кабловска интернет.
013/370-553, 064/184-
55-34. (220533)

ИЗДАЈУ се два намеште-
на стана. 064/118-56-
11, 060/377-57-87. (220

ИЗДАЈЕМ стан, центар,
двособан, централно
грејање, полунамештен
или празан.  060/551-
20-38. (220739)

СТАН близу Спортског,
„беовоза”, сутерен, на-
мештено, засебан улаз,
самцима. 064/026-95-
00. (220751)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан на новој Ми-
си. 064/187-91-87,
064/330-90-54. (220732)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, 45 м2, ЦГ, дру-
ги спрат, Стрелиште, 80
евра. 060/014-99-74.
(220733)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Стрели-
ште. Тел. 311-071. (2207

ИЗДАЈЕМ намештен ма-
њи једнособан стан на
Тесли са ЦГ. 064/280-
60-36. (220735)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан изнад
СДК. Тел. 063/422-024.
(220711

ГАРСОЊЕРА, Котеж 2,
код градске гараже, 35
м2, тераса, I спрат,  не-
намештен, гледа на
парк. 063/514-360.
(220712)

ИЗДАЈЕМ двособан и
трособан дворишни
празан стан. 064/224-
12-60. (220682)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу код Дома војске,
употреба кухиње и купа-
тила. Тел. 065/672-33-
00. (220689)

ИЗДАЈЕМ једнипособан
стан, гарсоњеру, наме-
штено, центар, повољно,
засебан улаз. 061/131-
79-04. (220695)

НАМЕШТЕН стан, кли-
ма, кабловска, интернет,
близу центра издајем.
061/689-86-22. (220706)

ГАРСОЊЕРУ, велику,
новије намештену, кли-
ма, кабловска, интернет,
близу центра. 064/927-
29-87. (220706)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комплетно намештен
стан, кућа, интернет,
центар, ЦГ. 065/344-85-
77. (220684)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, пословно-стам-
бене намене, 150 м2.
062/347-667. (330675)

СОДАРА, једноипосо-
бан, празан, ЦГ, теле-
фон, интерфон, на ду-
же. 065/236-72-79.
(220480)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан на Котежу
2, зграда, балкон, ЦГ,
интерфон, лифт, пар-
кинг. 063/353-770.
(220489)

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан у цен-
тру, клима, ЦГ. 
064/237-05-28. 
(220491)

ИЗДАЈЕМ луксузан на-
мештен стан са сауном у
центру града. Цена 350
евра. 063/386-354.
(220496)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Коте-
жу 1, ЦГ, телефон.
063/106-84-66. 
(220497)

МАЊИ дворишни стан
за самца или двоје. Со-
дара. 065/531-47-04,
347-832. (220415)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у кући.
063/126-92-77, 063/248-
729. (220420)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, ЦГ, кли-
ма, намештен. 063/370-
217. (220422)

ИЗДАЈЕМ собу, Краље-
вића Марка 9, Катица.
063/811-73-75. (220413)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради,
без грејања. Содара.
013/344-167, 064/950-
23-40. (220394)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан са ЦГ, стан у цен-
тру Стрелишта. 060/378-
19-55. (220396)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу, 80 евра.
065/353-07-57. 
(220398)

ИЗДАЈЕМ стан у згради
+ дворишни + гарсоње-
ра, све намештено.
Стрелиште, 362-406,
064/218-83-45. 
(220412)

ИЗДАЈЕ се полунаме-
штен двособан стан на
Тесли код пијаце. Све-
же окречен, одмах усе-
љив. 013/321-823,
069/258-35-43. (220440)

СТАНОВИ
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ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан у кући, Стрели-
ште. 322-051, 061/162-
64-42. (220452)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ЦГ, I
спрат, Содара. 060/051-
02-44. (2204650)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, I спрат.
064/983-16-20. (220461)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
ипособан стан, Котеж 2.
Тел. 063/846-02-35.
(220391)

СТАН двособан, други
српат, кућа, Синђелиће-
ва 71, 100 евра.
061/661-92-60. (220671)

ПОТРЕБНА мања кућа
за становање или двори-
шни стан, предност Те-
слин крај. Тел. 062/339-
277, 061/184-65-34.
(220672)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан код Стоматоло-
шког, II спрат. 065/527-
85-22. (220647)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан у Марка
Краљевића. 060/348-03-
11, 062/725-253.
(220657)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан, Содара,
ЦГ. 066/332-236.
(2205939

ИЗДАЈЕМ празан нена-
мештен стан од 40 м2,
на Стрелишту. 063/617-
092. (220607)

ИЗДАЈЕМ собе за терен-
це и самце.
064/305-73-01. 
(220610)

НАМЕШТЕН једнособан
стан у центру, ЦГ, кли-
ма, интернет, кабловска.
063/704-86-32. 
(220623)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом у
центру Старчева. Тел.
353-500. (220631)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба у центру са купати-
лом. Тел. 063/761-03-
56. (220574)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 064/970-80-
68. (220575)

ИЗДАЈЕМ стан, ЦГ, дво-
собан, Тесла. 063/392-
355. 8220575)

ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан у цен-
тру. Доситејева. Тел.
065/248-81-87. (4663)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
ипособан стан у згради,
ТА, нова Миса. Тел.
064/528-33-04. (4663)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан на новој Ми-
си. Тел. 064/220-17-25.
(46639

ДВОСОБАН стан, леп,
велик, празан, нова Ми-
са, засебан улаз.
062/161-48-74. (4663)

САМИЦАМА или мла-
дом пару издајем наме-
штен дворишни стан.
Тел. 064/160-46-39,
013/333-517. (4663)

СОДАРА, 42 м2, једно-
собан, ненамештен, цен-
трално, клима, повољно.
064/252-50-03. (220112)

ИЗДАЈЕМ стан самици,
соба, кухиња, купатило,
60 евра, Стеријина, бли-
зу „Авива”. 064/110-70-
71. (4663)

ИЗДАЈЕМ кућу, башту,
Котеж 1, у близини шко-
ла, вртић, пијаца, амбу-
ланта, 061/225-16-43.
(220570)

ТРОСОБАН мањи, пот-
пуно лукс намештен,
ПВЦ, клима, интернет,
Тесла. 064/877-53-09.
(222111)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
дужи период, депозит
обавезан. 063/617-421.
(220511)

ТЕСЛА, топ намештена
гарсоњера, X, лифт, ша-
љем слике vi be rom.
060/323-69-63. (220527)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
централно грејање.
064/439-60-07. (220530)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, немамештена,
добра зграда, изузетна
локација. 063/811-06-
69. (220534)

ИЗДАЈЕМ реновирану
ненамештену гарсоњеру
на Содари са ЦГ, призе-
мље. 064/612-18-30.
(220531)

ИЗДАЈЕМ комфорну ку-
ћу од 100 м2, са мага-
цинским простором на
10 ари плаца. Контакт
063/313-844, 063/693-
944. (ф)

КОМПЛЕТНО намеште-
ни станови за издавање
од 58 м2 и 84 м2. Кон-
такт, 063/693-298,
063/693-944. (ф)

КОТЕЖ 2,  двособан
стан, намештен, Котеж
2, 120 евра. Тел.
064/119-08-34. (220819)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж 2.
062/401-261. 
(220814)

НАМЕШТЕНА гарсоње-
ра близу Спортског цен-
тра, посебан улаз. Ин-
тернет. 069/220-26-72,
063/202-672, 013/370-
991. (220760)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, ЦГ, други
спрат, лифт. 013/342-
362, 064/248-81-11.
(20757)

ИЗДАЈЕМ стан 39 м2, у
Светозара Милетића,
ненамештен. 069/610-
679. (220772)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ наме-
штену гарсоњеру, цен-
тар, повољно, одмах
усељива, wi/fi, паркинг.
065/691-88-23. (220771)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-58. (220798)

ИЗДАЈЕМ лепо опре-
мљен једнособан стан
на Стрелишту, код шко-
ле. 069/334-17-03.
(220773)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, Стрели-
ште, ЦГ, депозит.
064/131-44-67. (220783)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан у центру
Стрелишта, ЦГ, 37 м2.
Тел. 063/812-42-83.
(220776)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
35 м2, на Котежу 2.
064/353-23-69. (220781)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
061/804-97-23. (220789)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан на Тесли, I
спрат, ЦГ, 100 евра.
064/120-19-37. (220788)

ХАЛА 200 м2, Јабучки
пут, за сваку делатност,
повољно. Тел. 064/490-
33-18. (219368)

ПРОДАЈЕМ локал у ТЦ
„Трубач”, 19 м2. Тел.
063/738-76-93, 060/067-
11-44. (219883)

ЛОКАЛ продајем, Син-
ђелићева 15, комплетно
адаптиран, 29 м2, 13.000
евра. 063/265-457.
(220000)

ПРОДАЈЕМ локал, 25
м2, у Панчеву, Максима
Горког 31. 064/424-95-
20. 

ПРОДАЈЕМ халу произ-
водња намештаја, 435
м2, стара Утва, Панчево.
064/111-22-56. (220640)

ИЗДАЈЕМ локал супер
сређен, 64 м2, центар,
све делатности.
064/005-30-52.
(2204659

ИЗДАЈЕМ разрађен ло-
кал на Тесли, 20 м2, до-
бра локација. 065/205-
92-33. (220487)

ИЗДАЈЕМ локал на Зе-
леној пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(2204259

ИЗДАЈЕМ локал 38 м2,
код Зелене пијаце, бли-
зина три школе.
060/351-03-56. (220604)

ИЗДАЈЕМ локал у Стре-
лишту, Вељка Влаховића
14, празан, усељив.
064/959-98-83. (220613)

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Трубач” .
064/370-79-47. (4663)

ИЗДАЈЕМ ауто-периони-
цу, Книћанинова 87.
Тел. 348-634. (220637)

КОТЕЖ 1, локал ново-
градња, 41 м2, код шко-
ле. „Una Dall”, 064/255-
87-50. (4663)

ПРОДАЈЕМ локал, по-
словни простор, 90 м2.
Тел. 064/993-35-00.
(220571)

ЦЕНТАР 14, 30, 50 м2,
на бувљаку 15, 35 м2.
063/240-817. (36639

ИЗДАЈЕМ радионицу 35
м2, вода, трофазна, ка-
нализација, канал. Ка-
рађорђева. 
064/994-13-16. 
(4663)

ИЗДАЈЕМ два локала 15
и 25 м2, преко пута Дис-
панзера. 064/231-07-33.
(220520)

ИЗДАЈЕМ локал у Кочи-
ној 4, код Зелене пијаце.
063/217-130. 
(220511)

ИЗДАЈЕ се стовариште
са колском вагом, 45 то-
на, и плацем 300 х 20,
повољно. 063/822-21-
61, 065/550-86-10.
(220516)

ИЗДАЈЕМ се локал 200
м2, Старчево, Лењинова
16. 013/633-033.
(220519)

ИЗДАЈЕ се локал, Цара
Душана 38. 013/351-
477, 062/886-56-02.
(220731)

ПРОДАЈЕМ екстра раз-
рађену ћевабџиницу
„016”, са комплетним
инвентаром (локал је у
закупу). 063/858-48-50.

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
центар Зелене пијаце.
063/858-86-97. (220792)

ИЗДАЈЕМ кафић у цен-
тру, може пекара, по-
сластичарница и сл. са
опремом. 065/271-10-
02. (220688)

ИЗДАЈЕМ кафић за ма-
ње прославе до 40 ме-
ста, центар.065/271-10-
02. (220688)

ИЗДАЈЕМ локал, Св. Са-
ве 67. 064/668-87-38.
(220697)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 23Петак, 27. мај 2016.

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs24 Петак, 27. мај 2016.

ПОТРЕБНИ радници за
рад на терену. Исплата
дневно. 062/825-27-25.

(219095)

ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144. (219658)

ВОЗАЧ, озбиљан, са ис-
куством, Ц категорија,
потребан за вожњу ка-
миона хладњаче.
065/807-00-13. (219980)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”, потребне
раднице у кухињи и за
роштиљем. 063/897-55-
04. (219504)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребне рад-
нице у кухињи и рошти-
љу. 063/834-88-10.
(219504)

ПРОДАВАЧИЦА у пека-
ри потребна. 064/403-
51-32. (219658)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у пекари. 063/320-
847. (220487)

ПОТРРЕБНЕ девојке за
рад у кол центру. Звати
радним данима од 10 до
16 сати. 064/645-30-97.
(220399)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици.
064/127-57-01. (220449)

ПОТРЕБНИ радници за
монтажу грађевинских
скела и помоћни радни-
ци. Звати од 9 до 17 са-
ти. 013/377-853.
(220473)

ПОРОДИЦИ у Немачкој
потребна жена за негу
старих лица са познава-
њем немачког језика.
062/571-007. (220475)

ПРИВАТНОМ предузећу
потребна особа са иску-
ством за рад у књиго-
водству. Послати CV na
ho me di sig nint@gmail.co m
(220578)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”, потребне
раднице у кухињи и за
роштиљем. 063/897-55-
04. (4663)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребне рад-
нице у кухињи и рошти-
љу. 063/834-88-10.
(4663)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”, по-
требни пица мајстор и
раднице на палачинка-
ри. (4663)

ПОТРЕБАН пекар за бе-
ло пециво за замену.
065/555-94-44.
(2205589

ПОТРЕБАН пекар, бу-
регџија и продавачица
за трећу смену са иску-
ством у пекари.
064/120-09-42. (220507)

ПОТРЕБАН радник, по-
родичан човек од 27 до
35 година, са средњом
школом и дозволом Б
категорије. Звати од 9
до 15 сати. 063/744-65-
12. (220521)

ПОТРЕБНА радница у
продавници воћа и по-
врћа, са искуством. Тел.
063/755-35-20. (220726)

СТОЛАРСКО-ПАРКЕ-
ТАРСКОЈ радњи „Сиро-
ва гора”, Богојевићи,
Ариље, потребни радни-
ци. Храна и смештај
обезбеђени. Плата по
договору. 063/689-270.
(220535)

ПОТРЕБАН радник за
сезонски посао, терен-
ски рад зими, са знањем
румунског језика, дого-
вор. 064/116-30-31.
(220369)

УГОСТИТЕЉСКОМ
објекту потребан је ко-
нобар са искуством. По-
нуде слати на mail: 
ne delj ko vic977@gmail.com
(220626).

ЖЕНСКОМ фризерском
солону „Биса”, потребан
женски фризер. Кон-
такт, 061/130-08-43.
(220190)

ПОТРЕБНИ кувари и по-
моћни радници са иску-
ством. „Стара водени-
ца”. 063/892-00-
07.(220727)

РЕСТОРАНУ „Po co Lo -
co” потребни конобари,
посластичари, помоћно
особље. Тел. 013/355-
333, 064/874-03-01.
(220729)

ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији.
Обавезна Б категорија,
активан возач. 063/295-
789. (220332)

РЕСТОРАНУ „Банатски
кутак”, потребна помоћ-
на радница у кухињи.
Тел за информације,
064/586-89-04. (220736)

СТУДИО „La Vi ta Me di -
cal”, потребна девојка
са знањем козметичких
услуга: педикир, мани-
кир, депилација.  CV по-
слати на email: 
vi ta me di cal pan ce vo@
g mail.co m или позвати
069/152-51-65. (220799)

ЕНГЛЕСКИ, немачки и
српски, припрема за
пријемни и малу мату-
ру. 060/613-06-88.
(СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове, га-
ранција. 
060/691-01-13.
(217223)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и
повољно, мајстори из
Ковачице. Тел. 060/660-
86-00. (218784)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, ка-
бина, славина, бојлера,
котлића. 
063/836-84-76. 
(219043)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, раз-
водних табли, индикато-
ра, инсталација. Мића,
064/310-44-88. 
(219501)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, из-
давање, 10 евра дан, по-
зовите. 064/235-08-15.
(219527)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
бетонирање, кречење,
европски квали-
тет.063/865-80-49.
(219884)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (220001)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством лепи
све врсте плочица, по-
вољно, ефикасно.
063/825-16-94. (220202)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(2200016)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапе-
та, заштита столарије,
тражим посао. 013/310-
741, 064/174-03-23.
(220360)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Слоб-
доан, 063/865-80-74.
(220378)

ТРАЖИМ посао, прево-
зим шодер и песак са
малим кипером.
064/271-56-57. (220373)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларија, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (220385)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
разбијање бетона, бето-
нирања, кошење траве,
итд. 064/122-69-78.
(220381)

КОШЕЊЕ траве, корова,
свих површина, обара-
ње стабла, вађење пање-
ва, утовари шута, ствари
одношење. 060/035-47-
40. (220381)

ВАШ баштован, кошење
траве, шишање огаде,
по двориштима.
063/130-35-31. (220423)

НЕГОВАТЕЉИЦА негује,
чува болесне, старе, на
сат, потреби, повољно.
060/366-63-69. 
(220433)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством,
уградња свих врта под-
них и зидних плочица.
Тел. 064/128-38-49.
(220437)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња
нове инсталације, ма-
шинска одгушења сани-
тарија. 062/382-394.
(220438)

ДИТИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора, мемориса-
ње канала. 064/437-64-
33. (220403)

ШАМОТИРАЊЕ шпоре-
та за ложење, пећи, чи-
стим каљеве пећи, дим-
њаке. 064/437-64-33.
(220403)

БРАВАРИЈА, све врсте
браварских радова, ква-
литетно, договор.
061/236-09-38. 
(220408)

ПРАЊЕ тепиха, дубин-
ско прање намештаја,
аутомобила. Наташа,
361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (220456)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (220464)

АЛ ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери,уграђујем, по-
прављам гуртне.
064/181-25-00. 
(220499)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (220668)

ПСИХОТЕРАПЕУТСКО
лечење психичких про-
блема, фобије, депреси-
је, болести зависности,
успех загарантован.
063/354-262. (2206439

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, 21 година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (220641)

МЕДИЦИНСКА и ре-
лакс, медициснки и
естетски педикир.
013/351-907, 061/308-
95-86. (220645)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-
20-03. (220655)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-25-76,
060/027-65-31, 013361-
601. (220595)

СПРЕМАМ и чистим ку-
ће и станове, ако вам
треба позовите.
064/278-71-20. (220596

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, поуздано, повољно.
063/318-780. (220521)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољни-
је. 065/361-13-13.
(220580)

СПРЕМАЊЕ станова,
пословних просторија,
повољна цена. Тел.
062/821-87-31. (4663)

СЕРВИСИРАЊЕ, допуна
и уградња климе, по-
вољно. Тел. 064/520-48-
00, 063/740-83-98.
(4663)

МАТЕМАТИКА; стати-
стика, физика, инфор-
матика, могућност ме-
сечног плаћања, профе-
сор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336,
061/603-94-94. (220662)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, терасе,
врата, капије, роштиљи
по мери, ситне поправ-
ке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(220676)

МАШИНСКО бушење
рупа за стубове, ограду,
винограде, воћњаке,
монтажа ограде, огра-
ђивање плацева, двори-
шта. Дејан.
065/440-97-00. 
(220681)

ВРШИМО све врсте фи-
зичких послова: уто-
вар/истовар робе, се-
лидбе, сечење, цепање
дрва, копање, одвоз шу-
та и старог намештаја,
чишћење подрума, тава-
на и шупа, слично. Де-
јан. 065/440-97-00.
(220681)

РАДИМО молерај, зида-
ње, керамика, сечење
дрва. 064/195-31-80.
(220744)

ПАРКЕТ и ламинат по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (220723)

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда
пројеката. 064/131-98-
75. (220778)

НЕГА старих и боле-
сних. Помоћ у кући. Ду-
гогодишње искуство.
064/454-71-41. 
(220767)

КОШЕЊЕ травњака,
воћњака тримером. Мо-
гућност одвоза траве и
непотребних ствари.
061/612-14-50. 
220769)

ЕЛЕКТРИЧАР поправке,
израде инсталација, ин-
дикатори и бојлери, ку-
патила, ТА. 062/271-
661, 061/132-85-43.
(220761)

КОШЕЊЕ, крчење, ва-
ђење пањева, фрезира-
ње. 064/196-17-32, ма-
њих површина. (220810)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера,л нај-
јефтиније у граду.
063/804-57-99. (220819)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, све релације по
Србији, с комбијима, ка-
мионима, екипа радни-
ка, кутије, фолија за за-
штиту намештаја, од 0-
24 сата, сваког дана и
недељом. Бесплатан до-
лазак и процена посла.
Плаћање могуће чеко-
вима и преко рачуна.
Борис,  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. 
bom bon cicb@gmail.com
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (220496)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(220496)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијима и
каминома, профеисо-
нално, екипа раднике,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(220496)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монта-
жа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту намештаја. Сели-
те се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. 
bom bon cicb@gmail.com
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (220496)

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. (219407)

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром, шљунак, песак, се-
јанац, одвоз шута, уто-
вар. 063/246-368.
(220601)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифици-
рање, 28 година с вама,
гаранција. 
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (220344)

КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, сејанац, песак,
шут, 1.300 динара, нај-
повољније. 066/355-154,
062/355-154. (217562)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисира-
мо, поправљамо и угра-
ђујемо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.(220674)

ПОВОЉНО! Превоз ро-
бе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (217489)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљу-
шкара за утовар и исто-
вар робе. 064/648-24-
50. (217325)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљу-
шкара за утовар и исто-
вар робе. 064/648-24-
50. (217325)

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,
013/366-888. (217325)

KIZ ZA – истовар и уто-
вар робе виљушкарима
на свим теренима, ру-
шење старих кућа и дру-
гих објеката, утовар шу-
та с одвозом. (217325)

KIZ ZA –  изнајмљивање
виљушкара носивости
10 тона. 063/218-894,
013/366-888. 
(217325)

KIZ ZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и са-
бијање терена, насипа-
ње, набијање вибро пло-
чама. 
(217325)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОНУДА
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KIZ ZA – ископ великим
и мини багерима подру-
ма, темеља, канала, ка-
нализационих прикључа-
ка, септичких јама с од-
возом. Жарка Зрењани-
на 146-а (преко пута
старе „Утве”). 063/218-
894, 013/366-888.
(217325)

KIZ ZA – сечење бетона
и асфалта до 20 цм, из-
најмљивање компресора
за разбијање бетона
свих величина и дебљи-
на. (217325)

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, 013/366-
888. (217325)

KIZ ZA –  самоходна ди-
залица за рад на висини
од 33 метра. 064/668-
97-86. (4652)

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,
013/366-888. (217325)

ПРЕВОЗ малим камио-
ном шљунка, песка, се-
јанца, шута, ископ баге-
рима. 064/648-24-50,
најповољније у граду.
(217325)

РАДИМО: зидање, бето-
нирање, малтерисање,
оправке кровова, фаса-
де. 013/664-491,
063/162-53-89. (219223)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
064/317-10-05. (220364)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117,
013/365-051. (219206)

ПАРКЕТ: постављање
паркета, хобловање, по-
лирање и лакирање, ду-
гогодишње искуство.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (219135)

РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”,
064/189-40-91, 354-777.
(217759)

СЕЛИДБЕ,  1.000, радни-
ци, попуст на ванград-
ске. 064/482-65-53. 

(22867)0

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама, га-
ранција. 
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (220344)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила,  судо-
пере, адаптације, заме-
не, поправке, 013/331-
657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. 
(22120)

МОЛЕРСКО.ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, (229364)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, це-
на договор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(220088)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комар-
ници, израда, монтажа,
поправке. 063/775-96-
08, 013/353-923.
(220354)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без рад-
ника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(220496)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-
78-66. (220496)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41. (220364)

МОЛЕРСКО.ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, (229364)

СЕРВИС телевизора, ау-
дио-уређаја, електри-
чар, аутоелектричар,
мобилних телефона. Де-
јан, 063/800-01-96.
(220432)

ОБЕЗБЕДИТЕ кућу,стан,
локал, ауто, многе друге
просторије. Дејан,
064/179-26-60. (220432)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно песак, шљунак,
сејанац ризлу, одвозим
шут. 064/354-69-94.
220397)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. 
(220408)

ОВЛАШЋЕНИ електро-
сервис поправља веш-
машине, фрижидере,
бојлере, шпорете, елек-
троинсталације.
060/180-02-83, 062/186-
48-22. (220673)

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хар-
мо-врата, роло заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (219218)

СЕЛИДБЕ, транспорт, У
стан за дан – 0 – 24 са-
та. Монтажа/демонта-
жа, са и без радника.
061/288-28-38, 065/560-
85-85. ((220528)

ПОПРАВКА беле техни-
ке, монтажа и сервис
клима уређаја, овлашће-
ни сервис „Фриго Пеђа”.
013/301-300, 063/771-
24-16. (2205359

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и кана-
лизације, водоводне
адаптације. Замена вир-
бли, вентила, батерије и
санитарије, одвајање во-
домера. Све за воду, ка-
нализацију од 0-24 сата,
нон-стоп. Пензионерима
екстра попуст. 013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(2129903)

МАЛТЕРИШЕМО, ради-
мо фасаде, зидамо куће
од темеља до крова.
064/206-50-91. (220518)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ,
одгушење купатила и ка-
нализације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, батерија, вентила и
санитарије, све за воду,
од 0-24 сата, долазим
одмах, пензионерима
екстра попуст., 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. 

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, по-
прављамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (220204)

ЗЕМУНАЦ, упознао би
жену ради брака, озбиљ-
на понуда. 061/225-23-
80. (220363)

НЕМАЧКИ пензионер,
69 година, тражи жену
сличних година, без ика-
квих обавеза, за зајед-
нички живот. 013/236-
72-95, 064/501-91-05.
(220417)

ЧУВАЛИ би старијег го-
сподина или госпођу за
некретнину. 063/736-57-
31. (220608)

УПОЗНАО бих слободну
даму, мушкарац 53 го-
дине, слободан.
064/349-94-05. (4663)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћим сведочанство V-4
разреда ОШ „Стевица
Јовановић” на име Лука
Ранисављевић. (220506)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. По-
вољно. 063/709-44-97.
219603

ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи. За ин-
формације позовите
069/320-85-70, или по-
гледајте сајт
ni kve rayu.wi x.co m/
apart man-dju ric
(218410)

АПАРТМАНИ, Крашићи
код Тивта, 120 м од мо-
ра. 060/512-19-54,
063/243-859, 
011/322-73-50. 
(219865)

БАОШИЋИ, Херцег Но-
ви, једнособан стан, 4
особе, климатизован, 
тераса. 
060/321-60-07. 
(220186)

СУТОМОРЕ, апартмани,
повољно, близу мора,
клима, ТВ, интернет.
Тел. 062/960-95-86,
062/868-72-17,
013/313-458. 
(220390)

ИЗДАЈЕМ апартмане у
центру Соко Бање, Јеле-
на. Тел. 064/595-30-70.
(220587)

СОКОБАЊА, апартмани
и собе, близу центра, ка-
бловска, двориште, но-
во. 061/636-08-57,
www.so ko-ba nja.or g Зо-
рица. (200638)

СОКОБАЊА издајем нов
комплетно опремљен
апартман, кабловска,
паркинг. 065/319-03-09.
(220748)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Доброта, Котор.
Климатизовано.
069/172-75-43. 
(220755)

ИЗДАЈЕМ двокреветну
собу или апартман у
Херцег Новом, близу мо-
ра. 064/047-35-18.
(220720)

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

ПАН ЧЕ ВО РАС ПИ СУ ЈЕ

К О Н К У Р С 
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА

ЛО КА ЛА

–- Ло ка ла бр, 10 у ла ме ли Е 4 на Роб ној пи ја ци „Ае -

ро дром”, Ули ца Све то за ра Ше ми ћа б.б. укуп не по -

вр ши не 9.00 м², по по чет ној це ни од 3.000,00 ди на -

ра по ме тру ква драт ном.

–    Ло ка ла бр. 11 у ла ме ли Е4 на Роб ној пи ја ци „Ае -

ро дром”, Ули ца Све то за ра Ше ми ћа б.б. укуп не по -

вр ши не 9.00 м² по по чет ној це ни од 3.000,00 ди на -

ра по ме тру ква драт ном.

–   Ло ка ла бр. 12 у ла ме ли Е 4 на Роб ној пи ја ци „Ае -

ро дром”, Ули ца Све то за ра Ше ми ћа б.б. укуп не по -

вр ши не 9.00 м², по по чет ној це ни од 3.000,00 ди на -

ра по ме тру ква драт ном.

–   Ло ка ла бр, 13 у ла ме ли Е 4 на Роб ној пи ја ци „Ае -

ро дром”, Ули ца Све то за ра Ше ми ћа б.б. укуп не по -

вр ши не 9.00 м², по по чет ној це ни од 3.000,00 ди на -

ра по ме тру ква драт ном.

–   Ло ка ла бр. 14 у ла ме ли Е 4 на Роб ној пи ја ци „Ае -

ро дром, Ули ца Све то за ра Ше ми ћа б.б. укуп не по -

вр ши не 9.00 м². по по чет ној це ни од 3.000,00 ди на -

ра по ме тру ква драт ном.

–   Ло ка ла бр. 1 у ла ме ли Е2/3 на Роб ној пи ја ци „Ае -

ро дром”, Ули ца Све то за ра Ше ми ћа б.б. укуп не по -

вр ши не 9.00 м², по по чет ној це ни од 3.000,00 ди на -

ра по ме тру ква драт ном.

–   Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не 10,52

м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња б.б, по

по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква -

драт ном.

Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об ја вљи ва -

ња Кон кур са.

Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис так ну ти на огла сним

та бла ма Рад не за јед ни це (Пан че во, Ди ми три ја Ту цо -

ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро дром” и Зе ле не пи ја це у

Пан че ву.

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ди -

тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву чла на

25. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до но ше њу ре ше ња о  да ва њу са гла сно сти 

на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 20. 05.

2016. го ди не  до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на

Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО -

ЈЕК ТА Пра ња ејек тор ског га са на S-2200 (сма ње ње

еми си је SOx) у РНП на к.п. бр. 3559 КО Вој ло ви ца СО

Пан че во, но си о ца про јек та НИС а.д. Но ви Сад, Блок

Пре ра да, ули ца На род ног фрон та бр. 12.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно ву

пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта ја Тех -

нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну до ку мен -

та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат

сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив них ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не

ме ре за шти те.

      Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац

про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве и спро ве де ме ре

де фи ни са не по гла вљем 9.0. Сту ди је о про це ни ути ца -

ја на жи вот ну сре ди ну, као и да обез бе ди из вр ша ва ње

про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пред -

ви ђе ног по гла вљем 10.0. Сту ди је о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном

по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти

управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду у ро ку

од 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

„Fokus bel ” doo Beograd, огра нак Пан че во

Тра жи рад ни ка за по сло ве:  

Ру ко во ди о ца си ло са и скла ди шта

По треб на зна ња и ве шти не: 

– ССС тех но лог, тех ни чар

– Ис ку ство у при је му и скла ди ште њу жи та ри ца

– Ис ку ство на ра ду са су ша ром 

– По сло ви сме но во ђе

Ме сто ра да - си лос Ја бу ка. 

При ја ве (CV) за оглас по сла ти до 31. 05. 2016.

на e-mail: fokusbel@mts.rs

Кон курс отво рен до по пу не рад ног ме ста.

Од го вор ће до би ти са мо кан ди да ти ко ји уђу у ужи из -

бор.

Адре са: Пан че во, Ја но ши ко ва 137, Тел.013/300-935

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

МИ ШО 

ВЕ ЈА ЧЕ СКИ
1950–2016.

По след њи по здрав од

су пру ге СТОЈ НЕ, си на

ИГО РА, сна је 

ДРА ГА НЕ, уну ка УКИ ЈА

и ЈА НЕ ТА

Нек ти је ла ка зе мља

Ам фи!

(40/220492)

По след њи по здрав уј ка

МИ ШИ
од по ро ди це 

КР СМА НО ВИЋ

(45/220509)

По след њи по здрав 

МИ ШКУ
од зе та ЦВЕ ТА НА 

и по ро ди це ПЕ ТРО ВИЋ

(46/220509)

По след њи по здрав бра ту

МИ ШКУ
од ВЕР КЕ и по ро ди це

БУ СИЋ

(47/220509

На шем дру га ру

МИ ЛА НУ БУ КУ РУ

по след њи по здрав од дру га ра го лу ба ра

из Ка ча ре ва: КО ЦЕ, НО ВИ ЦА, КАЛЦ, 

СИ НЕ, ЛА КИЋ, ЦВЕ КИ, БР КИ ЦА, ПЕ РА,

МУ ТА, ДА ЛЕ и ЋЕ РА

(48/2205179

По след њи по здрав

МИ ЛЕ ТУ

од дру го ва го лу ба ра 

из ње го вог клу ба 

„СРБ 17” Мар ги та

(99/220762)

По след њи по здрав

МИ ЛА НУ БУ КУ РУ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Мај ка РО СА, су пру га МИР ЈА НА, си но ви ГО РАН и ЗО РАН, сна ја

СУ ЗА НА и унук ФИ ЛИП

(103/220773)

С ту гом и по што ва њем опра шта мо се од дра гог бра та и уја ка

МИ ЛЕ ТА БУ КУ РА
1957–2016.

Се стра ДРА ГИ ЦА с ћер ка ма ДА НИ ЈЕ ЛОМ 
и САН ДРОМ с по ро ди ца ма

(95/220721)

МИ ЛЕ БУ КУР

Био си и оста ћеш увек с

на ма.

Ко ле ге 

из „Тр го про дук та”:  

НА ТА ША, МИ ТАР,

ШКР БИЋ, ДРА ГИ ША,

ДУ ШАН КА, 

ТО МИ СЛАВ КА и ЖИ ВА

(96/220728)

Пре ра но нас је оста вио

СЛО БО ДАН 

АН КУ ЦИЋ

Оста ће за у век у се ћа њу

тет ка СЛА ВИ ЦЕ и те ча

ПЕ РЕ

(79/220669)

По след њи по здрав 

МИ ЛЕ ТУ БУ КУ РУ

Ње го ви Мар ги ћа ни: СТА ВРА, РА ША БА НА НА, ЗО РАН СА ВИЋ,

МИ ЋА КИЧ КИ ЛА, ЉУ БА ЛУ КИЋ, ДУ БРА ЈА, СТЕ ВА ТУ ТА, ВЕ СА,

БРАН ЧЕ, РА ЈА, ГА ВРА, МИЋ КО, АЦА ПА СУЉ, ЋО МИ и БО ЛЕ,

ЗЛА ТА КО МА РАЦ, ЂОР ЂЕ МУ ЊА, ПЕ ЈА, КУ ЖЕ, ЈО ЛЕ, ЈО ГИ, 

ПЕ ПИ, ДРА ГАН ДЕ БЕ ЛИ, ЖИ ВА ГАЈ ТАН, ЋУП, СТАН КО, СИ МА,

ДИ РЕК ТОР, БА НЕ, ПА ЈА, ПИ СКЕ и ФРЕН КИ

(108/220808)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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.

У суботу, 28. маја, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, даваћемо седмодневни помен нашој

драгој мами, баки и ташти

БОКИ

Седам дана туге, неверице и бола.

Заувек твоји: ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, 

МАРИО, ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН

(110/4663)

БОЖАНА ШВАРЦ

1946–2016.

Вечно ће живети у нашим

срцима вољена тетка.

Братанац НЕНАД

и братаница СНЕЖАНА

с породицом

(11/1/220824)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, 

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

По след њи по здрав

ИЛИ ЈИ РА КИ ЋУ
Ико, по чи вај у ми ру. 

СР ЂАН с по ро ди цом

(1/220368)

По след њи по здрав дра гом оцу, та сту и де ди

ИЛИ ЈИ РА КИ ЋУ

Ре чи уте хе не по сто је. Био си до бар и бри жан

ро ди тељ и до бар и бри жан де да, пре све га до бар

чо век. Хва ла ти за све. 

По чи вај у ми ру.

Ћер ка ГОР ДА НА, зет ИВИ ЦА, уну ци 

МИ РО СЛАВ и МА РИ ЈА НА
(3/220359)

Ком ши ји 

ПРЕ ДРА ГУ ПЕ ЂИ ФОР ГУ
1994–2016.

По след њи по здрав од ста на ра 

у Или је Га ра ша ни на 4
(11/220400)

ЗО РА ПУ ПИН
По след њи по здрав на шој дра гој ма ми и ба ки од ћер ке

БИ ЉА НЕ, уну ке ИВА НЕ и уну ке ЈУ СТИ НЕ

(21/220430)

ЗО РА ПУ ПИН

По след њи по здрав од си на ЉУ БИН КА, сна је ВЕ РИ ЦЕ

и уну ке ЕМИ ЛИ ЈЕ

(23/220431)

По след њи по здрав при -

ја те љу

СВЕ ТО МИ РУ

МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ

1935–2016.

од при је АНЕ 

с по ро ди цом

(18/220426)

19. ма ја 2016. пре ми нуо

је наш

СВЕ ТО МИР

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

1935–2016.

Не до ста јеш нам.

Ожа ло шће ни: су пру га

ВЕ РИ ЦА, син 

РО ДО ЉУБ, сна је ВЕ РА 

и ДРА ГА НА, унук 

ДА ВОР, уну ке МА ЈА,

МЕ ЛИ ТА и ЛИ ДИ ЈА

(19/220425)

СВЕ ТО МИР СВЕ ТА МИ ЈАЈ ЛО ВИЋ
По след њи по здрав свом дра гом оцу од си но ва 

МИ ШКА и СА ШЕ с по ро ди ца ма

(24/220434)

По след њи по здрав  дра гој мај ци, ба ки, та шти и

прам ба би

ДО БРИН КА ВЕ ЧАН СКИ
1929–2016.

Жи ве ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ка МИР ЈА НА, зет ЗО РАН,

унук АЛЕК САН ДАР с по ро ди цом, брат КР СТА 

и сна ја НИ ДА и оста ла фа ми ли ја
(33/220471)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ВУ КО МИ РУ

ПЕ ТРО ВИ ЋУ

од ста на ра у  

Д. Пе тро ви ћа Ша не та 5

(32/220469)

По след њи по здрав

ИЛИ ЈИ РА КИ ЋУ

од су пру ге АНЕ
(2/220357)

С ду жним по што ва њем опра шта мо се од на шег

дру га

РА ДО ВА НА ВА СИ ЋА РА ЛЕ ТА
1940–2016.

Те шка је по ми сао да те ви ше не ма ме ђу на ма,

оста ју нам се ћа ња и веч на успо ме на на на ше не за -

бо рав но дру же ње ко је ће мо чу ва ти док смо жи ви.

Тво ји „ли му ни”: ТО ФЕЛ, ДРА ГИ ЦА, ПАР ЧЕ,

МА ТА, ГРУ ЈА и РА ЖАЊ
(38/220488)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је наш

дра ги

ГЛИ ГОР МИ ТЕВ СКИ ГИ ГА
1927–2016.

пре ми нуо 23. ма ја 2016. Са хра на је оба вље на 25.

ма ја 2016, на Ка то лич ком гро бљу у Пан че ву.

Ње го ви нај ми ли ји
(41/220493)

ВУ КО МИР ПЕ ТРО ВИЋ

пре ми нуо 22. ма ја 2016.

Ожа ло шће ни: ћер ка ОЛИ ВЕ РА, зет 

ДРА ГАН, уну ка БО ЈА НА са су пру гом

ВЛА ДОМ и пра у ну ка ЛА НА, унук 

МИ ХАЈ ЛО и СНЕ ЖА НА

(52/220138)

По след њи по здрав дру гу

ПЕ ЂИ

Во ле те ВА ЊА, СУ БИН,

ЈО ЛЕ, ЈА ГО ДА, ТИ КА 

и ДА ЦА

(56/463)

ПРЕ ДРАГ ПЕ ЂА ФОР ГО

По след њи по здрав од Зо ра но вих ко ле га с по сла

(59/220581)

На шем 

ПЕ ЂИ
Во ље ни ни кад не уми ру, док жи ве они ко ји их во ле,
ко ји се се ћа ју.

ТЕ РИ КА и по ро ди це РАЈ КО ВИЋ, СЕ ЛЕ ШИ и ДА ЧИЋ
из Но вог Са да, Ка ћа и Срем ских Кар ло ва ца

(94/220721)

Збо гом

ЦИ ЦО

С по што ва њем ЂОР ЂЕ 

и СНЕ ЖА НА ДРА ГАН

(8/220392)

16. ма ја пре ми нуо је наш

СА ВА ТА ТО МИ РОВ
1941–2016.

За у век у ср цу сво је по ро ди це. 

Су пру га СМИ ЉА, син ЗО РАН 

и ћер ка СА ЊА с по ро ди цом
(101/220770)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав дра гом су пру гу, оцу, де -

ди и та сту

РА ДИ ВО ЈУ ГРУ ЈИ ЋУ
1948–2016.

Бо же за што узи маш

нај дра же на ше

Пре ра но си га отео,

а на ма бол на нео.

Тво ја ве се ла на рав

и очи пу не на де,

тра жио си ру ку спа са,

што ти ни смо мо гли да ти.

Мо ли ли смо га за оздра вље ње

а ти за спа се ње.

Мир но по чи вај.

Не ка ти је ла ка цр на зе мља.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Од су пру ге МА РИ ЈЕ, ћер ке ВЕ РИ ЦЕ, уну ка

АЛЕК СЕ и зе та ДЕ ЈА НА

(64/220615)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

РА ДИ ВО ЈУ 

ГРУ ЈИ ЋУ

ПЕ ТАР и ПЕ ТРА

(65/220616)

С ту гом се опра шта мо

од на ше дра ге

ДО БРИ ЛЕ 

РА НИЋ

МИ ЛЕ НА, ОЛ ГА, РА ДА

и РАД МИ ЛА

(66/220618)

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 16. ма ја

2016. пре ми нуо је наш дра ги

СТЈЕ ПАН БЕР НАР ДИЋ
СТИ ПЕ

25. I 1944 – 16. V 2016.

Са хра на је оба вље на 19. ма ја 2016, на
Пра во слав ном гро бљу у Стар че ву.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти, за у век ћеш
оста ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ЉУ БИН КА, син
ЗО РАН и ћер ка ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма

(68/220630)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 24. ма ја 2016, у 81. го ди ни пре -

ми ну ла

ДО БРИН КА РА НИЋ
1935–2016.

За у век у ср цу. 
Хва ла ти за све.
Твој син АН ДРЕ ЈА, оста ла род би на и при ја те љи

Са хра на ће се оба ви ти у че твр так, 26. ма ја 2016,
у 14 са ти на Ка то лич ком гро бљу.

(74/2206519

По след њи по здрав мо јој

дра гој ко ле ги ни ци 

БЕ БИ ПЕТ КОВ СКОЈ
од МИ ЛЕН КЕ

с по ро ди цом

(81/220686)

По след њи по здрав во ље ној мај ци и су пру зи

РА ДОЈ КИ ПЕТ КОВ СКОЈ
1952–2016.

Хва ла за бес крај ну љу бав ко ју си нам пру жи ла. 

На у чи ла си нас ка ко се во ли, без у слов но, не тра же ћи ни шта за уз врат.

Хва ла на ап со лут ној по све ће но сти, осме си ма по др шке, сја ју у очи -
ма, то пли ни и уве ре њу да је у жи во ту све мо гу ће и оствар љи во.

По сма тр ја у ћи те бе, спо зна ли смо жи вот не вред но сти и по ста ли бо -
љи љу ди.

По шту је мо тво ју од лу ку да се  вра тиш из во ру и зна мо да си са да на
мно го леп шем ме сту.

Кроз нас ов де жи виш и да ље, а ми ће мо те во ле ти до кле год нас бу де!

Су пруг МИ ЛАН с ћер ка ма МА РИ ЈА НОМ и СА ЊОМ
(82/220690)

Дра гој тет ки

РА ДОЈ КИ 

ПЕТ КОВ СКОЈ

1952–2016.

Мно го смо те во ле ли.

ДРА ГА НА, ВУК и СА ША

(83/220692)

По след њи по здрав во -

ље ној се стри

РА ДОЈ КИ 

ПЕТ КОВ СКОЈ

1952–2016.

С љу ба вљу ће мо чу ва ти

успо ме ну на те бе.

Се стра ОЛ ГА 

с по ро ди цом

(84/2206929

Дра гој се стри

РА ДОЈ КИ
по след њи по здрав од се стре НА ДЕ, зе та МИ КЕ 

и се стри чи не АН ДРИ ЈА НЕ

(85/1106939

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

РА ДИ ВО ЈУ

од бра та МИ О ДРА ГА

(91/220216)

Дра гом ком ши ји

МИР КУ 

МА РИ ЋУ

Био си драг, па ме тан,

не у мо ран...

За у век ће мо те се се ћа -

ти.

По ро ди ца ДА ВИТ КОВ

(93/220718

На ша дра га

ЗА ГОР КА 

ПЕ ТРО ВИЋ

1928–2016.

пре ми ну ла је 19. ма ја

2016. го ди не, у 89. го ди ни.

Са хра на је оба вље на 23.

ма ја 2016. го ди не на Но -

вом гро бљу у Пан че ву.

За њом жа ле ње ни 

нај ми ли ји

(97/220744)

По след њи по здрав на шем дра гом ко ле ги и дру га ру

МИР КУ МА РИ ЋУ

Ко ле ге „MadNet”-a

(102/ф-888)

По след њи по здрав на шем дра гом

МИР КА ЋУ
Бо ли са зна ње да ни ка да ви ше не ћеш мо -

ћи да се ра ду јеш, да се сме јеш, ма шташ...

Бо ли све оно што си мо гао да ура диш, а

ни си. Бо ли све оно што је тек тре ба ло да

про ђеш, а ни си. Бо ли то што ћеш сву да да

нам фа лиш и што ћеш увек би ти тај не ко

ко ји не до ста је.

Чу ва ју те од за бо ра ва тво је ко ле ге

(104/220777)

По след њи по здрав дра -

гој 

БОР КИ

од ком ши ја 

у Мо рав ској 3

(43/220504)

21. ма ја 2016. го ди не опро сти ли смо се од

на ше по што ва не и дра ге снај ке

БОР КЕ МАЈ СТО РО ВИЋ

Ожа ло шће ни: све кар ПЕ ТАР и де вер 

НИ КО ЛА с по ро ди цом

(57/46639

По след њи по здрав дра -

гој при ји

БОР КИ 

МАЈ СТО РО ВИЋ

СЛО БО ДАН КА,

МИ ЛОШ и МИ ЛИ ЦА

(58/220573)

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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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СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БО МИР ЗУ БО ВИЋ
2005–2016.

... И ако до ђеш нам у сан да нам још јед ном
ис при чаш, ка ко нас сил но во лиш и љу биш.
А ми не ве ру је мо још да је то био са мо сан,
јер и да ље је то са мо гор ки укус ствар но сти
и гор ке су зе у ко ји ма се гу ши мо. Не знам и
да ље те че ка мо, на да мо, јер тво ја ду ша је
увек ту са на ма, чу ва нас и па зи...

Тво ји: МА РИ ЦА, СА ЊА, ТА ЊА, ИВА НА,
ДРА ЖЕН, МИ ЛАН, МАР ТИН и тво јих

шест ан ђе ла

(14/220404)

ПО МЕН

У су бо ту, 28. ма ја 2016, у 11 са ти, оку пи ће мо се

на гро бљу Ко теж, ка ко би да ли дво го ди шњи по -

мен на шој дра гој и во ље ној

СО ФИ ЈИ ЂУ РИЋ
дипл. еко но ми ста

1959–2014.

Веч но ћеш нам фа ли ти и не до ста ја ти...

Тво ји нај ми ли ји
(54/4663)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВО ЉУБ 

ВА СИ ЉЕ ВИЋ

V 1925 – V 1989 – V 2016.

С по што ва њем и љу ба вљу по ро ди ца
(60/220586)

28. ма ја, 10.30, да ва ће -

мо го ди шњи по мен на -

шој дра гој мај ци и ба ки

ЉУ БИ ЦИ 

КРУ ДУЉ

Оста јеш у веч ној успо -

ме ни и ми сли ма.

Тво ји си но ви МИ ЛЕ 

и ПЕ РА с по ро ди ца ма

(70/220643)

СЕ ЋА ЊЕ

АНА СТО ЈИЋ

рођ. Windbaher

1998–2016.

НЕ МА ЊА, ДУ ДА 

и ПА ЈА

(71/220649)

СЕ ЋА ЊЕ

др МИ ЛО СЛАВ

СТО КИЋ

2001–2016.

ДУ ДА СТО ЈИЋ

(72/220494)

28. ма ја на вр шва ју се че ти ри го ди не от ка ко ни је

с на ма наш во ље ни

ОГ ЊАН МА ТИ ЈЕ ВИЋ
ле ген дар ни шам пи он

Вре ме про ла зи а ми с по што ва њем и љу ба ви чу -

ва мо се ћа ње на ње га.

Ње го ви нај ми ли ји и при ја те љи АЛИМ ПА, ДУ ЛЕ,

ГОЈ КО и оста ли
(73/220650)

Че тр де сет ту жних да на от ка ко нас је из не на да

на пу сти ла

МИР ЈА НА БО РИЋ
1955–2016.

Син ЂУ РА
(76/2206649

На вр ша ва се го ди на пу на бо ла и ту ге от кад нас је пре ра -

но на пу сти ла на ша дра га

др ДА НИ ЦА ДА НА ГЛИ ШИЋ
спе ци ја ли ста пе ди ја тар

Го ди шњи по мен на шој во ље ној Да ни да ће мо у су бо ту,

28. ма ја 2016. го ди не, са по чет ком у 11 са ти, на гро бљу

Ко теж у Пан че ву.

Бо га те успо ме не на Да ни ну хра брост, бес крај ну бла гост

и до бро ту за у век у ср ци ма с’ љу ба вљу чу ва ју ње ни: 

су пруг МА НОЈ ЛО, си но ви МИ ЛАН, ЗО РАН и МАР КО,

сна ја ЈЕ ЛЕ НА, уну ке НИ НА и МА ША, се стра БРАН КА,

по ро ди це ГЛИ ШИЋ, ЛА ЗИЋ, ЈО ВИ ЧИЋ, ГУ ЗИ ЈАН 

и МА ЛЕ ШЕ ВИЋ
(77/220666)

Дра га на ша 

ДА ЦО

Чу ва мо те с љу ба вљу у

на шим ср ци ма и се ћа -

њу.

Ба ба БО СА и МА РИ НА

(30/220459)

СЕ ЋА ЊЕ

СУ ЗА НА 

ЛЕ СКА РО СКИ

27. ма ја на вр ша ва се де -

вет на ест ту жних го ди -

на.

Тво ји нај ми ли ји

(86/220693)

27. ма ја на вр ша ва се че -

тр де сет да на от ка ко ни -

је с на ма

СМИ ЉА НА 

ФИ ЛИ ПОВ СКА

1943–2016.

Син НЕ НАД

с по ро ди цом

(88/220705)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо 28.

ма ја да ва ти че тр де се то -

днев ни по мен

ЈОР ДА НИ 

ШУ ЉИ

По ро ди ца

(90/220714)

Ше сто ме сеч ни по мен

РУ ЖИ ЦА  

МУ СТА ФИЋ

Сва ки дан си са на ма у

на шим ми сли ма.

Брат БО РА 

с по ро ди цом

(92/220716)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КО БРА КУС
2006–2016.

Тво ја по ро ди ца
(98/220749)

Мом бра ту

КИ НЕ ЗУ
Ево већ че тр де сет да на не ма те у тво јој ку ћи - ку ћи на -

ших ро ди те ља. Жи вео си опу ште но, био си ве дар, ду -

хо вит, на сме јан.

По себ но си  ужи вао ка да нас све оку пиш у сво јој ку ћи.

Са да, ка да си на шао веч ни мир, не ка те у тој ти ши ни

пра ти на ша љу бав ја ча од вре ме на. Во ле ће мо те за у -

век.

Тво ја се стра НЕ НА с по ро ди цом

(107/220787)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗДРАВ КО 

ЖДР ЊА

26. V 1976 – 26. V 2016.

По ро ди ца

(37/220486)

Че ти ри го ди не ка ко ни -

си с на ма

ЉУ БИ ША
НИ КО ЛИЋ

Про ла зе да ни, ме се ци,
го ди не...
Са мо ту га не про ла зи. Не -
до ста јеш нам сва ким да -
ном све ви ше. Во ли мо те.

Тво ји нај ми ли ји

(42/

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР
ШКР БИЋ 

КИ ЋА
2008–2016.

Не из мер на ту га и бол за
то бом. За у век ћеш би ти
с на ма, у на шим ми сли -
ма и жи во ти ма.

Тво ји нај ми ли ји: 
ро ди те љи и бра ћа

(28/220449)

У по не де љак 30. ма ја 2016, у 11 са ти, на гро бљу у

Ка ча ре ву да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шој дра гој

ВУ КО СА ВИ РА КО ЧЕ ВИЋ
1938–2016.

Мај ко, твој од ла зак сви ма на ма бол ве ли ки је.
Част нам је и по нос што смо те има ли. За то се и
пи та мо за што мај ко веч на ни си.

Тво ји нај ми ли ји
(109(220809)

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПЕТ КО 

ДО НЕВ СКИ

1943–2006.

Вре ме про ла зи, успо ме -

не оста ју.

Су пру га ДУ ШАН КА 

с де цом

(29/200454)

28. ма ја, у 11 са ти, на

гро бљу Ко теж да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен

на шој дра гој

РО СИ КА РА

С по што ва њем и љу ба -

вљу чу ва мо се ћа ње на

те бе.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг

БРАН КО, син СА ША,

сна ја СНЕ ЖА НА 

и уну ка МИ ЛИ ЦА

(35/

СЕ ЋА ЊЕ

Де се то го ди шњи по мен

ЈО ВАН КИ 
ТО ПА ЛО ВИЋ

Син СА ВА, сна ја 
ЉУ БИ ЦА, уну ка 

МА РИ НА с по ро ди цом,
ћер ка БРАН КА и уну ка

ДА НИ ЈЕ ЛА 
с по ро ди цом

(39/220490)

Про шло је пет го ди на от ка да ни је с на ма

ГРУ ЈИ ЦА ШИ МИЋ
2011–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји: 

су пру га ЉУ БИН КА, син НИ КО ЛА, сна ја ИВА НА

и унук СТЕ ФАН
(44/220505)

31. ма ја 2016. на вр ша ва ју се две го ди не

от ка ко нас је на пу стио наш во ље ни су -

пруг, отац, све кар и де да

РА ДО И ЦА МУ НИЋ
16. X 1948 – 31. V 2014.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ми -

сли ма.

Тво ји: су пру га РА ДОЈ КА и син БРАН КО 

с по ро ди цом

(49/220518)

1. ју на 2016. на вр ша ва се де сет го ди на от кад нас

је на пу сти ла на ша

МА РИ ЈА ГРА БУН ЏИ ЈА
2006–2016.

Де се то го ди шњи по мен обе ле жи ће мо у су бо ту,

28. ма ја 2016. го ди не, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж.

Не по сто ји вре ме ко је мо же ума њи ти бол и ту гу.

Су пруг МИ ЛОШ, син ЈО ВАН, сна ја ДИ ЈА НА 

и уну ка ЈО ВА НА
(50/220523)

СЕ ЋА ЊЕ

ИМРЕ ЕМ БЕ ЛИ

25. V 2013 – 29. V 2016.

Ка жу: „Вре ме ле чи све”.

Ни је исти на. 

Си но ви: ВЕЉ КО 

и ДЕ МИР с по ро ди цом

и су пру га ВЕ РА

(51/220524)

IN MEMORIAM

Че тр де сет го ди на ни је с на ма наш дра ги и во ље ни

МИ ЛА ДИН ПО ПО ВИЋ

Ње го ва по ро ди ца

(53/4663)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ће мо на шој во ље ној

ГОР ДА НИ ПО ПО ВИЋ

да ва ти ше сто ме сеч ни по мен у су бо ту, 28.

ма ја 2016. го ди не, у 9.30, на Но вом гро -

бљу.

Во ле ће мо те и пам ти ти док год смо жи ви.

Тво ји си но ви и су пруг

(56/46639

28. ма ја на вр ша ва се шест ме се ци  без мо је ма ме

ЦВЕ ТА НЕ ГЛИ ГОР
1937–2015.

По сле те бе са мо ту га и се ћа ње...

Су пруг ВА СА, ћер ка СЛА ВИ ЦА, зет ДРА ГАН,

уну ци ВЕЉ КО и МЛА ДЕН
(61/220589)

СНЕ ЖА НА
1963–2014.

28. ма ја 2016. на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко
ни си с на ма, ан ђе ле наш. Ту гу у на шим ср ци ма
не мо же вре ме да из бри ше, јер увек си би ла део
на шег жи во та и оста ћеш веч но у на шим ср ци ма.
Се ћа ње и успо ме не на те бе ће жи ве ти за у век.
Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг ДРА ГАН, ћер ке 
ДРА ГА НА и ИВА НА и зет НЕ БОЈ ША

(62/220605)

28. ма ја 2016, у 10.30, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу да ва ће мо го ди шњи по мен мо јој дра гој

мај ци

ЈО КИ ДРА ГИЋ
рођ. Ла кић

1938–2015.

Веч но за хвал ни: ћер ка БРАН КА, уну ка 

МИ ЛИ ЦА и зет НЕ ДЕЉ КО
(67/220620)

ЛЕ ПА 

КР ЧА ДИ НАЦ

2001–2016.

Го ди не про ла зе, ту га

оста је, за бо рав не по -

сто ји.

Тво ји КО СТИ ЋИ

(69/620634)

Про шле су две го ди не от кад ни је с на ма на ша дра га ћер ка

СНЕ ЖА НА ЂОР ЂЕ ВИЋ

Во ле ће мо те и пам ти ти до кле год смо жи ви, ћер ко на ша је ди на.

Тво ји ма ма и та та

(78/220667)

Пре се дам го ди на оста ли смо без сво је ми ле на не

ДЕ САН КЕ СТАМ БО ЛИЋ
Увек у ср ци ма и ми сли ма ћер ке МИР ЈА НЕ, уну ка

ДАР КА и зе та АДА МА

(87/220696)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА 

МАХ МУ ТЕ ФЕН ДИЋ

рођ. Ми ка ши но вић

10. VIII 1957 Огу лин –

7. II 2013. Са ра је во

Про шле су три ту жне го -

ди не без на ше Ма ри је.

Успо ме ну на њу чу ва ју

ње на де ца НА ДА 

и МА РИН, су пруг 

СЕ АД, мај ка МИ ЛЕ ВА,

брат ПЕ ТАР, се стра

САВ КА  с по ро ди ца ма

и уну ци ЛА У РА, 

ДА НИ ЕЛ и ПА ТРИК

(105/220793)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

МИ КА ШИ НО ВИЋ
17. XII 1926 Огу лин –

27. V 2009. Пан че во

Про шло је се дам ту -

жних го ди на без на шег

Ни ко ле.

Успо ме ну на ње га чу ва -

ју: су пру га МИ ЛЕ ВА,

ћер ка САВ КА и син 

ПЕ ТАР с по ро ди ца ма,

као и уну ци 

АЛЕК САН ДАР, ИВА НА,

ВИК ТО РИ ЈА 

и пра у ну ци ЛА У РА, 

ДА НИ ЕЛ и ПА ТРИК

106/220794)

2. ју на на вр ша ва ју се

че ти ри го ди не от ка да

ни је с на ма наш дра ги

син, брат, стриц и де вер

ДРА ГАН

ТО МИЋ

1957–2012.

По до бру те пам ти мо, с

по но сом по ми ње мо, од

за бо ра ва чу ва мо.

Тво ји: СТО ЈА, МИ ЋА,

КА ТА РИ НА и МА ЈА

(100/220763)

ЗЛА ТО ЈЕ НО СИЋ
1943–2014–2016.

Вре ме ни је убла жи ло ту гу ко ја тра је и тра ја ће веч но.
Увек си у мом ср цу.

Тво ја ТИ НА

(36/220484)
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ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

31. ма ја 2016. го ди не на вр ша ва се се дам на ест ду -

гих и те шких го ди на от кад ни је с на ма наш дра ги

БРА НИ СЛАВ МИ ЛО ШЕВ СКИ 
БА НЕ

Сва ког да на смо у ми сли ма с то бом.
Гле да ју ћи дру гу де цу, ми ви ди мо те бе.
По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју!

Ни ка да те не ће пре жа ли ти тво ји нај ми ли ји
(4/220365)

Се ћа ње на

МИР КА 

ДРА КУ ЛИ ЋА

Шест го ди на ту ге, бо ла

и са мо ће и пра зни не у

мом ср цу.

По чи вај у ми ру.

Су пру га ВИ ДА

(5/220376)

ИГ ЊА ТО ВИЋ

ДЕ СИ МИР     ЗВОН КО        ТО МА НИ ЈА
1929–1997.                  1954–2003.                         1931–2014.

Вре ме про ла зи, али не и се ћа ње на вас.

Во ље ном бра ту и ро ди те љи ма по мен да је ћер ка СЛА ВИ ЦА, уну ка

ИВА НА, пра у ну ци НИ КО ЛИ ЈА и ТА ДИ ЈА и зет НЕ НАД

(6/2203829

ЈЕ ЛЕН КО 

ЋИ РИЋ

2. VII 1940 – 25. V 2008.

Про шло је ту жних осам

го ди на от ка ко ни си с

на ма.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(7/220386)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

РАТ КО 

ВРА ЧЕ ВИЋ

3. VI 2015 – 3. VI 2016.

Увек у ср ци ма тво јих

нај ми ли јих

(9/220393)

БЛА ГО ЈЕ 

АР СИЋ

2003–2016.

ГОР ДА НА, ВИ О ЛЕ ТА 

и СР ЂАН

(10/220395)

СЕ ЋА ЊЕ

ОЛ ГА ЧЕР ГОВ

ЈО ЛА

1. VI 2014 – 1. VI 2016.

Про шло је две ту жне го -

ди не без те бе.

Мно го ми не до ста јеш

мај ко.

Тво ја МИ ЦА

(12/220401)

25. ма ја про шла је го ди на от ка да је оти шао мој Јо ле

ЈО ЖЕФ КИШ
25. V 2015 – 25. V 2016.

Ту га оста је.

Отац МИ ХАЉ, су пру га ОЛИ ВЕ РА, твој ВО ЛО ЂА

с по ро ди цом, брат МИ ША, сна ја МИ ЛИ ЦА и

бра та нац МИ ЛОШ с по ро ди цом
(15/220407)

Бра ћа  ЕМ БЕ ЛИ

МИ ХАЉ            ИМРЕ
14. го ди на                  три го ди не

Што ду же вре ме про ла зи, ту га је све ве ћа, јер

вас ни ка да не ће мо за бо ра ви ти.

Ва ши нај ми ли ји
(16/220419)

29. ма ја 2016. на вр ша ва се два де сет го ди на от ка -

ко ни је с на ма

СЛО БО ДАН ЋО СИЋ
зуб ни тех ни чар у пен зи ји

1926–2006.
С ту гом те се се ћа мо, с по но сом из го ва ра мо тво -
је име. Де ла тво јих злат них ру ку се још увек по -
ми њу.

Тво ја ДА РА с де цом и њи хо вим по ро ди ца ма
(20/220428)

30. ма ја 2016. го ди не, у

11 са ти, на Но вом гро -

бљу Пан че во, да ва ће мо

че тр де се то днев ни по -

мен на шој

СЛА ЂА НИ

КЕ ЉЕ ВИЋ

До ла зи и че тр де се ти

дан ка ко те не ма, а стал -

но се пи там, за што баш

ти? За у век ћеш оста ти у

мом ср цу.

Твој ба та СР ЂАН 

(21/2320429)

ЗО РАН ИГ ЊА ТОВ
7. II 1962 – 25. V 2007.

Де вет го ди на бо ла и ту ге за то бом.

Сре ћо из гу бље на, увек у ми сли ма с то бом.

МА МА

(25/220436)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН

ЂОР ЂЕ ВИЋ

28. V 1997 – 28. V 2016.

ДРА ГИ ША, НА ДА 

и НЕ НАД

(26/220440)

СЕ ЋА ЊЕ

КА МЕН КО 
ТА НЕВ

4. VI 1996 –2016.
Мно го је ле пих успо ме -
на да те веч но пам ти мо
и ни кад не за бо ра ви мо.
Тво ји: су пру га ЛИН КА,

си но ви ЗЛАТ КО 
и ДА ЛИ БОР 

с по ро ди ца ма

(31/220466)

У су бо ту, 28. ма ја, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да -

ва ће мо го ди шњи по мен на шем дра гом

МИ ЛО ВА НУ МИ ЋИ ВА СИ ЋУ

Вре ме бр зо про ла зи, оста вио си оне ко ји те во ле

и ни кад те не ће за бо ра ви ти.

Су пру га МИ ЦА, ћер ке ЉИ ЉА НА И БИ ЉА НА,

уну ци СР ЂАН, МИ ЛОШ, МЛА ДЕН и НА ТА ЛИ ЈА

и зе то ви ВЛА ДИ ЦА и БО РА
(17/220421)

27. ма ја на вр ша ва се ту -

жна го ди на от ка ко ни је

с на ма на ша дра га

РО САН ДА 

РИ СТИЋ

рођ. Дан гу бић

1933–2015.

С љу ба вљу и по но сом чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

На Но вом гро бљу у Пан -

че ву, 28. ма ја 2016. го -

ди не ода ће мо по мен у

кру гу ро ђа ка и при ја те -

ља. 

Тво ји нај ми ли ји

(34/и)

У су бо ту, 4. ју на 2016. да ва ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шем во ље ном

СТА НИ СЛА ВУ 

ТЕ О ФИ ЛО ВИ ЋУ

1934–2015.

Мно го нам не до ста јеш.

Стал но си у на шим ми сли ма.

Во ли мо те.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји

(13/220402)

31. ма ја на вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни је с на ма

наш дра ги

НА КО ТРАЈ КО ВИЋ
1939–2011.

Тво ји: ВЕ РА, НИ КО ЛА и СИ НИ ША с по ро ди ца ма
(/197494)

Че тр де сет да на без те бе

СЛА ЂА НА 

КЕ ЉЕ ВИЋ

За у век у на шим ср ци ма

и ми сли ма.

С љу ба вљу тво ји: 

ДЕ ЈАН, МИ РА, ПА ВЛЕ

и ТО ДОР

(63220611)

28. ма ја је шест ме се ци от ка ко ни је с на ма

БО ШКО ЋУК
Мно го те во ли мо и по до бро ти пам ти мо.

Тво ја су пру га ОЛ ГА и ћер ка НА ДА с по ро ди цом

(89/220709)

СЕ ЋА ЊЕ

СНЕ ЖА НА 
МИ ХАЈ ЛО В

2008–2016.
Ње ни нај ми ли ји

(27/200446)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пред ност да је те све му што мо -
же те да оба ви те у што кра ћем ро -
ку и без ичи је по мо ћи. Те жи те
прак тич но сти. Парт нер вас пот -
пу но ис пу ња ва.

Оба ве зе за вр ша ва те у по след -
њем тре нут ку и већ па ку је те ко -
фе ре. Ка ко по сма тра те сво ју
емо тив ну си ту а ци ју и ре а гу је те,
парт нер има ути сак да се све
бли жи кра ју.

Има те до вољ но сна ге да се из -
бо ри те са свим про бле ми ма јер
сте му дри да са чу ва те свој по -
слов ни по ло жај. Па жљи во пра -
ти те рас по ло же ње парт не ра и
ре а гуј те бр зо.

Не ма те раз у ме ва ња за про фе -
си о нал не про пу сте и не при зна -
је те из го во ре. Раз ми шља те слич -
но као парт нер, па је вре ме да се
при бли жи те у сво јим ста во ви ма.

Ко ри сти те и ком би нуј те ин ту и -
ци ју и па мет и не се ки рај те се за
ре зул та те свог по сло ва ња. Су о -
чи те се са сво јим љу бав ним жи -
во том. Па зи те ка ко из ја вљу је те
љу бав.

Ве о ма сте енер гич ни и не ка ко
би сте да убр за те по слов на до га -
ђа ња. За јед нич ки ин те ре си зах -
те ва ју ма ло дру га чи ја ре ше ња.
Ускла ди те же ље и ствар ност.

Окол но сти вам иду на ру ку, али
по сто је раз ли чи ти ус пе си и ме ри ла
вред но сти, па про бај те да оства ри -
те ду го трај ни је ци ље ве. Упо тре би те
свој шарм за осва ја ње.

До бра про це на мо гућ но сти и
из бор са рад ни ка – ето по слов ног
чу да кад се сви од ма ра ју. Осва ја -
те сим па ти је на све стра не. При -
вла чи вас нео бич на осо ба.

Ра ци о нал ни је ко ри сти те сво ју
сна гу; сва ко ра си па ње на ви ше
стра на са мо вас успо ра ва и уда -
ља ва од ци ља. Кад сте до бро
рас по ло же ни и на сме ја ни, при -
вла чи те па жњу.

Не ма раз ло га да обра ћа те по -
себ ну па жњу на не бит не љу де
ко ји вам од у зи ма ју енер ги ју и
вре ме. По ку шај те да са гле да те
пред но сти за јед нич ког жи во та.

Ва ша про фе си о нал на ан га жо -
ва ност и до бра ко му ни ка ци ја
га ран ту ју ве ли ке по слов не ре -
зул та те. Бу ди те хра бри и ства ри
на зо ви те пра вим име ном. Сре -
ћа је ту.

Из бе га ва те сен ти мен тал ност и
те шко се емо тив но отва ра те, али
парт нер је већ ис плео мре жу око
вас. Огра де ко је са ми по ста вља -
те, са ми ће те и сру ши ти. Не де та -
љи ши те.

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
27. апри ла: Те о до ру – Љи ља на и Де јан Гро зда нов ски; 30. апри ла: Искру – Ти -

ја на и Ми лош Ми лен ко вић; 1. ма ја: Ми ли цу – Сла ђа на Пир ков и Или ја Га ић,

Ла ну – Не ве на и Ми лан Ђо рић; 2. ма ја: Лу ну – Та ма ра и Јан Чер нош; 5. ма ја:

Са ру – Ме ли сан да Фу сек Сам пор и Па љо Сам пор; 7. ма ја: Не ду – На та ша и Бог -

дан Се ра фи мо вић; 11. ма ја: Ан ђе ли ју – Ра до ва на и Ми лош Уско ко вић, Јо ва ну –

Ду ши ца Гу да ло вић Чи ча и Ра до мир Чи ча; 15. ма ја: Уну – Ива на и Вла да Пе -

тров ски.

До би ли си на
23. апри ла: Ла за ра – Са ња Ве љин и Не над Ча лић; 25. апри ла: Ан дри ју – Ма -

ри не ла По по вић и Бра ни слав Миљ ко вић; 6. ма ја: Ђор ђа – Ма ја и Дра ган Спа -

сић, Ми хај ла – Мо ни ка Ђерђ и Иван Ка ра ков; 7. ма ја: Ла за ра – Љу би ца Ми ло -

вић Ма сти ло вић и Вла ди мир Ма сти ло вић; 9. ма ја: Лу ку – Ја сми на и Алек сан -

дар Пе тро вић; 10. ма ја: Ви да ка – Ва лен ти на и Мла ден Ми лу ти но вић; 12. ма ја:

Да мира – Са не ла и Бо јан Че ко вић, Алек сан дра – Ма ри ја на и Дра ган По по вић;

15. ма ја: Ла за ра – Сан дра и Не ма ња Ни сић.

ВЕН ЧА НИ

14. ма ја: Ти ја на Ко ва че вић и Вла ди мир Ћир ко вић, Ма ри ја на Ја јић и Ни ко ла

Вен цел, Ма ри на Сто ја но вић и Не ма ња По пов, Бра ни сла ва Кр стић и Ни ко ла Ко -

ва че вић, Алек сан дра Вук сић и Ни ко ла Јок си мо вић, Ли ди ја Ми ло ше вић и Ср ђан

Ра до са вље вић, Ма ри на Ди ми трић и Ми лан Тр нић, На та ша Уско ко вић и Иван

Де спо то вић, Та ма ра Фур ту ла и Алек сан дар Сто ја ков; 15. ма ја: Љи ља на Јо ва но -

вић и Ми лен ко Бу квић, Та ња Љу јић и Бран ко Ко ла ши нац, Бо ја на Шур ба то вић и

Пре драг Ко ва че вић, Сла ђа на Тин ко вић и Зо ран Ма рин ко вић, Ма ри на Са вић и

Ми ро слав Ми лу ти но вић, Би ља на Алт хајм и Бран ко Ста мен ко вић.

УМР ЛИ

12. ма ја: Дра ги ша Но ва ков (1939), Игор Је лић (1994), Мир ко Ма рић (1991); 14.

ма ја: Гро зда Да ви до вић (1939),  Ма ри ја Мол нар (1946); 15. ма ја: Бо јан Ву ка -

ди нов (1949), Јо ван Ву ко вић (1927),  Или ја Ра кић (1943), Да ни ца Бо жни ће ска

(1936), Пе тру Ша ман цу (1927); 16. ма ја: Бра ни слав Пе ри шић (1935), Ми ли ца

Ко зо мо ра (1932), Или ја Ђу кић (1952), Ра до ван Ва сић (1940), Дра ги ша Ми ја и -

ло вић (1935), Са ва Та то ми ров (1941); 17. ма ја: Еми ли ја Ца ран (1956), Ми лан

Миљ ко вић (1960), Сло вен ка Ду кић  (1944), Љу бо мир Бу га рин (1929), 18. ма ја:

Ксе ни ја Ми ле тић 1935), Пре драг Фор го (1994), Вла дан Мом чи ло вић (1963),

Зор ка Ра ден ко вић (1928). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Магични лик: Качарево, очекиван, маке-
тари, критичар, певачина, Хваранин. Анаграм:приме-
на закона. Бела укрштеница: Бане,Амер, тока, анил,
МИП, акваријум, прејахати, силазак, т, онакви, УР, ЛО,
солара, Улм, Јонаш, Тира, ви, и, Анаксимен, навраћај.
Коњићев скок: Кад се човек ни у шта не разуме, може
се свега прихватити.

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: ВА, ВАН, ВО, КА, КЕ, КИ, КРИ, МА, НА,

НИН, О, ПЕ, РА, РЕ, РИ, ТА, ТИ, ХВА, ЧА, ЧАР, ЧЕ, ЧИ.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. насеље у саставу града Панчева, 2.

прижељкиван, вероватан, 3. израђивачи макета, 4. стручни оцењивач

уметничког дела, 5. вокални интерпретатор, певач (увећ.), 6. житељ

туристички монденског острва у Јадранском мору.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
Сами треба да откријете и упишете црна поља. Њихов

број је означен у загради на крају описа за сваки ред и

колону.

ВОДОРАВНО: 1. мушко име одмила (Слободан) (0), 2. Аме-

риканац (жарг.) (0), 3. украсно дугме или плочица на народ-

ној ношњи (0), 4. биљка од које се добија индиго (0), 5. ми-

нистарство иностраних послова (скр.) (1), 6. стаклена посу-

да за држање рибица (0), 7. прећи јашући (0), 8. спуштање,

силажење – ознака за тону (1), 9. као они – симбол брома

(1), 10. ауто-ознака за Лозницу – стовариште соли (1), 11.

град у Немачкој – позитивно наелектрисани електрони (2),

12. град у Грчкој на острву Санторини – ларма, галама (1),

13. старогрчки филозоф (0), 14. успут долазити (0).

УСПРАВНО: 1. несумњив, потпун (0), 2. широка звонаста

сукња (0), 3. река у Француској – инсект, симбол марљиво-

сти (1), 4. холандски фудбалски клуб – енглеска мера за по-

вршину (1), 5. развитак, прогрес – предлог (1), 6. наш ис-

такнути сликар, био члан САНУ (0), 7. једињење азота и

водоника, сировина за минерална ђубрива – душа (лат.) (1),

8. понекад (израз) – комад сабијене угљене прашине или др-

вених опиљака, служи као квалитетно гориво (1), 9. језеро у

Француској – круна на глави владике – име француске глу-

мице Жирардо (2).

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете један

афоризам пољског писца Станислава Јежија Леца из књиге

„Неочешљане мисли”.

-ГА ЧО- МО- ШТА -ТИ.

-МЕ, НЕ ПРИ- СЕ -ЖЕ

-ВЕК СВЕ- -ЗУ- -ТИ- У

РА- -ХВА- НИ СЕ КАД

АНАГРАМ

ПРОПИСИ У ПРАКСИ

ПРИКАЗАНО  –  НЕМА



Поводом Светског дана пчеле,
22. маја, датума који су за то
одредиле Уједињене нације,
старчевачки произвођачи ме-
да желели су да ученицима
нижих разреда Основне шко-
ле „Вук Ст. Караџић” прибли-
же значај пчела за људско
здравље.

Они су то, из разумљивих
разлога, урадили два дана ра-
није, у петак, 20. маја, а деци
окупљеној у школском холу
најпре се обратио председник

Друштва пчелара Старчево –
Коста Аћа и у кратким цртама
им је приближио рад удруже-
ња које предводи.

Пера Шиц је ђацима пока-
зао малу кошницу и објаснио
им како ти племенити инсек-
ти луче восак и граде саће. Из
пчелиње куће је извадио и два
рама; један празан, а други са
изграђеним ћелијама у које
матице полажу јаја, одакле се
излежу младе пчеле. Саће слу-
жи и као складиште у које

пчеле остављају мед и поле-
нов прах.

Након тога Паја Орешковић
је причао о значају меда за
правилну исхрану, пре свега
због тога што у њему има мно-
го витамина и минерала који
утичу на јачање имунитета.

Стева Петровић је деци об-
јаснио да пчела не уједа, већ
убада жаоком и да је нормал-
но да мало боли и поцрвени,
али ако се појаве неке црвене

тачкице у облику осипа, то
може бити алергија и треба
одмах ићи код лекара.

Напослетку су пчелари ма-
лишанима делили мед, меде-
њаке, бомбоне...

ФОТО-РЕПОРТАЖА
Петак, 27. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Фле ка
Mали чу па ви муж јак, стар че -
ти ри-пе т ме се ци, ухва ћен је
пре не ко ли ко да на у Вој ло ви -
ци без чи па и огр ли це. Ве ро -
ват но је шмуг нуо из не ког дво -
ри шта, па ни је мо гао да се вра ти
ку ћи.

Млад је и ве о ма во ли да се
ма зи. Не ће би ти ве ћег ра ста.

Уко ли ко га не ко пре по зна или же ли да га удо ми, мо же га
на ћи у град ском при хва ти ли шту у Вла син ској 1 (број те ле -
фо на 352-148).

Бр ки ца
Дво го ди шња жен ка те ри јер -
ске кр ви тра жи но ви дом. Уче -
ство ва ла је у обу ци ко ју су
„Љу бим ци” не дав но ор га ни зо -
ва ли са ор га ни за ци јом из Ита -
ли је и по ка за ла се ве о ма при -
вр же ном и ин те ли гент ном.

Вр ло до бро ре а гу је на љу де
и дру ге псе и мо гла би да бу -
де са вр шен пас за по ро ди цу с де цом.

Тре нут но је сме ште на у град ском при хва ти ли шту, где је
за ин те ре со ва ни удо ми те љи мо гу по се ти 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.

ПРИ ЧА О СУ ГРА ЂА НИ МА СА ЗА НИ МЉИ ВИМ УКРА СОМ НА ЛИ ЦУ

БР КО ВИ СУ ЈОШ УВЕК ОЛИ ЧЕ ЊЕ МУ ШКО СТИ
Не кад се зна ло: не ма де ли је
без му ста ћа!

Чу ве не су би ле бр чи не у ју -
на ка Мар ка Кра ље ви ћа и оне у
Ву ка Ка ра џи ћа; вожд Ка ра -
ђор ђе био је пре по зна тљив по
тан ким, а не што де бље и ду же
но сио је ње гов кум, крв ник и
на след ник на „тро ну” – Ми -
лош Обре но вић.

У но ви је вре ме ове спе ци -
фич не „из ра сли не” из ме ђу
гор ње усне и но са код му шког
све та гу бе на по пу лар но сти.

Али не сме мо за бо ра ви ти ни
глум це по пут Клер ка Ге бла,
Бер та Реј нолд са, као ни ле пог
Га гу из не што ра ни јих да на...

Ипак, мно ги не од у ста ју од
њих, ни по ко ју це ну, а не ки ма
је то нај пре по зна тљи ви ји део
ими џа. 

Бр ко ви су је дан од нај у па дљи -
ви јих укра са на људ ском ли цу.
Од ли ку ју се ду жи ном, де бљи -
ном, сти лом, а има оних пот -
кре са них или шту цо ва них, па
хи тле ров ских, ман да рин ских
и да не на бра ја мо све ва ри је -
те те.

Ме ђу тим, да нас их је све
ма ње. На жа лост мно гих при -
пад ни ца не жни јег по ла ко је
ве ру ју да без њих не ма жа ра и
пла ме на стра сти.

При вр же ни су им још увек,
ма хом, ста ри ји љу ди или, у
нај бо љем слу ча ју, они сре до -
веч ни ји. Ме ђу тим, у по след ње
вре ме по ја вљу ју се и не што
мла ђи, и то углав ном по кло -
ни ци ал тер на тив них пот кул -
ту ра или умет ни ци по пут ли -
ков них ства ра ла ца.

И у на шем ле пом гра ду има
оних ко ји ма бр ко ви ли це кра -

тог мо мен та ни ко ви ше не би
гле дао у ра сна гр ла, већ у мом -
ке с бр ко ви ма, јер то у се лу
мно го зна чи. Што би ре кла она
ста ра: „А му ста ћи, а же нид ба”.

Ал тер на тив ни
Је дан пот пу но дру га чи ји бр -
кај ли ја је Ђу рађ Ши мић (41),
му зи чар ко ји сви ра у ал тер на -
тив ном бен ду „Transeen”.

– Бр ко ве сам пр ви пут пу -
стио у вој сци, ка да смо нас
два де се то ри ца то ура ди ли ка -

ко би смо нер ви ра ли офи ци ре,
иа ко је све би ло по пра ви лу
слу жбе. На кон то га сам их
обри јао, али сам убр зо схва тио
да без њих гад но из гле дам. По -
но во сам их пу стио и та ко уна -
пре дио свој љу бав ни жи вот.
Јед на де вој ка ми је ко мен та ри -
са ла ка ко је ја ко ин спи ри шу.
Ипак, мно ги ма је чуд но кад
но сим со ло бр ко ве, за раз ли ку
од мно гих са ин те лек ту ал ним
бра ди ца ма. По не кад је и ја пу -
стим, али је то увек одво је на
це ли на. На ту те му пам тим по -
лу а нег до ту: том при ли ком сам
на сто пу, за јед но с јед ном ле -
пу шка стом де вој ком, за у ста -
вио не ког ма фи о за у бе сним
блин ди ра ним ко ли ма. Тип је
био пра ви мр га и све вре ме је
при чао о дру же њу с „бра ћом”
Шип та ром и Ку мом. Не срећ -
ној де вој ци је по ну дио да је во -
ди пра во у Ита ли ју, а ме не је
пи тао да ли но сим бр ко ве за то
што сам Цр но го рац. Са мо сам
сле гао ра ме ни ма, јер си ла бо га
не мо ли... На сре ћу пре жи ве ли
смо и бу квал но и фи гу ра тив но
– при се ћа се Ђу ра.

То су са мо не ки од, до ду ше,
ау тен тич них бр кај ли ја из овог
гра да.

Не ки ка жу да је, бар до по ја -
ве де пи ла ци је, би ло и бр ка тих
же на, по пут чу ве не Јо лан де из
фил ма „Би ће ско ро про паст
све та”.

Али то је већ не ка дру га
при ча...

се. Шта ви ше, не ки ма је то јед -
на од глав них ка рак те ри сти ка,
не што по че му их мно ги пре -
по зна ју.

Ср би јан ски
Је дан од њих је Ср бо бран Сто -
иљ ко вић, пе кар из Ива но ва.
Ле ген да ко ја хо да, пра ва сли ка
и при ли ка ср би јан ског бр кај -
ли је у ком плет на род ној но -
шњи са чи ње ној од је ле ка, ан те -
ри је, бриџ-пан та ло на, ве зе них
ча ра па и опа на ка. Ро ђен је
1944. го ди не у До њој То по ни ци
код Про ку пља; у Пан че во је до -
шао 1968. го ди не, а бр ко ве је
по чео да пу шта још пре че тр -
де сет три го ди не.

– Во лим на род ну но шњу, то
ми је ду шев на хра на, а та ква
оде ћа без бр ко ва не иде. Ту сам

оне две гу се ни це опа ле с ду да
ко ји ми се не кад на ла зио ис -
пред ку ће. Го ди ну да на по сле
ар ми је већ сам мо гао да их за -
мо та вам. Што се на ме шта ња
ти че, ни је баш ла ко до би ти
фор му као По а ро, али са да
има ра зних по ма га ла, по пут
ге ло ва, спре јо ва... Мно го ми
зна че, мо жда и за то што сам
без ко се, па бо ље да ме зо ву
бр ка не го ће ла ви. Узор ми је
ком ши ја Му ња, али ка ко ства -
ри сто је, и ја ње му – кроз му -
ста ће и смех ће Пе ра.

А тај ње гов брат из Мар ги те
по бр ко ви ма, ко њи ма и још по
мно го че му – Ђор ђе Чи змаш
(51) – слич но збо ри.

– Ни ја, по пут Пе ре, ни кад
ни сам бри јао бр ко ве. И ни шта
се ни смо до го ва ра ли, иа ко се
зна мо од ро ђе ња. Има ли смо
истог бри цу, по кој ног Јо ва на
Га ли ћа, па ка да смо по че ли да
се мом чи мо, Га ле би нам бри -
јао и бра ди цу, али бр ко ве ни -
ка ко. На то да их пу штам, ути -
ца ли су и де да Пе ра Је шков и

се угле дао на уја ке, ко ји ма сам
се ди чио, јер су би ли пра ве де -
ли је, баш као Мар ко Кра ље -
вић. Бр ко ви су ми по сте пе но
ра сли и до се гли ду жи ну ка кву
не ма ни ко у око ли ни. Же на
Зла та се је дан пут по бу ни ла, а
од го во рио сам јој пи та њем: да
ли је ви де ла су пу без ре за на -
ца? Одр жа вам их сам, сец кам
и угла ђу јем, јер „ко сам пи је и
не зна да се бри је, тај ни за же -
ну ни је” – по ет ски је на стро јен
Ср ба.

За те че ти ри де це ни је ни кад
се ни је обри јао, а на ули ци га
због бр ко ва углав ном ле по по -
здра вља ју. Има осмо ро де це и
се дам на е сто ро уну ча ди, па ка -
да се оку пе на пра зни ке, мал -
те не му се сви ма ли ша ни ока -
че на те ре корд не при мер ке.
Иа ко се сна је бу не, он се на то
уоп ште не оба зи ре.

Мар ги ћан ски
Две истин ски бр ка те мар ги -
ћан ске фа це су Пе ра Кмет и
Ђор ђе Му ња. Пе тар Ви да но -
вић (52), му зи чар и де ли мич -
но по љо при вред ник, ка же да
га је же ља за ова квим из гле -
дом об у зи ма ла још док је гле -
дао сли ке де де со лун ца. И
отац му је но сио бр ко ве, али
го спод ске, до те ра не или, ка ко
се ка же, шту цо ва не.

– Пу стио сам их да „на ми -
ру” ра сту и бу ду јед ни од рет -
ких ко је жи лет ни ка да ни је
„по се тио”. „Ис кли ја ли” су у
пу бер те ту, али су „за га ра ви ли”
тек ка да сам кре нуо у сред њу
шко лу. У вој сци сам мо рао да
их се чем рав но са усна ма и по
вер ти ка ли и хо ри зон та ли, јер
пра ви ло слу жбе ни је до зво ља -
ва ло дру га чи је. Ли чи ле су на

Срба

У СТАРЧЕВУ ПОВОДОМ ДАНА ПЧЕЛЕ

Мед важан за децу

ба бин брат де да Сте ва. Пу ну
фор му до би ли су не где у пу -
бер те ту, а до га ђа ло се да их по -
не ка бе ћа ру ша мал ко гриц не.
Ин те ре сант но је да су ме, на -
кон уче шћа у сни ма њу не ког
фил ма, зва ли  да вра тим „ла -
жне” бр ко ве. Мно ги су ми сли -
ли да ни су мо ји, јер су пре ви -
ше ле пи – ше рет ски ће Ђор ђе.

Обо ји ца во ле ко ње, до ду ше
Пе ра их не ма не ко ли ко го ди -
на, али ра ни је, ка да би се по ја -
ви ли на фи ја ке ри ја да ма, од

Пера Кмет

Ђорђе Муња

Ђурађ



сту пе, без од лич ја су оста ли:
Ср ђан Јо кић, Ја на Кој чић и
Фи лип Се ку лић.

„Ду нав куп”, на ко ме се над -
ме та ло пре ко 600 так ми ча ра
из Сло ве ни је, Ма ђар ске, Сло -
вач ке, Хр ват ске и Ср би је, био
је од лич на про ве ра так ми ча ра
за пред сто је ће Бал кан ско пр -
вен ство у Бе о гра ду за де цу до
че тр на ест го ди на, ко је се одр -
жа ва у Бе о гра ду од 27. до 29.
ма ја.

Јо ва на Но ва ков ће као пр ва -
ки ња Ср би је на сту пи ти на
шам пи о на ту, а на „Ду нав ку -
пу” је са мо по твр ди ла до бру
фор му осво јив ши пр во ме сто у
бор ба ма жен ских на да. У сва
три ме ча је без ве ли ких про -
бле ма са вла да ла све про тив -
ни це. Злат ну ме да љу је осво ји -
ла и Ана ста си ја Ја ре дић, а
сре бром се оки тио ка та-ти м
жен ских на да у са ста ву: Јо ва -
на Но ва ков и Ана ста си ја и Ан -
ђе ли на Ја ре дић.

Ми ло рад Пе тро вић је за у зео
че твр то ме сто у бор ба ма.

СПОРТ
Петак, 27. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сјај ни ре зул та ти 
мла дих Вар са ко ви ћа

Од лич ни так ми ча ри
КК-а Мла дост

Бе о чин је у су бо ту, 21. ма ја,
био до ма ћин нај бо љим ка ра -
ти сти ма у на шој зе мљи, ко ји
су се оку пи ли ка ко би се над -
ме та ли на Ку пу Ср би је. У том
гра ду је већ су тра дан одр жан и
тра ди ци о на лан „Ду нав куп”,
ме ђу на род но так ми че ње, на
ко јем су на ши су гра ђа ни та ко -
ђе по сти гли из ван ред не ре зул -
та те. Бо је на ше га гра да про -
шлог ви кен да су бра ни ли чла -
но ви КК-а Ди на мо и КК-а
Мла дост.

Ка ра ти сти Ди на ма су на ста -
ви ли низ успе ха у про лећ ној
се зо ни, па су број на од лич ја
осво ји ли и на над ме та њи ма у
Бе о чи ну. Са шест ме да ља, КК
Ди на мо је био је дан од нај у спе -
шни јих клу бо ва на так ми че њу.

Нај вред ни је тро фе је су за -
ра ди ли се ни о ри Ни ко ла Јо ва -
но вић, ко ји се над ме тао у ка -
те го ри ји до 78 кг, и Сло бо дан

КУП СР БИ ЈЕ У КА РА ТЕУ

НИ КО ЛА И БО БА НЕ МА ЈУ ПРЕМ ЦА

зен та ци ји Ср би је. Та ко ће на
Бал кан ском шам пи о на ту за
мла де, на ред ног ви кен да у Бе -
о гра ду, у ки мо ну с др жав ним
гр бом на сту пи ти пи о нир Ми -
љан Вар са ко вић и ка дет Дар ко
Спа сков ски.

За па же не ре зул та те оства -
ри ли су и чла но ви КК-а Мла -
дост из на ше га гра да, ко ји су
та ко ђе уче ство ва ли на оба ве -
ли ка так ми че ња.

На Ку пу Ср би је су на сту пи -
ла че ти ри бор ца Мла до сти.
Сре бр ну ме да љу у кон ку рен -
ци ји се ни о ра пре ко 78 кг осво -
јио је Ми лош Ма ки тан, ко ји се
у фи на лу бо рио про тив су гра -
ђа ни на Сло бо да на Би те ви ћа.
Обо ји ца су у бор бу за нај вред -
ни ји тро феј ушла по сле ви ше
те шких ме че ва, и то с ре пре -
зен та тив ци ма Ср би је, да би у
фи на лу по бе да при па ла ис ку -
сни јем Би те ви ћу. Ми лош се
по сле по вре де вра ћа у сво ју
ста ру фор му и по ка зу је да је
са зрео за ве ли ка так ми че ња.
Иа ко су има ли за па же не на -

Би те вић, у ка те го ри ји пре ко
78 кг. Сре бр на од лич ја су за -
слу жи ле се стре Вар са ко вић –
ка дет ки ња Ми ња у ка те го ри ји
пре ко 55 кг и мла ђа се ни ор ка
Са ња у ка те го ри ји пре ко 58 кг.
Брон за ма су се оки ти ли ка дет
Дар ко Спа сков ски и ју ни ор
Урош Пе тро вач ки. Иа ко су се
од лич но бо ри ли, без тро фе ја
су оста ли: Иси до ра Сеч, Ми -
хај ло Пет ко вић, Сте фан Стан -
ко вић и Ни ко ла Ива но вић.

На ме ђу на род ном тур ни ру
„Ду нав куп” КК Ди на мо је на сту -
пио са че ти ри так ми ча ра, али је
ње го ва бо га та ри зни ца тро фе ја
уве ћа на за че ти ри од лич ја.

Злат не ме да ље су осво ји ли
пи о ни ри Сте фан Стој ко вић у
ка та ма и Ми љан Вар са ко вић у
бор ба ма, у ка те го ри ји до 45 кг,
а сре бром су се оки ти ли пи о -
нир ка Ми ли ца Га гић и на да
Алек сан дар Зде шић (обо је у
ка та ма).

Мла ди так ми ча ри Ди на ма
су сјај ним ре зул та ти ма обез -
бе ди ли се би ме сто и у ре пре -

Утак ми ца пе тог ко ла Су пер -
ли ге Ср би је у аме рич ком
фуд ба лу, ко ја је од и гра на
про шле су бо те у на шем гра ду
из ме ђу до ма ћих Пан те ра и
Ле ги о на ра из Срем ске Ми -
тро ви це, по ред пре сти жа, од -
лу чи ва ла је и о то ме ко ја ће
се од две еки пе пла си ра ти у
плеј-оф и ући у бор бу за ти ту -
лу шам пи о на на ше зе мље.

Пред око 500 гле да ла ца на
СЦ-у „Мла дост” во ди ла се
же сто ка бор ба за сва ки пе даљ
те ре на... Го сти су би ли бли жи
три јум фу, а он да се до го дио
чу де сан пре о крет. Пан те ри су
три јум фо ва ли с ре зул та том
29:28 (7:6, 6:15, 8:0 и 8:7) и
по сле три се зо не опет су ме ђу
нај бо љим срп ским клу бо ви -
ма у аме рич ком фуд ба лу.

По бе до но сне по е не за до ма -
ћи тим у по след њим се кун да -
ма утак ми це по сти гао је Сте -
фан Де дић, а у ли сту стре ла ца
су се упи са ли и: Мајкл Кем -
бел, Сла во љуб Ду ков ски, Ке -

вин Ха чин сон и Ми лош Јан -
ко вић.

– Пре сре ћан сам због по бе -
де и игре ко ју је це ла еки па
при ка за ла. Иа ко смо гу би ли у
ве ћем де лу утак ми це, ве ро ва -
ли смо да мо же мо пре о кре ну -
ти ре зул тат. Еки па Ле ги о на ра
је пру жи ла сјај ну игру, али
ми слим да смо ми има ли ви -
ше же ље и сна ге у фи ни шу ме -
ча. По хва лио бих и сјај ну пу -
бли ку, ко ја нас је бо дри ла све
вре ме и да ва ла нам до дат ну
сна гу да стиг не мо до то ли ко
же ље не по бе де – ре као је по -
сле утак ми це Сте фан Де дић,
ка пи тен пан че вач ког ти ма.

По сле пет ко ла у Су пер ли ги
Ср би је КАФ Пан че во Пан терс
за у зи ма че твр то ме сто на та бе -
ли, са ско ром од три по бе де и
два по ра за. У на ред ном ко лу,
ко је ће на про гра му би ти за две
не де ље, Пан те ри пу ту ју у Но ви
Сад, где ће по де ли ти мег дан с
до ма ћим Вој во да ма, ак ту ел -
ним шам пи о ни ма Ср би је.

СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ У АМЕ РИЧ КОМ ФУД БА ЛУ

ПАН ТЕ РИ У БОР БИ ЗА ТИ ТУ ЛУ

Пр ви дан ква ли фи ка ци ја за
се ни ор ски Куп Ср би је у атле -
ти ци, ко је су одр жа не про -
шлог ви кен да, обе ле жи ле су
две де вој ке: Та ма ра Са ла шки
из Бе о гра да и на ша нај бо ља
атле ти чар ка Зо ра на Бар јак та -
ро вић, чла ни ца АК-а Ди на мо.

Зо ра на је оства ри ла још
јед ну убе дљи ву по бе ду у тр ци
на 100 ме та ра, с фан та стич -
ним ре зул та том од 11,65. То
је ујед но и оства ре ње нор ме
за Ме ди те ран ске игре у Ту ни -
су, док је за пла сман на се ни -

ор ско Пр вен ство Евро пе у
Ам стер да му не до ста ја ло са -
мо де вет сто тих де ло ва се -
кун де.

Са да је све из ве сни је да Зо -
ра ни ни Олим пиј ске игре у
Рио де Жа не и ру ни су не до сти -
жан циљ. На истом так ми че њу
жен ска шта фе та Ди на ма осво -
ји ла је сре бр ну ме да љу са од -
лич ним ре зул та том од 49,00, а
тим је на сту пио у са ста ву: Ан -
ђе ла Та сић, Зо ра на Бар јак та -
ро вић, Са ра Авра мо вић и Та -
ма ра По лић.

Ду гог да на ква ли фи ка ци ја
за се ни ор ски Куп Ср би је Ди -
на мо је осво јио још две ме да -
ље. Зо ра на Бар јак та ро вић, иа -

ко је ис тр ча ла свој лич ни ре -
корд у тр ци на 200 ме та ра
(24,63), ипак је мо ра ла да се
за до во љи дру гим ме стом. У
овом тре нут ку од ње је би ла
бо ља но ва др жав на ре кор дер -
ка Та ма ра Са ла шки. Зо ра на је
по сле пр вог да на и фан та -
стич не тр ке на 100 м јед но -
став но би ла пси хич ки и емо -
тив но „ис пра жње на”, па де о -
ни цу од 200 м ни је ис тр ча ла у
свом нај бо љем сти лу. Дру гу
ме да љу су осво ји ле де вој ке у
тр ци шта фе та на 4 x 400 ме та -

ра, у са ста ву: Зо ра на Бар јак та -
ро вић, Са ра Авра мо вић, Ан -
ђе ла Та сић и Та ма ра По лић.

Успе шан на ступ на так ми -
че њу има ла је и му шка шта -
фе та на 4 x 400 м (Да мјан
Шу ља, Мар ко Авра мо вић,
Иван Бо жа нић и Пе тар Ивач -
ко вић). Од по је ди на ца се по -
себ но ис та као Иван Бо жа нић,
ко ји је обо рио два лич на ре -
кор да.

Ипак, нај ва жни је је да је
са ве зни се лек тор по звао Зо -
ра ну Бар јак та ро вић и ње ног
тре не ра Љуп ча Цвет ко ског да
у Ту ни су, од 4. до 6. ју на,
пред ста вља ју на шу зе мљу на
Ме ди те ран ским игра ма.

НО ВО СТИ СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ЗО РА НА ИДЕ НА МЕ ДИ ТЕ РАН СКЕ ИГРЕ

Утакмицама 28. кола првен-
ствена трка за бодове у Српској
лиги група „Војводина” ушла је
у сам финиш. После два уза-
стопна тријумфа, којима су де-
финитивно решили све бриге
око статуса у трећем рангу так-
мичења, фудбалери Железни-
чара су гостовали у Оџацима,
где су се састали са истоиме-
ним лидером на табели и пут-
ником у прволигашко друштво.

Била је то одлична фудбал-
ска представа, права утакмица,
за надигравање, надмудривање
на терену, за лепе потезе и ак-
ције. „Дизелка” је била расте-
рећена, лидер је желео три-

јумф, бодови су му били по-
требни... Панчевци су одлично
парирали најбољем тиму у ли-
ги. Били су равноправни све до
75. минута, а онда су морали
лидеру да стисну руку и чести-
тају: Оџаци–Железничар 2:0.

Шеф стручног штаба панче-
вачког тима Александар Стева-
новић на располагању је имао
екипу у саставу: Катанић, Ко-
вач, Текијашки, Илић, Гудан,
Јовановић, Стајчић, Шалипу-
ровић, Чикић, Ковачевић и
Новаков, а прилику су добили
и Ђуровић и Млађеновић.

Од самог почетка било је
јасно да је лидер фаворит и у

овом мечу. Оџачани су били
тим који доминира и има
иницијативу, али су на другој
страни имали веома чврстог
и борбеног противника, који
је и те како умео да запрети и
да покаже због чега га многи
сматрају најпријатнијим из-
ненађењем у шампионату.

Победник је одлучен у по-
следњих петнаестак минута
утакмице. У 75. минуту дома-
ћи фудбалери су извели кор-
нер, а у гужви у шеснаестерцу
Железничара најбоље се сна-
шао играч Оџака, који је удар-
цем главом послао лопту иза
леђа голмана Катанића. Други

погодак лидер је постигао у
последњем минуту и тако по-
ставио коначан резултат, али
и „оверио” свој пласман у Пр-
ву лигу.

Железничар и поред пораза
нема за чим да жали. Био је
прави такмац и супротставио
се фавориту на најбољи на-
чин. Панчевци су сада на сед-
мом месту на табели, с 39 бо-
дова, а у претпоследњем колу
Српске лиге група „Војводи-
на”, идућег викенда, на свом
терену дочекују Слогу. Утак-
мица се игра у суботу, 28. ма-
ја, на СЦ-у „Младост”, од 17
сати.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ЖЕЉА” СТИСНУО РУКУ ЛИДЕРУ

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У БАДМИНТОНУ

БРОНЗА ЗА ДИНАМОВКЕ
Чланица Бадминтон клуба
Динамо Бојана Јовановић ус-
пела је да освоји титулу др-
жавне првакиње у конкурен-
цији женских парова с Мили-
цом Симић (БК Нови Сад),
трећи пут узастопно.

Оне су прошлог викенда у
финалу, у неизвесном мечу,
савладале Марију Судимац
(Крушевац) и Ању Велемир
(Крагујевац) и тако им се на
најбољи начин реванширале
за пораз на овогодишњем купу
Новог Сада.

Бојана Јовановић је заузе-
ла и треће место у конкурен-
цији жена појединачно, а у
екипном надметању женска
екипа Динама у саставу: Бо-
јана Јовановић, Софија Ка-
рановић и Ана Гаврилов зау-
зела је треће место у Србији.

Мешовита екипа Динама, у
којој су поред наведених так-
мичарки учествовали и Ми-

лорад Мисимовић и Горан
Јелесијевић, заузела је пето
место.

– Захвалила бих на подр-
шци свима који су веровали да
Милица и ја можемо понови-
ти успех од претходне две го-
дине. С обзиром на то да је
конкуренција све јача и да на-
ше јуниорке, које на европ-
ским турнирима сјајно играју,
већ увелико имају значајну
ролу на сениорским турнири-
ма, ово је заиста велики успех.
Посебну захвалност дугујем
Граду Панчеву, свом клубу,
националном тренинг-центру
у Новом Саду и Бадминтон са-
везу Србије – рекла је Бојана
Јовановић, трострука узастоп-
на првакиња Србије у бадмин-
тону.

Бојана је освојила бронзану
медаљу и у конкуренцији ме-
шовитих парова с Ненадом
Милошевићем из Новог Сада.



Рекао сам пре утакмице – у случају победе то ће
бити мој последњи меч у клубу који највише волим.

Бранко Радановић, 
капитен РК-а Динамо

СПОРТ
Петак, 27. мај 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Иван Пет ко вић и 
ње го ви мом ци 
оства ри ли за цр та ни
циљ

Све је го то во. Ко ло пре кра ја
те ку ћег шам пи о на та. Ру ко -
мет ни клуб Ди на мо из Пан че -
ва но ви је члан Су пер А ли ге!
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Иван Пет ко вић, по сле че ти ри
го ди не, од је се ни ће се по но во
над ме та ти с нај бо љим срп -
ским клу бо ви ма, као што су
Вој во ди на, Ме та ло пла сти ка,
Цр ве на зве зда, Пар ти зан... То
је ве ли ки успех за Ди на мо, за
спорт ско Пан че во. Сва ка част,
„жу то-цр ни”!

Пан чев ци ма је за ис пу ње ње
за цр та ног ци ља био по тре бан
са мо је дан бод из пре о ста ла
два ме ча у ово го ди шњој пр -
вен стве ној тр ци. Ипак, јед на
по бе да га ран то ва ла је и пла -
сман у ели ту, али и ти ту лу
шам пи о на. За то је утак ми ца
21, прет по след њег ко ла Су пер
Б ли ге, ко ја је од и гра на про -
шле су бо те у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту, из ме ђу ли де ра
Ди на ма и тре ће пла си ра ног
Оби ли ћа, би ла то ли ко ва жна.
И јед ном и дру гом ти му.

Дер би се зо не у пот пу но сти
је оправ дао оче ки ва ња. Три би -

РУ КО МЕТ НИ КЛУБ ДИ НА МО НО ВИ СУ ПЕР ЛИ ГАШ

БРАН КО ВА „БОМ БА” – ЗА ЕЛИ ТУ И ОПРО ШТАЈ!

као” на пад го сти ју и по сле си -
ло ви тог кон тра на па да по сти -
гао по го дак за 17:12, ха ла је
про кљу ча ла од оду ше вље ња.
Пан чев ци су на од мор оти шли
с ве ли ких пет го ло ва пред но -
сти (18:13).

Учи ни ло се та да да је све ре -
ше но, да „жу то-цр ни” шам пи -
он ски шам па њац мо же да се

26:27, грч је сте зао ср ца Ди на -
мо вих сим па ти зе ра, а он да је
ка пи тен и нај и ску сни ји играч
на шег ти ма Бран ко Ра да но вић
пре у зео сву од го вор ност на се -
бе. Усле дио је ње гов му ње вит
„од го вор” на пред ност го сту ју
у ви ду из јед на че ња на 27:27 и
већ се лак ше ди са ло. Шест се -
кун ди до кра ја... Иван Пет ко -
вић узи ма тајм-аут. Бу ка у ха -
ли би ла је за глу шу ју ћа. Ди на -
мо је са ак ту ел ним ре зул та том
имао обез бе ђе ну ели ту, али
же лео је још. Лоп та је по но во
би ла у ру ка ма ка пи те на... Си -
ре на са мо што ни је озна чи ла
крај су сре та... „Сев ну ла” је де -
сни ца још јед ном, као гром...
Лоп та се на шла иза ле ђа од -
лич ног гол ма на Оби ли ћа...
Гол за ко нач них 28:27, по го -
дак за ве ли ки три јумф, за ели -
ту, за спорт ску исто ри ју.

Усле ди ла је еруп ци ја оду -
ше вље ња на те ре ну, али и на
три би на ма. Упа ље не су ба кље,
ори ла се пе сма... Све је го то во

ким сло ви ма уре зао по ред име -
на бе смрт них ле ген ди Ди на ма.

У ве ли кој по бе ди на шег клу -
ба по себ но су се ис та кли Ср -
ђан Ко мла нов, са де вет го ло ва,
и од лич ни Ми љан Бу њев че -
вић, ко ји је пет пу та са вла дао
про тив нич ког гол ма на.

– Че сти там мом ци ма. По ка -
за ли су да су пра ви. Би ло је
мно го од ри ца ња, мно го ра да
то ком ове се зо не. Игра чи су
овај пла сман за ра ди ли и тре ба
да бу ду срећ ни, да се ра ду ју.
Они су нај за слу жни ји за овај
успех. Хва ла им на овој ве ли -
чан стве ној по бе ди, али и на
свим прет ход ним – ре као је
тре нер Ди на ма Иван Пет ко вић.

Још јед ном, тре ба че сти та ти
свим љу ди ма у Ди на му ко ји су
утка ли се бе у овај успех, а не -
ка оста не за бе ле же но да су у
утак ми ци ко ја је од лу чи ва ла о
пла сма ну у Су пер ли гу жу то-
-цр ни дрес но си ли: Иван Ра -
до ји чић, Ми ло мир Ра до ва но -
вић, Ми љан Бу њев че вић,

Тра ди ци о на лан пли вач ки ми -
тинг „Ша рен град ски куп” одр -
жан је не дав но у Кру шев цу, а
на ње му су уче ство ва ли клу бо -
ви из Сло вач ке, Ма ке до ни је,
БиХ и Ср би је. 

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
ПК Ди на мо се пред ста вио са
два де се так пли ва ча, ко ји су и
овог пу та оства ри ли за па же не
ре зул та те. Ог њен Стој шић је

три јум фо вао у тр ци на 50 м леђ -
но, сре бро му је при па ло на 50 м
дел фин, а брон за на 50 м кра ул.
Пе тар Ран ко вић је осво јио злат -
не ме да ље на 50 м пр сно и 50 м
кра ул, а Ка та ри на Бе лић је за -
слу жи ла сре бро на 50 м пр сно и
брон зе у тр ка ма на 50 м дел фин
и 50 м кра ул. Је ле на Вр хо вац је
дру га сти гла на циљ у ди сци -
пли ни 50 м дел фин.

Сјај на је би ла и шта фе та
Ди на ма у тр ци на 4 х 50 м ме -
шо ви то. Наш тим је осво јио
нај сјај ни је од лич је, а чи ни ли
су га: Ог њен Стој шић, Пе тар
Ран ко вић, Ка та ри на Бе лић и
Је ле на Вр хо вац.

Ми хај ло Ла за ре вић је за -
слу жио сре бро на 50 м дел -
фин, а то су оства ри ли и Те о -
до ра Но гу ло вић на 50 м леђ но

и Вук Ми ло са вље вић на 50 м
пр сно. Вик тор Нађ је био нај -
бр жи у тр ци на 50 м леђ но,
док је на 50 м кра ул као дру ги
сти гао на циљ. Ан дреа Нађ је
би ла дру га на 50 м пр сно и
тре ћа на 50 м леђ но, а брон за -
не ме да ље су осво ји ле и Ни на
Бу да лић и Ива Вра њеш у ди -
сци пли на ма 50 м пр сно од но -
сно 50 м леђ но.

МЕ ЂУ НА РОД НИ МИ ТИНГ У КРУ ШЕВ ЦУ

ПЛИ ВА ЈУ, ПА СВЕ ПР ШТИ...

СРЕ БР НИ МИ ХАЈ ЛО
На Пр вен ству Вој во ди не у џу -
ду за мла ђе пи о ни ре, ко је је
одр жа но 22. ма ја у Ка њи жи,
члан ЏК-а Је дин ство из Ка ча -
ре ва Ми хај ло Ан ђе ло вић осво -
јио је сре бр ну ме да љу.

По сле де вет ме се ци кон ти -
ну и ра ног ра да ЏК Је дин ство
ће има ти пред став ни ка на Пр -
вен ству Ср би је, а сви у клу бу се
на да ју тро фе ју с ве ли ког так -
ми че ња.

ЈА ЊИЋ 
ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН

Пр вен ство Ср би је у кик-бок су
за пи о ни ре и се ни о ре одр жа но
је 21. ма ја у Пе тров цу на Мла -
ви. У над ме та њу 197 бо ра ца
члан сеф ке рин ског клу ба Дра -

гон Урош Ја њић осво јио је
сре бр ну ме да љу у кон ку рен ци -
ји пи о ни ра.

Урош је имао три ја ке бор бе
и по бе де, али су га су ди је
оште ти ле у фи на лу, па је зла то
осво јио бо рац из Ба тај ни це.

ТУР НИР 
ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

Про шлог ви кен да Ка ра те клуб
До ло во је у свом ме сту ор га ни -
зо вао „Тур нир при ја тељ ства”,
на ко јем се над ме та ло пре ко
сто ма лих бо ра ца.

До ма ћи так ми ча ри, пред во -
ђе ни тре не ром Дра га ном Ву -
ке ли ћем, оства ри ли су од лич -
не ре зул та те. Злат не ме да ље
су осво ји ли: Ми лан Ра ки џић,
Ни ко ла Су бин, Си ни ша Или -
ба шић и Урош Кр стић. Сре -
бром су се оки ти ли: Не ма ња
Жив ко вић, Бра ни слав Ђу ра -
шин, Адри јан Чи кош и Урош
Мла де но вић, а брон за на од -
лич ја су за слу жи ли Ни ко ла
Сто јиљ ко вић и Пе тар Ње груљ.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОГА

субота, 17 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Уљма: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (О)

Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО

Војловица: МЛАДОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА

Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ

Прошлонедељни
резултати

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Београд: ФМП–ТАМИШ 78:53

Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ ? ??

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО 31:25

мушкарци

Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ 28:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Футог: МЕТАЛАЦ–ЈАБУКА 33:31

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Оџаци: ОЏАЦИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Уљма: ПАРТИЗАН – ДИНАМО 1945 0:4

Алибунар: БУДУЋНОСТ – МЛАДОСТ (О) 1:2

Војловица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО 1:2

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА 1:0

Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ–БОРАЦ 2:5

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО 2:0

Уздин: УНИРЕА – „МИКА АНТИЋ” 3:0

Идвор: ПОЛЕТ – С. ТАМИШ 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК 0:2

Иваново: СТРЕЛА–ДОЛОВО 3:0

ПАНЧЕВЦИ ТРЕЋИ
У Бачкој Паланци је недавно
одржано Првенство Војводине
у шаху за инвалиде. Надмета-
ло се једанаест екипа, а са ско-
ром од три победе, једног ре-
мија и пораза и 11,5 поена,
екипа Панчева је заузела тре-
ће место.

Тим из нашега града чинили
су: Божидар Ђорђевић (три по-
ена), Павел Јеђини (два), Сло-
бодан Перковић (два) и Часлав
Стефановић (3,5 поена).

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Странe припремио

Александар
Живковић

на пан че вач ког „хра ма спор -
та” би ла је ис пу ње на као ни -
кад до са да, а ат мос фе ра је до -
ве де на до уси ја ња. Бран ко Ра -
да но вић и ње го ви са и гра чи
има ли су огром ну по др шку од
нај вер ни јих на ви ја ча, а на ње -
ним кри ли ма су у пр вом по лу -
вре ме ну пот пу но над ви си ли
опа сног ри ва ла. Оби лић се по -
ка зао као из у зе тан про тив ник,
ко ји је ипак, под на ле ти ма жу -
то-цр не „фу ри је”, мо рао да по -
пу сти. Пред ност Ди на ма кон -
стант но се уве ћа ва ла, а ка да је
у 27. ми ну ту Ко мла нов „пре се -

отво ри, али... Дру го по лу вре -
ме до не ло је дру га чи ју сли ку
на те ре ну. Мом ци Ива на Пет -
ко ви ћа су др жа ли осет ну
пред ност све до 49. ми ну та
(25:22), а он да је утак ми ца
ушла у не из ве сну за вр шни цу.
Фи ниш овог дра ма тич ног ду е -
ла још ду го ће се пре при ча ва -
ти. Оби лић је у 57. ми ну ту
сти гао до из јед на че ња (26:26),
по том је усле ди ло не ко ли ко
про ма ше них на па да са обе
стра не, вре ме је од ми ца ло...
По след њих 60 се кун ди... Оби -
лић је по сти гао по го дак за

– Ди на мо је шам пи он. Ди на -
мо је но ви су пер ли гаш!

– Пре сре ћан сам. Оду ше -
вљен. Хва ла на шој пре див ној
пу бли ци. Ре као сам и пре утак -
ми це да ће у слу ча ју по бе де то
би ти мо ја по след ња утак ми ца у
ка ри је ри. Ми слим да бо љи на -
чин да се опро стим од клу ба
ко ји нај ви ше во лим, од ове ха -
ле, од лоп те ко ја ми је мно го
да ла и фан та стич не пу бли ке
ни сам мо гао ни да за ми слим –
у да ху је го во рио хе рој утак ми -
це, сјај ни ка пи тен Бран ко Ра да -
но вић, ко ји је сво је име ве ли -

Бран ко Ра да но вић, Јо ван Сто -
ја но вић, Лу ка Ра до ва но вић,
Да вид Пе јић, Ми лош Пе тро -
вић, Ср ђан Ко мла нов, Ни ко ла
Ми та нов ски, Ми лош Ву јић,
Јо ван Срем че вић, Да ни јел
Лац ко, Ни ко ла Ра до ва но вић,
Па вле Бан ду ка и Сте фан Ша -
по њић.

На рав но, свој пе чат на
успех, на ти ту лу, на но ву стра -
ни цу исто ри је Ди на ма ста вио
је тре нер Иван Пет ко вић, ко ји
је му дро, зна лач ки и ау то ри та -
тив но, за јед но с пр вим са рад -
ни ком Го ра ном Бе ли ћем,
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Ива Ми оч, 
гим на зи јал ка:

– Пла ни рам да одем 
на Хи по дром ка ко бих
тре ни ра ла, то јест 
ја ха ла ко ње, као 
и сва ког да на. 
Та ко ђе, нај ве ро ват ни је
ћу за ви кенд иза ћи 
у град.

Да ни ца Ве лич ко вић,
сред њо школ ка:
     
– За су бо ту уве че 
пла ни рам из ла зак, а
не де љу ћу ис ко ри сти ти
за ви ђе ње с деч ком.
Оста так вре ме на ћу 
по све ти ти уче њу 
и при пре ма њу 
за при јем ни ис пит.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Првуљ

Тражи се!
Не, ни ко не тра жи ста ре из бле де ле ре кла ме ту ри стич ке аген ци је

јер про се чан гра ђа нин се би сва ка ко не мо же да при у шти ску по

пу то ва ње. Не тра жи се да нас ни та мо не ка пар ти ја, чи ји пла ка -

ти сто је на овом ме сту од ко зна ко јих из бо ра, али то ни је ни бит -

но – не дав но је има ла шан су.

    По гле дај те на ле во и ви де ће те не што што го ди на ма ни сте! Из

угла ви ри от пор, а из вас?!

Продаје се!
Гра ђа ни, да ли сте на ва ли ли? Ни је бит но што су вам сма њи ли пла те

и чап ну ли део за ко ном сте че не пен зи је, огла ши ва чи су вам по ну ди ли

ки ће ње жи во тињ ском ко жом у слу ча ју да се у сво јој не осе ћа те до бро.

Та кву про ме ну иден ти те та мо же те да от пла ћу је те чак 15 ме се ци.

    У слу ча ју да сте на се ли, на да мо се да ће те сво је нов ча не оба -

ве зе из ми ри ти на вре ме ка ко но ва ко лек ци ја јак ни не би би ла

на пра вље на упра во од вас. Ма да, ре ко смо, ве ро ват но вам је и

без то га од ра на ко жа...

Поклања се!
Ка да сте по след њи пут до би ли не што на по клон од др жа ве? Не

ци љај те на бес плат не ак ци је – зна те ко је. У су шти ни, на овој фо -

то гра фи ји на зи ре се не што што смо до би ја ли го ди на ма уна зад, а

по све му су де ћи ће мо до би ја ти и убу ду ће – ура мље но ни шта.

    По пут би зар ног ћор со ка ка из ког ће мо мо ра ти са ми да се из -

ву че мо.

КК ТАМИШ ЗАВРШИО НАДМЕТАЊЕ У ЕЛИТИ

У СУПЕРЛИГИ – БЕЗ ПОБЕДЕ

Ми ро слав 
Ми ло шев, 
гим на зи ја лац:

– За ви кенд ћу има ти 
до ста оба ве за, а пре све га
мо ра ћу да учим, јер се
при пре мам за упис на
фа кул тет. Ако бу дем
имао вре ме на, у су бо ту
ћу иза ћи с дру га ри ма и
гле да ти Ли гу шам пи о на.

Врњачка Бања је прошлог викенда
била домаћин најбољим џудистима у
нашој земљи. На Првенству Србије
за сениоре надметали су се и члано-
ви ЏК-а Динамо, које је предводио
тренер Љубомир Станишић, а један
од судија на највећем такмичењу у
држави био је Славко Станишић, та-
кође члан клуба из нашега града.

Иако још увек јуниорка, велики
успех остварила је Сара Славковић.
Она је освојила шампионску титулу у
категорији до 78 кг и још једном по-
тврдила да је велика нада српског
спорта. Фантастична је била и Андреа
Стојадинов. Иако по узрасту кадетки-
ња, она се храбро носила са својим
ривалкама у категорији до 48 кг, у ко-
јој је успела да стигне до финала и
освоји сребрну медаљу.

На седма места су се пласирали
Урош Ћућа и Немања Русо.

У исто време у Кањижи је одржано
Првенство Војводине за млађе пиони-
ре, на којем су млади Динамови борци

остварили запажен успех. Филип
Француз је освојио најсјајније одличје,
сребром се окитио Владимир Богда-

новски, а бронзе су зарадили Петар
Мљач и Андријана Кртенић. 

А. Ж.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

САРА СЛАВКОВИЋ НАЈБОЉА У СРБИЈИ

Без обзира на последње
поразе, била је то успешна
сезона

У среду, 25. маја, кошаркаши Тамиша
завршили су овогодишње надметање
у Суперлиги, али и најзад окончали
дугу и напорну сезону, која ће, поред
пласмана Тамиша међу осам најбо-
љих тимова у Србији, остати упамће-
на и по бројним повредама играча.

Момци које предводи тренер Бојан
Јовичић у последњем колу Суперли-
ге угостили су Металац из Ваљева.
Утакмица није имала резултатски
значај, јер је одраније било познато
да су из ове групе даље отишли Црве-
на звезда и ФМП, па се играло за
личну сатисфакцију, за престиж... Го-
сти су и пре почетка меча важили за
апсолутног фаворита, али сви они ко-
ји воле тим из нашега града, потајно
су се надали изненађењу. Ипак, оно је
овог пута изостало: Тамиш–Металац
67:90, по четвртинама: 18:24, 16:17,
19:21 и 14:28.

– Успевали смо колико-толико да
парирамо Металцу. Мој утисак је да
смо играли добро током већег дела
сусрета, али онда је уследио пад, као
и на претходним мечевима, па је ри-
вал убедљиво тријумфовао – истакао
је Душан Хукић.

На први поглед, резултатска разли-
ка у корист гостујућег тима јесте пре-
велика, али она не одражава право
стање на терену. Наиме, Душан Хукић
и његови саиграчи су добро парирали
фавориту, све до четврте четвртине
имали су и резултатски прикључак, а
онда су дозволили веома расположе-
ним гостима да се „одлепе” и направе
велику разлику.

Поред капитена, боје Тамиша у дуелу
против Металца бранили су и: Илкић,
Манојловић, Крушчић, Стојадиновић,
Смиљанић, Симић, Милошевић, Вујо-
вић, Пековић, Думић и Радовић.

– Металац је одиграо феноменалан
меч. Поред тога што је квалитетнији
тим од нас, његови кошаркаши су би-
ли јако расположени и врло ефика-
сни. За разлику од њих, нас шут није

служио уопште. Када наш најбољи по-
ентер има учинак 6-0 за три поена,
онда је све јасно. Ривал је био и фи-
зички јачи. Изгубили смо са више од
двадесет поена разлике, али то није
реално. Жао ми је због овог пораза,
али немам шта да замерим момцима.
Мој утисак је да ниједном противни-
ку у Суперлиги није било лако да игра
против нас. Не тражим оправдање,
али да смо имали мало више среће,
као и да су нас повреде бар мало ми-
моишле, сигуран сам да би и учинак
био другачији. Ево наш најискуснији
плејмејкер Филип Думић није трени-
рао готово месец дана. А против Ме-
талца је одиграо цео меч. Захвалио
бих својим сарадницима, управи клу-
ба и играчима на још једној успешној
сезони – рекао је на конференцији за
новинаре одмах после утакмице први
тренер Тамиша Бојан Јовичић.

Најефикаснији у домаћем тиму био
је Драган Крушчић, који је постигао
дванаест поена, а двоцифрен учинак
имао је још само Душан Хукић (де-
сет). Немања Манојловић и Никола
Вујовић постигли су по девет поена, а
Душан Милошевић осам.

Било како било, остаће забележено
да је КК Тамиш другу годину заредом
био члан српске кошаркашке елите, да
је у нашем граду поново гостовала и ве-
лика Црвена звезда... Захваљујући КК-у
Тамиш, Панчево је великим словима
уписано у кошаркашку мапу Србије.

А. Живковић


