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мо гу ће је да по сто је још не ка об ја -
шње ња тог чи на. То што је пре от при -
ли ке два ме се ца за са вет ни ка до био
Не бој шу Га ји ћа из Бе о гра да, ко ји ће
га са да на сле ди ти на ди рек тор ској
функ ци ји, мо гло би ука зи ва ти на то
да му је пар ти ја већ би ла на шла за ме -
ну. С дру ге стра не, не тре ба за не ма -
ри ти ни чи ње ни цу да је АТП по но во
по чео да по ма ло ку бу ри с нов цем. Он
је из бу џе та за ову го ди ну до био 79
ми ли о на ди на ра, што је вр ло ма ло
ако се узме у об зир да је прет ход них
го ди на та по моћ би ла тро стру ко ве ћа. 

Три град ска пред у зе ћа
про ме ни ће чел не љу де 

Шта је стан дард но, а шта
не стан дард но у АТП-у?

Ло кал ну власт је по след њих да на за -
хва ти ла епи де ми ја остав ки чи ји
узро ци још ни су са си гур но шћу утвр -
ђе ни, ма да се не ки од њих мо гу на -
слу ти ти. За то ће нај ва жни ји за да так
од бор ни ка Скуп шти не Пан че ва на
за се да њу за ка за ном за че твр так, 3.
март, би ти име но ва ње но вих ди рек -
то ра у Ди рек ци ји за из град њу и уре -
ђе ње Пан че ва, те јав ним ко му нал -
ним пред у зе ћи ма „Мла дост”, АТП и
„Во до вод и ка на ли за ци ја”.

У по след њем слу ча ју ни је реч о
усто ли че њу но вог ди рек то ра, већ о
про ду же њу ман да та ак ту ел ном вр -
ши о цу те ду жно сти Алек сан дру Ра -
ду ло ви ћу на још шест ме се ци. Што
се оста лих по ме ну тих град ских
пред у зе ћа ти че, остав ке су под не ли
Ма ја Вит ман у Ди рек ци ји, Ми лен ко
Крај но вић у АТП-у и Ми лан Ста ни -
шић у „Мла до сти”. 

Што се Ста ни ши ћа ти че, он се по -
ву као ка ко би мо гао да пре ђе на но ву
ду жност у Ди рек ци ји уме сто Вит ма -
но ве, а у „Мла до сти” ће га за ме ни ти
Пре драг Сто ја ди нов, про сла вље ни
ка ра ти ста и се лек тор срп ске ка ра те
ре пре зен та ци је. Ни је по зна то зна чи
ли то да је Сто ја ди нов при сту пио
СНС-у, што је по ми ња но као услов
да за у зме ди рек тор ско ме сто. 

Не по зна ни ца је и то да ли је Ма ја
Вит ман да ла остав ку, ка ко се не зва -
нич но мо гло чу ти. У обра зло же њу
ка дров ске ко ми си је Скуп шти не на -
ве де но је да јој ду жност пре ста је због
ис те ка ман да та. Чи ње ни ца је да се
сре ди ном мар та за вр ша ва пе ри од од
шест ме се ци на ко ји је би ла иза бра -
на као вр ши лац ду жно сти ди рек то ра
Ди рек ци је, па би у том слу ча ју под -
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зу да јав но сти об ја сни шта се де ша -
ва у ре со ру ко ји во ди. Он је обе ћао
да ће се ја ви ти „кад се ин фор ми ше
ма ло по дроб ни је о ста њу у АТП-у”, а
на то ме је и оста ло. Под се ћа ња ра -
ди, ње гов прет ход ник Пре драг Па -
тић био је сме њен за то што, на вод -
но, ни је до бро ра дио свој по сао.
Гру ји чић оста вља ути сак као да се
у тај по сао уоп ште и не ме ша. Ваљ -
да је то у ме ђу вре ме ну по ста ло ме -
ри ло успе шно сти. 

Ни шта ма ње чуд на ни је би ла ни
ре ак ци ја чла но ва Град ског ве ћа кад
су на сед ни ци одр жа ној у по не де -
љак, 29. фе бру а ра, пи та ни да ли је
тач но да је Крај но вић под нео остав -
ку и да АТП има про бле ме с ли квид -
но шћу. Сви при сут ни су се пра ви ли
не ве шти, а пред се да ва ју ћи, за ме ник
гра до на чел ни ка Са ша Лев на јић, ре -
као је ка ко „ни су оба ве ште ни да има
не чег не стан дард ног” у том пред у зе -
ћу. Крај но вић је остав ку под нео у пе -
так, 26. фе бру а ра, па је те шко раз у -
ме ти да су то зна ли мно ги, али не и
за ме ник гра до на чел ни ка. 

По ред то га, Лев на јић је са мо три
са та пре сед ни це Ве ћа с Крај но ви ћем
и пред став ни ком јед не бан ке имао
са ста нак на ко јем се раз го ва ра ло о
по зај ми ци АТП-у. 

Ка да овај број „Пан чев ца” бу де те др -
жа ли у ру ка ма, нови са став ће има ти и
Град ска из бор на ко ми си ја, јер ће би ти
за ме ње но тро је чла но ва ко ји су да ли
остав ке, од че га је дво је из Де мо крат ске
стран ке. До дат ни „за чин” овом за се да -
њу мо гао би да бу де про тест апо те ка ра,
ко ји су ре ше ни да уђу у са лу иа ко им то
не ће би ти до зво ље но.

Су прот но не ким оче ки ва њи ма,
пред сто је ћа сед ни ца не мо ра би ти
по след ња у овом са зи ву, јер за кон
до зво ља ва да се од бор ни ци са ста ју и
до но се од лу ке, укљу чу ју ћи и оне о
ре ба лан су бу џе та, све док Из бор на
ко ми си ја не про гла си ко нач не из -
бор не ре зул та те.

Д. Ву ка ши но вић 
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„Не за ви сност” са оп штио је ка ко се
ви ше пу та обра ћао гра до на чел ни ку
са упо зо ре њи ма да је бу џет ска по моћ
не до вољ на за нор мал но по сло ва ње,
али од го вор ни је сти гао.

Сви по ку ша ји да се од Крај но ви ћа
до би је об ја шње ње ста ња у пред у зе ћу
и раз ло га остав ке оста ли су без у спе -
шни. Он је нај пре при стао на раз го -
вор, а он да се на ред них да на из го ва -
рао на оба ве зе и са стан ке. Слич но
ис ку ство има ли смо и с Дра га ном
Гру ји чи ћем, ко ји го то во да је ушао у
ле ген ду по то ме што из бе га ва оба ве -

ПРЕД ЗА СЕ ДА ЊЕ ЛО КАЛ НЕ СКУП ШТИ НЕ
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но ше ње остав ке би ло бе сми сле но,
осим ако ни је реч о лич ном чи ну с
ци љем да се по ша ље не ка по ру ка.

И слу чај по вла че ња Крај но ви ћа са
чел не по зи ци је у АТП-у при лич но је
не ја сан. Он је при ли ком по след ње про -
ме не са ста ва град ске вла сти пре шао из
ЛДП-а у СНС и за др жао функ ци ју, али
по сто је не по твр ђе не при че ко је го во ре
о то ме ка ко је већ та да би ло до го во ре -
но да оста не у пред у зе ћу до пен зи је,
али ни је пре ци зи ра но на ком ме сту.

Крај но вић је у остав ци на вео да је
под но си из здрав стве них раз ло га, али

Мир ја на Ба лог Кор ма њош, до ско -
ра шња Крај но ви ће ва за ме ни ца и од -
бор ни ца ЛДП-а, ре кла је ка ко би Град
мо рао да суб вен ци о ни ше град ског
пре во зни ка са бар 230 ми ли о на због
то га што је АТП-у ство рио оба ве зу да
во зи ве ли ки број пут ни ка по по вла -
шће ној це ни, што го ди шње ко шта око
360 ми ли о на ди на ра. Син ди ка ли сти
фир ме по твр ди ли су да се кра јем
про шле не де ље пр ви пут за по след ње
две де це ни је до го ди ло да пла та ка -
сни, а по зна то је и да ни су би ли пла -
ће ни ра чу ни за го ри во. Син ди кат

КАО НА НИЛУ



ке. Не ко би мо жда по ми слио и на
до бра ви на „Вр шач ких ви но гра да”,
или „Хе мо фарм”, или на ха лу „Ми -
ле ни јум”... Све ле пи или ба рем ко -
ри сни тре ну ци.

Ме ђу тим, вре ме на се ме ња ју. За то
и ни је чуд но што је у та мо шњим ме -
ди ји ма вест го ди не то да је све
спрем но за по ди за ње кри вич не при -
ја ве про тив ис так ну тог функ ци о не ра
СПС-а. Пи та ју се ко ле ге новинари да
ли је реч о кри ми нал цу или жр тви
по ли тич ког об ра чу на, ма да из сво јих
од лич но оба ве ште них из во ра са зна ју
да се чо век с ду гим ста жем у по ли ти -
ци те ре ти да је ор га ни зо вао кри ми -
нал ну гру пу ко ја већ ду го вр ши кри -
вич на де ла. Иа ко ни јед но та кво ни је
бе за зле но, ова су сва ка ко те шка:
при вред ни кри ми нал, зло у по тре ба
слу жбе ног по ло жа ја, фал си фи ко ва -
ње ис пра ва...

По ред еспе е со ва ца из Вр шца, ка ко
ја вља ју наше ко ле ге, над ле жни др -
жав ни ор га ни про ве ра ва ју и кон так те
и ве зе ко је су с при пад ни ци ма гру пе
оства ри ва ли по је дин ци из су да, ту -
жи ла штва и по ли ци је. Ма ша ла! Као
у вре ме Ала Ка по неа, про хи би ци је и
ма фи ја шког Чи ка га.

Пи та ње је за што ор га ни до сад ни су
ре а го ва ли, а зна мо да се кри ми нал не
ак тив но сти не ор га ни зу ју пре ко но ћи.
Вр шач ком чар ши јом про ве ја ва ју две
те о ри је: пр ва ка же да је на ре че ни
функ ци о нер СПС-а имао де бе лу по ли -
тич ко-фи нан сиј ску „ка пу”, ко ју ви ше
не ма, а дру га го во ри о то ме да је пре -
те рао по ку ша ва ју ћи да, на вик нут на
за шти ту сво јих љу ди и стран ке, ме ше -
та ри и ка дри ра и у СНС-у, на шта на -
пред ња ци ни су при ста ли, јер им је
циљ да пред из бо ре по ру че сви ма ка ко
с њи ма ни ко не мо же да се игра. Ка ко
год би ло – игран ка на су во, без му зи ке.

У скла ду са од лу ком но вог ме наџ -
мен та „Пан чев ца”, убу ду ће ће мо
пра ти ти до га ђа је у читавом Јужноба-
натском округу. Има ли ичег бо љег
да се то за поч не од „екс кур зи је” до
Вр шца?

Р. Т.

Кућ ни при ја те љи
Ни је ла ко ових да на на шим су гра ђан ка ма и су гра ђа ни ма ко ји оби -
ла зе ком ши је с не ка квим фор му ла ри ма, па им са уве жба ним сме -
шком на ли цу по ста вља ју ра зна пи та ња у ве зи с њи хо вим же ља ма,
про бле ми ма, по тре ба ма... То је она ва ри јан та те сти ра ња из бор не во -
ље гра ђа на што се зо ве „од вра та до вра та”.

Ни је им ла ко јер је ових да на ду ва ла ја ка ко ша ва, а тре ба хо да ти
ули ца ма; ни је им ла ко јер че сто на ле те на нер во зне или за раз го вор -
чић не рас по ло же не љу де, а тре ба оста ти на сме јан; ни је им ла ко јер
им ту и та мо вра та отво ри ша љив џи ја, а тре ба би ти кон цен три сан и
ни чим не ода ва ти сво је не за до вољ ство.

Ма да, мо жда се не ки љу ди ка да вас при ме у ку ћу, по ка жу вам
где да сед не те, по ну де вас ка фом, со ком и ко ла чи ма, и не ша ле ка -
да ис при ча ју:

– Ви ди те, не ма нас бу ди ста мно го у Пан че ву. Про бај те ко ла че с
ја бу ка ма, мо ја ма ти их је пра ви ла. Не ма нас мно го, али се др жи мо
за јед но, ко му ни ци ра мо ме ђу соб но, ме ди ти ра мо... Је ли до бра ка фа,
хо ће те ма ло ше ће ра? Зна те, иа ко смо мир ни, у рав но те жи са ово зе -
маљ ским и не же ли мо да се жа ли мо, од го во ри ћу вам ка да ме већ
пи та те... Узми те још со ка, мо лим вас, до ма ћи је. Про блем је, опро -
сти ће те ми што зву чим као да се ба вим ма те ри јал ним ства ри ма, у
то ме што не ма мо сво ју бо го мо љу у гра ду. Али, ку да иде те, по пиј те
сок и ка фу, по је ди те ко лач; аха, жу ри те, мо ра те да ље...

Да кле, ни је им ла ко, тре ба би ти и ми ран, она ко бу ди стич ки.
А њи хо вих оба ве за и кућ них по се та би ће све ви ше, из бо ри са мо

што ни су, пре ми јер ка же да ће се одр жа ти 24. апри ла.

* * *
Го во ре нам вр ши о ци вла сти: ме ди ји ни ка да ни су би ли сло бод ни ји,
а љу ди отво ре ни ји за кри ти ку упу ће ну на ма. Ка жу нам: ски ни те 
ба ласт са сво је ду ше, по де ли те с на ма сво је му ке (ако их у зе мљи
очи глед ног при вред ног ра ста има те), по мо ћи ће мо. Ши ре тај
(дво)лич ни оп ти ми зам упра во с тих сло бод них ме ди ја, па се не ки
гра ђа ни отво ри ли...

До ђе та кав сло бо дан у ре дак ци ју но ви на. По не се са со бом па пи ре,
чи та ву го ми лу, ко ји по ње му до ка зу ју му тље ви ну, ка зан пун не за ко -
ни то сти, чи ји су за чи ни но си о ци ви со ких по ли тич ких функ ци ја у
гра ду. Ис пра ви ле ђа, пу сти глас, по ну ди ар гу мен те. Ја ке, на пр во
слу ша ње и гле да ње.

Али, у скла ду са за ко ни ма но ви нар ског по сла, тре ба све то про ве -
ри ти и по раз го ва ра ти са увек по сто је ћом дру гом стра ном. То го сту
на ја виш и об ја сниш, а он спу сти ра ме на, поч не да ша пу ће и ду бо ко
да ди ше. По ку пи оне па пи ре са сто ла, ка же да су ње го ви и да сви
зна ју да су ње го ви, а он има при ва тан по сао: „Не бих да се коц кам,
ако раз у ме те...” Раз у ме мо, раз у ме мо... А без па пир на тих до ка за не
мо же мо свр хо ви то да иде мо да ље, да по ста вља мо пи та ња и да ље да
раз ја шња ва мо.

„Ју тјуб” је кон за. Сед неш за комп и пу стиш, по што ис пра тиш го -
ста, на слов ну ну ме ру из фил ма „Деч ко ко ји обе ћа ва”: „Да ли су ми
име Сло бо дан, зо вем се Сло бо дан, то је мо је име, за то ћу би ти сло -
бо дан, ја хо ћу би ти сло бо дан, та кво ми је име...”

* * *
И у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма из бо ри са мо што ни су. До -
ду ше, та мо се спре ма ју пред сед нич ки. Тре ба пр во обез бе ди ти стра -
нач ку но ми на ци ју. На то ме бо ље од оста лих ра де го спо ђа Клин тон
и ми ли јар дер Трамп.

Улог је ве ли ки – фо те ља и ко фер че нај моћ ни је осо бе на пла не ти.
Сва шта се, за то, у кам па њи до са да мо гло чу ти, по го то во из уста јед -
ног од нај бо га ти јих Аме ра. Да ће из гра ди ти зид ка Мек си ку, на при -
мер. Али би ло је и оног што ни смо чу ли: огра ду од јав не по др шке
кју-клукс-кла но ва ца!?

Ка да сте као са вре ме ник све док та квим иди о та ри ја ма и гну со та -
ма, на ши по ли ти ча ри вам до ђу као бе ниг не ма ле ма це, а ак ти ви сти
с по чет ка тек ста као нај бо љи при ја те љи, они кућ ни.

зи је ко ји су на Ме ђу на род ној олим пи -
ја ди у Ка зах ста ну осво ји ли ме да ље.
Ме ђу тим, ор га ни за то ри те ма ни фе ста -
ци је су на кнад но, у по след њем ча су,
од у ста ли од по зи ва мла дим ма те ма ти -
ча ри ма, уз обра зло же ње да би те ра са
мо гла да се сру ши уко ли ко би на њој
би ло пре ви ше љу ди!?

О од но су по ли ти ча ра пре ма мла -
дим та лен ти ма све до чи и то да не
про пу шта ју при ли ку да се сли ка ју са
спор ти сти ма ко ји осва ја ју ме да ље и
по бе ђу ју на так ми че њи ма, али то
ни је слу чај ка да је реч о та лен то ва -
ним ма те ма ти ча ри ма или про гра ме -
ри ма ко ји се вра ћа ју у на шу зе мљу с
при зна њи ма. Ми ни стар про све те
Ср ђан Вер бић и ми ни стар за спорт и
омла ди ну Ва ња Удо ви чић ни је дан -
пут до са да ни су до че ка ли уче ни ке
Ма те ма тич ке гим на зи је на кон њи -
хо вих број них успе ха ко је су по сти -
гли у ино стран ству.

Због то га не из не на ђу је вест да је
на осно ву ис тра жи ва ња ко је је спро -
вео Свет ски еко ном ски фо рум Ср би -
ја ме ђу пр вим др жа ва ма у све ту по
тзв. од ли ву мо зго ва, тј. од ла ску мла -
дих та ле на та у раз ви је ни је зе мље, где
ће мо ћи до бро да унов че сво је зна ње.
Још ма ње је за чу ђе ње ин фор ма ци ја
да фи ли ја ла аме рич ке ком па ни је
NCR у Ср би ји пла ни ра да по ве ћа број
за по сле них и да ан га жу је на ше нај -
бо ље про гра ме ре. 

До кле год над ле жни у на шој др -
жа ви не поч ну дру га чи је да вред ну ју
мла де та лен те, они ће од ла зи ти из
на ше зе мље у дру ге др жа ве, иа ко оне
ни су уло жи ле ни па ру у њи хо во шко -
ло ва ње.

Ју жно ба нат ски
Чи ка го

Ко је су пр ве асо ци ја ци је Пан че ва ца
на по мен Вр шца? Екс кур зи је. Од ла -
сци ау то бу сом, у ком се уз ги та ру пе -
ва ло „Кри во је мо ре”, на Вр шач ки
брег. Пр ве сим па ти је, др жа ње за ру -

Ко га је бри га за
мла де та лен те

Ових да на по но во се ви де ло ка кав
од нос има мо пре ма мла дим та лен -
ти ма: еки пу Ма те ма тич ке гим на зи је
из Бе о гра да ко ја се вра ти ла с ме ђу -
на род ног так ми че ња из ма те ма ти ке
и фи зи ке одр жа ног у Бу ку ре шту на
бе о град ском ае ро дро му су до че ка ли
са мо чла но ви по ро ди ца и но ви на ри
јед не бе о град ске те ле ви зи је.

Ни је би ло ни јед ног по ли ти ча ра,
иа ко су мла ди ма те ма ти ча ри и фи -
зи ча ри из Бе о гра да по но во по сти гли
успе хе вред не па жње, као и без број
пу та до са да. У кон ку рен ци ји вр -
шња ка из два де се так зе ма ља, ме ђу
ко ји ма су би ле еки пе по пут ве ле си ла
Ру си је, Аме ри ке и Ки не, они су осво -
ји ли је да на ест ме да ља у по је ди нач -
ној кон ку рен ци ји из ма те ма ти ке,
као и пр во ме сто у кон ку рен ци ји нај -
бо љих ти мо ва из фи зи ке.

На жа лост, број ни су при ме ри да се
мла дост и зна ње пот це њу ју у Ср би ји.
Кра јем ја ну а ра би ло је на ја вље но да ће
се на це ре мо ни ји одр жа ној на те ра си
згра де Скуп шти не Бе о гра да по во дом
три јум фа ва тер по ло ре пре зен та ци је
Ср би је на Пр вен ству Евро пе, по ред на -
ших злат них спор ти ста, по ја ви ти и
ше сто ро уче ни ка Ма те ма тич ке гим на -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Кестен, пардон, „кесодрв”. Ала је родило!

Једна од безброј градских крошњи, ових дана

Снимила Данијела Исаков

• Ако је ово држава, онда сам ја Платон!

• Узалуд се хватамо за главу. Ту нема помоћи.

• Ми увек од готовог направимо вересију, јер смо навикли да 
живимо на црту.

• Волим ноћно купање, јер само после поноћи имамо топлу воду 
у стану.

• Да би стао на своје ноге, прво мораш да пузиш.

• Снег нас је изненадио у јануару. Није пао!

• У Србији нема смртне казне. Овде се умире натенане.

• Реформе у Србији су споре, јер све што је брзо, то је кусо.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ИМА НОВИНАРА КОЈИ СУ СТРУЧЊАЦИ ЗА ГЕНЕТСКИ

ИНЖЕЊЕРИНГ. ОД КОМАРЦА НАПРАВЕ МАГАРЦА!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 4. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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за тим цр кве ни ве ли ко до стој -
ни ци, чла но ви дру шта ва срп -
ско-ру ског при ја тељ ства из
мно гих гра до ва ши ром Ср би -
је, као и број ни пред став ни ци
по ли тич ких пар ти ја и при -
вред них фир ми ко је по др жа -
ва ју рад дру штва „До си теј Об -
ра до вић”.

Пре ма ин фор ма ци ја ма до -
би је ним од ор га ни за то ра, по -
се ти о ци ово го ди шње ма ни -
фе ста ци је мо ћи ће да уђу у
Дом вој ске по чев од 19 са ти,
на кон што чла но ви струч ног
жи ри ја за вр ше оце њи ва ње
так ми ча ра, а у 20 са ти ће би -
ти све ча но про гла ше ни по -
бед ни ци.

Оче ку је се да ће ове го ди не
би ти пре ма шен про шло го ди -
шњи ре корд по бро ју так ми ча -
ра и уче сни ка, с оби ром на то
да је пред ви ђен и ра зно вр стан
кул тур но-умет нич ки про грам.

За ни мљи во је и то да ће по -
се ти о ци ко ји во ле шах мо ћи
да опро ба ју сво је зна ње игра -
ју ћи са чла но ви ма Ша хов ског
клу ба „Аље хин”, ко ји де лу је у
окви ру Дру штва срп ско-
-ру ског при ја тељ ства „До си теј
Об ра до вић”.

Ор га ни зо ва ње „Да на ру ске
са ла те у Пан че ву” и ове го ди -
не ће по мо ћи Град ска упра ва
и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја
Пан че ва. М. Г.

АКТУЕЛНО
Петак, 4. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ве ли ко при зна ње 
за пан че вач ки 
цр кве ни хор

Нај бо љи у 
кон ку рен ци ји 160
европ ских хо ро ва

Пан че вач ко срп ско цр кве но
пе вач ко дру штво, ко је во ди мр
Ве ра Ца ри на, осво ји ло је 27.
фе бру а ра пр ву на гра ду и по -
ста ло ла у ре ат пр вог сте пе на
на 15. ме ђу на род ном фе сти ва -
лу пра во слав них хо ро ва „Ка -
лож ска бла го вест” у гра ду
Грод но у Бе ло ру си ји. Ко ли ко
је та на гра да ве ли ка, го во ри
чи ње ни ца да је то је дан од нај -
зна чај ни јих европ ских фе сти -
ва ла пра во слав не му зи ке, на
ко јем је ове го ди не уче ство ва -
ло чак 160 пра во слав них хо -
ро ва из Бе ло ру си је, Ру си је,
Укра ји не, Бу гар ске, Гру зи је,
Грч ке, Пољ ске, Не мач ке и
дру гих зе ма ља. Из во ђа че је
оце њи вао ме ђу на род ни жи ри
ко ји чи не нај ва жни ји ком по -
зи то ри пра во слав не му зи ке
да на шњи це.

Пан че вач ки хор, ко ју су чи -
ни ла 32 пе ва ча, у Грод ну је 26.
фе бру а ра из вео зах те ван два -
де сет пе то ми нут ни про грам,
ко ји су, из ме ђу оста лог, чи ни -
ли: грч ки и срп ски јед но гла сни
на пев, „До стој но јест” бе ло ру -
ског ком по зи то ра Ан дре ја Бон -
да рен ка, де ла Мо крањ ца, Ко -

ФЕ СТИ ВАЛ ПРА ВО СЛАВ НИХ ХО РО ВА У БЕ ЛО РУ СИ ЈИ

ПСЦПД – ЛА У РЕ АТ ПР ВОГ СТЕ ПЕ НА

сте Ма ној ло ви ћа и Кор не ли ја
Стан ко ви ћа. Ка ко је из ја ви ла
мр Ве ра Ца ри на, ком по зи тор и
про то је реј Бон да рен ко, ко ји је
био пред сед ник жи ри ја, био је
фа сци ни ран ти ме ка ко је
ПСЦПД из вео ње го ву ком по зи -
ци ју.

– Ка да иде мо на так ми че ња,
на сто јим да спре мим хор нај -
бо ље што мо гу. Овог пу та сам
из бе га ва ла пред ви ђа ња, јер је у
са ста ву хо ра са да би ло са мо
де сет ис ку сних пе ва ча, док су
ве ћи ну чи ни ли мла ди пе ва чи с
ма ло кон церт ног ис ку ства. То

је ри скант но, по што  увек по -
сто ји фак тор тре ме, а нео п ход -
на је из у зет на кон цен тра ци ја –
об ја сни ла је мр Ве ра Ца ри на.

Она је до да ла да су јој пе ва чи
пре на сту па де ло ва ли пре на пе -
то, а ка да су иза шли на сце ну,
би ли су ком пакт ни, ује ди ње ни
и ре ше ни да све от пе ва ју без
гре шке.

Пре ма ре чи ма Не де Сто ја -
но вић, ви ше го ди шње чла ни це
ПСЦПД-а, сви у хо ру су на
кон цер ту, ве че пре так ми че -
ња, осе ти ли на кло ност пу бли -
ке, што их је обо дри ло.

На ши су гра ђа ни, по ла зни ци
се ми на ра јо ге „Жи ве ти у ср -
цу", при дру жи ли су се међу-
соб ним за гр ља ји ма про шлог
ви кен да кам па њи „За гр ли за
рет ке, за гр ли за Ги ни са," ко -
јом је На ци о нал на ор га ни за -
ци ја за рет ке бо ле сти Ср би је
(НОРБС) ове го ди не обе ле жи -
ла 29. фе бру ар – Међуна род ни
дан рет ких бо ле сти.

Ак ци ја НОРБС-а тра ја ла је
од 21. до 27. фе бру а ра, спро -
во ди ла се на те ри то ри ји чи та -
вог ре ги о на и има ла је циљ да
се при ку пи ви ше од 108.121
фо то гра фи је за гр ља ја, ко ли ки
је тре нут ни Ги ни сов ре корд, и
да се на тај спе ци фи чан на чин
по диг не свест јав но сти о про -
бле ми ма обо ле лих од рет ких
бо ле сти. То су она обо ље ња
ко ја се ја вља ју на ма ње од пет
осо ба на сва ких 10.000 ста нов -
ни ка. Да нас је по зна то између
6.000 и 8.000 та квих бо ле сти и
оне по гађају око 30 ми ли о на
љу ди у Евро пи и њих око
450.000 у Ср би ји. Нај ве ћи
про бле ми обо ле лих у на шој
зе мљи су не ре ше но пи та ње
њи хо ве со ци јал не за шти те и
не до ступ ност са вре ме не ди -
јаг но сти ке, ле ко ва и по ма га ла.

Упр кос ве ли ком од зи ву љу -
ди у чи та вом ре ги о ну и њи хо -
вој же љи да до при не су то ме да
се глас обо ле лих од рет ких бо -
ле сти бо ље чу је, ове го ди не

Ги ни сов ре корд ни је обо рен,
бу ду ћи да је при ку пље но бли -
зу 79.000 фо то гра фи ја. Ипак,
и овај ма ли знак па жње
огром ног бро ја уче сни ка, међу

ко ји ма је би ло и Пан че ва ца и
Пан чев ки, сва ка ко је бар до -
не кле ис пу нио свр ху ове ху ма -
не ак ци је. 

Д. К.

ПАН ЧЕ ВО ЗА ГИ НИ СА

За гр љај за рет ке

Центар за превенцију пан-
чевачког Дома здравља на-
ставиће акције превентив-
них прегледа и током марта.

Планирано је да овог
месеца лекари посете пет
месних заједница и да у
свакој проведу по једно
преподне. Прецизније ре-
чено, акције ће се одвијати
у периоду од 8 до 11 сати.
У МЗ Старчево грађани су
могли да оду на преглед у
среду, 2. марта. Акција ће
се наставити у суботу, 5.
марта, у МЗ Бела Црква, а
наредне среде, 9. марта,
прегледи ће се обављати у
МЗ Глогоњ. Након тога на
ред ће доћи МЗ Војловица,

где ће грађани моћи да
преконтролишу своје здра-
вље у четвртак, 17. марта.
На крају, за 30. март је пла-
нирана посета Месној за-
једници у Банатском Но-
вом Селу.

Заинтересовани ће има-
ти прилику да измере ше-
ћер и масноће из капилар-
не крви, као и крвни при-
тисак, а биће им одређен и
индекс телесне масе. Лека-
ри Дома здравља ће им,
сходно факторима ризика,
давати здравствене савете
и упућиваће их у одређена
саветовалишта Превентив-
ног центра. 

Д. К.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ БРЕСТОВАЧКИХ „СОСА”

Осмомартовски базар
Поводом обележавања Ме-
ђународног дана жена бре-
стовачки Актив жена „Соса”
ће, уз подршку ЈКП-а „Зеле-
нило” и Града Панчева, орга-
низовати „Осмомартовски
базар рукотворина и домаће
радиности”.

Манифестација ће бити
одржана у уторак, 8. марта,
од 10 до 17 сати, у Улици
војводе Живојина Мишића у
Панчеву. Том приликом

представиће се бројна удру-
жења жена, инклузивне ор-
ганизације, предузетнице и
други излагачи производима
насталим на традиционалан
начин – од природних пре-
тежно домаћих сировина и
ручном израдом.

Поред рукотворина, биће
изложени и домаћи колачи,
незаобилазне штрудле, хлеб,
пецива и друге мирисне и
укусне ђаконије. Ј. Ф.

У суботу, 5. марта, од 18 сати, у
Дому Војске Србије биће одр-
жани „Дани руске салате у
Панчеву”, које организује Дру-
штво српско-руског пријатељ-
ства из нашег града „Доситеј
Обрадовић”.

Циљ ове традиционалне ку-
линарско-хуманитарне ма ни -
фестације је јачање веза на ше
државе и Русије. У спре ма њу
руске салате ће се так ми чи ти
107 учесника из Панчева и
више других градова у Ср би ји.

Ово го ди шњим „Да ни ма ру -
ске са ла те у Пан че ву” при су -
ство ва ће пред став ни ци Вла де
Ср би је, ам ба са да при ја тељ -
ских зе ма ља и Вој ске Ср би је,

У ДОМУ ВОЈСКЕ У СУБОТУ

За љубитеље руске салате

– Цр ква По кро ва Бо го ро ди -
це у Грод ном би ла је дуп ке пу -
на. На кон на сту па мно ги су
нам при ла зи ли и за хва љи ва ли
нам на ле пој из вед би – ре кла
је Не да Сто ја но вић.

Мр Ве ра Ца ри на је про це ни -
ла да пр ва на гра да на фе сти ва -
лу у Бе ло ру си ји сви ма мно го
зна чи, а по себ но мла дим чла -
но ви ма, ко ји су ти ме до би ли
на гра ду за сво ју по све ће ност.

Од ла зак ПСЦПД-а у Бе ло -
ру си ју омо гу ћио је Град Пан -
че во.

Д. Мла де но вић

ЛЕ ПА АК ЦИ ЈА ТРА ЈЕ ДО ДАНА ЖЕНА

Гра тис фри зу ра 
за де сет ку у ин дек су

Дра ге сту дент ки ње и сту ден -
ти, да ли сте то ком ове или
про шле го ди не до би ли бар
јед ну де сет ку на фа кул те ту?
Уко ли ко је од го вор по зи ти -
ван, као пр во – че сти та мо, а
као дру го – по жу ри те да за ка -
же те ши ша ње и фе ни ра ње!

Ка кве ве зе има ши ша ње с
де сет ком, пи та те се си гур но.
Ве за из ме ђу ове две ства ри је
наш су гра ђа нин, по зна ти
фри зер Бран ко Пу тић, вла -
сник са ло на „Про стор Б”. Он
је не дав но од лу чио да све
сту дент ки ње и сту ден те са
бар јед ном нај ви шом оце -
ном у ин дек су упи са ном у
2015. или 2016. го ди ни за
њи хов труд на гра ди бес плат -
ним ши ша њем и фе ни ра -
њем.

– Мој син и ја смо до шли
на ову иде ју. Све је кре ну ло
на „Феј сбу ку”, где смо на ја -
ви ли ак ци ју. Нај пре је до шло
не ко ли ко ње го вих дру га ра и
дру га ри ца, па се при ча про -
ши ри ла од уста до уста и за
крат ко вре ме је ак ци ја оку -
пи ла ви ше од пе де сеторо
мла дих, ле пих и успе шних
љу ди. Осмех ко ји им бли ста
на ли цу ка да уђу у са лон и
по нос с ко јим по ка зу ју сво је
оце не у ин дек су на пу ни ли су
нас по зи тив ном енер ги јом и
уве ри ли у то да је не што што
за поч не те из љу ба ви и са чи -

стим на ме ра ма про сто осу -
ђе но на успех. Пра ва је ра -
дост и из вор ин спи ра ци је
упо зна ти на ше успе шне су -
гра ђан ке и су гра ђа не, о ко -
ји ма се пре ма ло пи ше и

при ча, а оно чи ме се ба ве и
те ка ко за вре ђу је па жњу –
ре као је са оду ше вље њем
Бран ко Пу тић.

Ако и ви мо же те да се по -
хва ли те са др жа јем свог ин -
дек са, ис ко ри сти те при ли ку
да свра ти те до Бран ко вог са -
ло на у Ули ци ца ра Ла за ра 3
нај ка сни је до утор ка, 8. мар -
та, до ка да ова сјај на ак ци ја
тра је. Иди те по но ву фри зу -
ру, за слу жи ли сте је!

Д. К.

Маестрални: мр Вера Царина диригује одабранима

Удружење грађана „Љуби-
тељи Старе пиваре” из на-
шега града приредиће у су-
боту, 5. марта, такмичење
у кувању свадбарског купу-
са, под називом „Трофеј
Ђорђа Вајферта”.

Та манифестација ће има-
ти хуманитарни карактер,
јер ће се на њој прикупљати
средства за нашу малу сугра-
ђанку Драгану Раданов. По-
четак кулинарског надметања
заказан је за 11 сати, а како

организатори најављују, уче-
ствоваће тринаест позваних
екипа. Кување купуса у ко-
тлићу трајаће до 15 сати, а
после проглашења најбољих
овај популарни специјалитет
биће дељен свим посетиоци-
ма. Обезбеђен је и богат за-
бавно-музички програм, па
овај хуманитарни догађај не
би требало пропустити. Так-
мичење ће бити одржано у
башти Старе пиваре у Улици
Николе Тесле. А. Ж.

УГ „ЉУБИТЕЉИ СТАРЕ ПИВАРЕ”

Трофеј Ђорђа Вајферта

АКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА 

Превентивни 
прегледи у марту



Де мо крат ска стран ка је на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у по не де љак, 29.
фе бру а ра, упу ти ла оштру
кри ти ку не ка да шњем Град -
ском од бо ру Пар ти је ује ди -
ње них пен зи о не ра Ср би је,
ко ји је не дав но пре шао у ре -
до ве вла да ју ће стран ке.

Сте фан Јо си мов, порт па -
рол ДС-а, из ја вио је:

– Срп ска на пред на стран -
ка је сво јим до са да шњим ак -
тив но сти ма учи ни ла све ка -
ко би нај ста ри јој по пу ла ци -
ји оте жа ла жи вот, а пре све -
га с не за ко ни тим и про тив у -
став ним сма ње њем пен зи ја.
Сма трам да је скан да ло зно
то што су та кву од лу ку по др -
жа ли и са ми по сла ни ци
ПУПС-а.

Он је до дао да је сра мот но
то што је бив ши пред сед ник
ПУПС-а у Пан че ву при сту -
па њем СНС-у из не ве рио све
пен зи о не ре ко ји су му 2012.
го ди не пру жи ли по др шку на
из бо ри ма, као и да по здра -

вља фор ми ра ње но вог ГО те
пар ти је.

Де мо кра те су на гла си ле
да у пе ри о ду ка да су оне во -
ди ле ра чу на о гра ђа ни ма зе -
мље, пен зи је се ни су сма њи -
ва ле и нај ста ри ја по пу ла ци -
ја би ла је тре ти ра на на до -
сто јан ствен на чин.

Овом при ли ком је ре че но
и ка ко је Са вет пен зи о не ра у
окви ру ДС-а био ак ти ван, то
јест са ра ђи вао је с До мом за
не збри ну ту де цу „Спо ме нак”
и са Си гур ном ку ћом.

Градски одбор Нове странке
је на конференцији за нови-
наре одржаној у уторак, 1.
марта, испред управе „Дечје
радости”, нагласио да је
Српска напредна странка
политизовала ту установу.

– Неколико грађана нам је
пренело информацију да је
протекле недеље „Дечја ра-
дост” била мета политизаци-
је СНС-а. Наиме, поменута
установа организује дружења
у виду чајанки и књижевних
вечери, а њени руководиоци
су овог пута инсистирали да
се овај банкет уприличи
управо за Унију жена влада-
јуће странке. Радници, а по-
готово они који су запослени
на одређено време, нису мо-
гли да се успротиве овако
гнусном чину, с обзиром на
то да се, наводно, по кулоа-
рима одавно прича како се
планира отпуштање неколи-
ко десетина радника ове
установе – рекао је Саша Па-
вловски, председник ГО Но-
ве странке.

Он је овом приликом по-
ставио питање СНС-у и ру-

ководиоцима „Дечје радо-
сти” како објашњавају злоу-
потребу својих функција у
дневнополитичке сврхе.

Чланови ове партије иста-
кли су и да уколико владају-
ћа странка жели да помогне
Предшколској установи,
требало би да адаптира про-
сторије за преко потребан
пријем деце, уместо што
сопствени одбор сели на
ексклузивнију локацију с ве-
ћом квадратуром.

Чла но ви Град ског
од бо ра Со ци јал де -
мо крат ске стран ке
ис та кли су на кон -
фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у
уто рак, 1. мар та, да
оче ку ју да ће до
кра ја не де ље би ти
рас пи са ни из бо ри
на свим ни во и ма.

– По ли ти ку схва -
та мо као те рет оба -
ве зе и од го вор но -
сти, а не као кра ћи
пут до бо гат ства и
при ви ле ги ја. Због то га оче ку -
је мо да ће мо на на ред ним ло -
кал ним из бо ри ма на сту пи ти с
при ја те љи ма из стран ке „Зе ле -
ни Ср би је”, а оче ку је мо и за вр -
ше так раз го во ра с ЛДП-ом –
ре као је Ср ђан Ми ко вић, пред -
сед ник ГО СДС-а.

Он је до дао и да ће се на њи -
хо вој ли сти на ћи не стра нач ке
лич но сти ко је су, ка ко ка же,

сво јим ра дом до ка за ле да мо -
гу у од ре ђе ним сег мен ти ма
до при не ти бо љем жи во ту
Пан че ва ца.

СДС је на по ме нуо ка ко је
спре ман да раз го ва ра и са свим
дру гим по ли тич ким стран ка ма
и да по ну ди оп ци ју свим гра ђа -
ни ма ко ји су не за до вољ ни на -
чи ном на ко ји се во де јав ни по -
сло ви.

СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ
Петак, 4. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ми лош Ве се ли нов, пред сед -
ник од бор нич ке гру пе Ли ге
со ци јал де мо кра та Вој во ди не,
ис та као је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у че твр так,
25. фе бру а ра, да је про шло
ско ро ме сец да на од под но ше -
ња кри вич не при ја ве због зло -
у по тре бе би рач ког спи ска, ко -
ји су, ка ко ка же, ко ри сти ли
ак ти ви сти СНС-а у кам па њи
„од вра та до вра та”.

– Још увек ни сам до био од -
го вор да ли је по сту пак уоп -
ште по кре нут или ни је, а за и -
ста не же лим да се још је дан
пред мет на ђе у фи о ци. Имам
по тре бу да оба ве стим јав ност
и укљу чим но ви на ре да ис пра -
те шта је са ис тра гом по во дом
зло у по тре бе би рач ког спи ска
од стра не слу жбе ног ли ца ко је
је спи сак да ло Срп ској на -
пред ној стран ци – ре као је Ве -
се ли нов.

Ли га ши су овом при ли ком
на гла си ли да је зло у по тре ба
би рач ког спи ска кри вич но де -
ло ко јим се кр ше од ред бе За ко -
на о је дин стве ном би рач ком
спи ску, За ко на о за шти ти по да -
та ка о лич но сти и Кри вич ног
за ко ни ка, као и да је ту жи лац
ду жан да по кре не ис тра гу.

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

Шта је с кри вич ном
при ја вом?

СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Спрем ни смо за из бо ре

Град ски од бор По кре та
„Две ри” пре се лио се у но ве
про сто ри је, ко је се на ла зе у
Ули ци Све тог Са ве 23. Кон -
фе рен ци ји за но ви на ре одр -
жа ној у сре ду, 2. мар та, при -
су ство вао је Бо шко Об ра до -
вић, пред сед ник тог по кре та,
ко ји је из ја вио:

– Не сум њи во је да је град -
ска ор га ни за ци ја „Две ри” у
Пан че ву јед на од нај ја чих и
нај о збиљ ни јих у Ср би ји и
због то га же лим да на гла сим
ка ко од ње оче ку јем ве о ма
озби љан ре зул тат. Та ко ђе,
оче ку јем да ће по ну ди ти оно
што би ра чи већ мно го го ди -
на ов де тра же, а под тим

сма трам сме ну по ли тич ких
ге не ра ци ја, но ве љу де у по -
ли ти ци, то јест лич но сти ко -
је ни су би ле на вла сти, ко је

иза се бе не ма ју афе ре и ку -
пље не ди пло ме, већ ну де нов
и кон кре тан про грам.

Он је до дао да су љу ди раз -

о ча ра ни тре нут ном вла шћу,
а да не же ле ни да се на че ло
др жа ве вра ти она прет ход на,
као и да „Две ри” као по ли -
тич ка пар ти ја је ди не има ју
шта да по ну де гра ђа ни ма.

Овом при ли ком се др Ду -
шан Ма лић, члан По кре та,
освр нуо на тре нут но ста ње у
Апо те ци и ка зао да је стра -
шно што је та уста но ва оста -
ла без ле ко ва и да је не мо гу -
ће об ја сни ти на ро ду ка ко не -
ма основ них ме ди ка ме на та,
а по го то во оних за де цу.

Чла но ви овог по кре та на -
ја ви ли су и да ће уско ро би ти
пред ста вље на „Жен ска сна га
Две ри” у Пан че ву.

Страну

припремила

Сузана
Првуљ

По крет „До ста је би ло” отво -
рио је кан це ла ри ју Град ског
од бо ра у сре ду, 2. мар та, у
Ули ци вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 17.

На кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној истог да на
чла но ви те пар ти је го во ри -
ли су о про бле ми ма ко ји
ти ште Апо те ку, а по себ но
су на гла си ли да иа ко се ве -
ли ка од го вор ност пре ба цу је
на бив ше ди рек тор ке те
уста но ве, они сма тра ју да
исту или још ве ћу од го вор -
ност сно се Град и Над зор ни
од бор.

– Сма тра мо да је за ова кву
си ту а ци ју из у зет но од го во -
ран Град. Пар ла мент Пан че -
ва иза брао је чла но ве Над -
зор ног од бо ра Апо те ке, а
они су би ра ли прет ход не ди -

рек тор ке. Тре ба ло би об ја -
ви ти име на при пад ни ка по -
ме ну тог од бо ра, као и њи хо -
ве би о гра фи је и кри те ри ју -
ме по ко ји ма су они ода бра -
ни – из ја вио је Ни ко ла Ће -
бић, члан ГО овог по кре та.

Он је до дао да се мо же
до го ди ти да ти исти љу ди
због то га што су, ка ко ка же,
стра нач ки по доб ни, по но во
бу ду иза бра ни у над зор не
од бо ре не ких дру гих јав них
пред у зе ћа, а пре ма Ће би ће -
вом ми шље њу, то ни су за -
слу жи ли.

Овом при ли ком је Жар ко
Је ли сав чић, та ко ђе члан ГО
по кре та, ре као ка ко је ве о ма
бит но да се ма кар мо рал но
осу де љу ди ко ји су по гре -
ши ли и до ве ли Апо те ку у
ова кву си ту а ци ју.

То ком про те кле не де ље По крет
„До ста је би ло” го во рио је о тре -
нут ној си ту а ци ји у Апо те ци и о
љу ди ма ко ји су од го вор ни за њу,

Срп ска на род на пар ти ја пред ста -
ви ла је свој про грам гра ђа ни ма, а
чла но ве По кре та „Две ри” по се тио
је њи хов пред сед ник. По ред то га

што су одр жа ле ре дов не кон фе -
рен ци је за но ви на ре, ове три пар -
ти је су и отво ри ле сво је но ве кан -
це ла ри је.

ОТВО РЕ НЕ НО ВЕ ПРО СТО РИ ЈЕ

СРП СКИ ПО КРЕТ „ДВЕ РИ”

Је ди ни има мо шта да по ну ди мо

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Град је од го во ран 
за Апо те ку

Срп ска на род на пар ти ја
зва нич но је отво ри ла кан це -
ла ри је Град ског од бо ра у
Ули ци ге не ра ла Пе тра Ара -
чи ћа 2-б у че твр так, 25. фе -
бру а ра.

Го во ре ћи о пла ну и про -
гра му СНП-а, Дра ган Бу -
квић, пот пред сед ник ГО те
стран ке, ка зао је:

– У на шем про гра му те -
жи ште ста вља мо на при -
вред ну ак тив ност и про ши -
ре ње са рад ње не са мо са За -
па дом већ и са Ис то ком.
Сма тра мо да се по тен ци јал
на ла зи у еко ном ском раз во -
ју кроз са рад њу с Ру ском
Фе де ра ци јом, не за не ма ру -
ју ћи тра ди ци о нал не од но се
са За па дом и дру гим зе мља -
ма Тре ћег све та.

Овом до га ђа ју је при су -
ство вао и Ве ли мир Мар ја -
но вић, пред сед ник По кра -

јин ског од бо ра СНП-а, ко ји
је том при ли ком из ја вио:

– Пан че вач ки Град ски
од бор је дан је од пр вих фор -
ми ра них од бо ра, а да нас их
има мо 110. Отва ра ње ових
про сто ри ја је по ка за тељ
успе шног ра да и ја ча ња
пар ти је. Це ла те ри то ри ја ју -
жног Ба на та за и ста је до бро

при хва ти ла иде је на ше
стран ке, јер су ра ци о нал не
и усме ре не су ка по бољ ша -
њу жи во та на ро да.

Ак ти ви сти ове пар ти је су
у су бо ту, 27. фе бру а ра, на
Зе ле ној пи ја ци при ку пља ли
пот пи се гра ђа на ко ји се
про ти ве ула ску Ср би је у
НА ТО, а дан ка сни је су на
ви ше ло ка ци ја у гра ду де ли -
ли лет ке и раз го ва ра ли с
гра ђа ни ма, ка ко би се Пан -
чев ци бо ље упо зна ли с пла -
ном и про гра мом СНП-а.

СРП СКА НА РОД НА ПАР ТИ ЈА

Пред ста вљен про грам
грађанима

НОВА СТРАНКА

Политизација 
„Дечје радости”

Ван ред на из бор на скуп шти -
на град ске ор га ни за ци је Пар -
ти је ује ди ње них пен зи о не ра
Ср би је одр жа на је у пе так, 26.
фе бру а ра. За но вог пред сед -
ни ка Град ског од бо ра име но -
ван је Ми лан Ста ној ко вић, а
за пот пред сед ни ке су ода бра -
ни Сло бо дан ка Кр ња јић, Пе -
тар До шен и Вла ди мир Ђу -
ри ца. Овом при ли ком су из -
гла са ни и чла но ви стал ног
са ста ва, Над зор ног од бо ра и
ди сци плин ске ко ми си је.

Го во ре ћи о не дав ном пре -
ла ску до ско ра шњег ГО
ПУПС-а у ре до ве Срп ске на -
пред не стран ке, Ми лан Ста -
ној ко вић је ка зао да упр кос
том до га ђа ју ве ћи на чла но ва
ме сних од бо ра и да ље при -
па да овој пар ти ји.

– Наш Град ски од бор ће
свим рас по ло жи вим сред -
стви ма по ли тич ког де ло ва -
ња на ста ви ти да спро во ди
сво ја про грам ска на че ла, а
то је, пре све га, за шти та
пен зи о не ра. За ла га њем пр -
вен стве но Ми ла на Кр ко ба -
би ћа ус пе ли смо да са чу ва -
мо ег зи стен ци ју и си гур -
ност нај ве ћег бро ја ста ре
по пу ла ци је – из ја вио је Ста -
ној ко вић.

Он је до дао и да ПУПС у
пот пу но сти по др жа ва рад
пре ми је ра Алек сан дра Ву -
чи ћа, ко ји је, ка ко ка же, у
по след ње две го ди не ус пео
да спа се др жа ву од бан кро -
та, чи ме су обез бе ђе не си -
гур ност и ре дов ност ис пла те
пен зи ја.

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

Иза бра но но во 
ру ко вод ство

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

ПУПС 
из не ве рио пен зи о не ре
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Мо гу ћа по моћ за ис пла ту
за ра да  и пре во за

Од би јен зах тев фар ма це у та
да се обра те Скуп шти ни 

За по сле ни у Апо те ци Пан че во и врх
ло кал не вла сти по след њих да на су
по пра ви ли ме ђу соб не од но се, али је
тај бо љи так по све му су де ћи ре ла ти -
ван и крат ко тра јан. На и ме, ка ко
упор ни про те сти ис пред Град ске
упра ве по след њих не де ља ни су да ли
ни ка кве ре зул та те, фар ма це у ти су
од лу чи ли да скре ну па жњу ви ших
ин стан ци на про бле ме сво је уста но -
ве, па су у по не де љак, 29. фе бру а ра, с
тран спа рен ти ма, али без пи штаљ ки и
тру ба, оти шли у Бе о град пред Ми ни -
стар ство здра вља.

Ис по ста ви ло се ипак да ова по се та
пан че вач ких фар ма це у та пре сто ни -
ци ни је би ла де ло твор на, ма да их је
та мо не ко бар при мио, за раз ли ку од
прет ход не прак се ов да шње ло кал не
вла сти. Бра ни слав Ве кић, др жав ни

Ка да би сте има ли про бле ма с во дом,
гре ја њем, од но ше њем сме ћа, или ка да
би сте на ули ци ви де ли пре вр нут кон теј -
нер, не до ста так осве тље ња, сру ше не
или оште ће не сту би ће, с ким би тре ба -
ло да кон так ти ра те и ко ме би сте при ја -
ви ли про блем? Пан чев ци се нај че шће
обра ћа ју ди рект но јав ним пред у зе ћи ма
ко ја сма тра ју од го вор ним за спор на пи -
та ња, а пр ва асо ци ја ци ја на ко му на ли је
сва ка ко је Ко му нал на по ли ци ја. Иа ко је
град ски „Си стем 48” осми шљен ка ко би
Пан чев ци мо гли на не ко ли ко на чи на
да при ја ве про блем и за нај ви ше два да -
на до би ју од го вор де жур них слу жби јав -
них пред у зе ћа с те ре на у ве зи с ње го вим
ре ша ва њем, рет ко ко га ко ри сти.

ДА ЛИ БОР ЈА ЊА НИН, 
елек тро тех ни чар:

– Ка да бих имао не ких про бле ма, ми -
слим да бих по звао ко му нал ну ин спек -
ци ју. Та ко ђе, кон так ти рао бих с
пред у зе ћем за ко је сма трам да је над ле -
жно за од ре ђе не де лат но сти. Ве ру јем да
би се на тај на чин све ре ши ло. Ни кад
ни сам имао ни ка квих не при ли ка, па
ни сам мно го упу ћен у ма те ри ју, али ве -
ро ват но бих се сна шао не ка ко.

ДРА ГА НА МАН ЧИЋ, 
ад ми ни стра тив на рад ни ца:

– Ко ме бих при ја ви ла од ре ђе ни ко -
му нал ни про блем, за ви си од то га о
че му се ра ди. На при мер, има ла сам
про бле ма с гре ја њем, па сам по зва ла
дис пе че ра тог пред у зе ћа и рад ни ци
су до шли и ре ши ли про блем, то за и -
ста функ ци о ни ше. Јед ном сам по зва -
ла и Лифт-сер вис. Ту је и Ко му нал на
по ли ци ја, ко ја тре ба да ре ша ва про -
бле ме дру гог ти па.

МИ РО СЛАВ ТР ЊА НАЦ, пен зи о нер:
– За и ста не знам, јер ка да зо вем Ко -

му нал ну по ли ци ју да бих при ја вио, на
при мер, не про пи сно пар ки ра ње, то јест
оста вља ње ту ђег во зи ла ис пред мо јих
вра та, она не до ла зи и про блем се не
ре ша ва. Та ко ђе, не знам ко ме бих при -
ја вио то што Пан че во већ не ко ли ко го -
ди на не ма јав ни то а лет, а сма трам да је
то озби љан ко му нал ни про блем, јер
овај град има 100.000 ста нов ни ка.

МА РИ НА БИ О РАЦ, сту дент ки ња:
– Ка да сам има ла про бле ма с ком -

ши јом, по зва ла сам по ли ци ју, ко ја ме
је упу ти ла на ко му нал ну ин спек ци ју,

али с њом ни ка да ни сам кон так ти ра -
ла јер сам од у ста ла, па не знам да ли
је де ло твор на у свом по слу. У Мар ги -
ти има мо ве ли ки про блем због не до -
стат ка кон теј не ра, па љу ди ба ца ју
ђу бре по ули ци. Сма трам да би „Хи -
ги је на” мо ра ла да ре ши тај про блем.

БЛА ГИ ЦА ДЕ ЈА НО ВИЋ, еко но ми ста:
– За не ке про бле ме од мах бих се

обра ти ла ко му нал ној ин спек ци ји. Та -
ко ђе, по зва ла бих пред у зе ће ко је је
над ле жно за област из ко је имам про -
блем, као што сам и ура ди ла ка да сам
има ла про блем с гре ја њем. Мо жда
бих оба ве сти ла и ме сну за јед ни цу, све
за ви си од то га о че му се ра ди, али пре
све га сма трам да је нај бит ни је обра -
ти ти се ди рект но са мом пред у зе ћу.

ПЕ РА ПУ ПИЋ, пен зи о нер:
– Ја за и ста ни ка да ни сам имао ни ка -

квих про бле ма, све функ ци о ни ше ка ко
тре ба. Уко ли ко би до шло до од ре ђе них
не при ли ка, ми слим да бих од мах кон -
так ти рао с Ко му нал ном по ли ци јом
или од ре ђе ним пред у зе ћем, јер сма -
трам да је њи хо ва оба ве за да их ре ше.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

М. БИОРАЦМ. ТРЊАНАЦ Б. ДЕЈАНОВИЋ П. ПУПИЋ

НАША АНКЕТА

КО МЕ БИ СТЕ ПРИ ЈА ВИ ЛИ КО МУ НАЛ НЕ ПРО БЛЕ МЕ?

Нај че шће оба ве шта ва мо јав на пред у зе ћа

Д. МАНЧИЋД. ЈАЊАНИН

МА ЛИ ПО МА ЦИ У ОД НО СИ МА ФАР МА ЦЕ У ТА И ВЛА СТИ

ЗА САД БЕЗ ПРЕД ИЗ БОР НОГ 
ПРИ МИР ЈА
ле на Бо жић, јед на од за по сле них, ко -
ја је би ла на са стан ку с Ве ки ћем.

Апо те ка ри су по слу ша ли са вет и
про тест на ста ви ли у са ли Скуп шти не
Пан че ва, где су ушли у ми ру и ти ши -
ни кроз Услу жни цен тар. По том су
им се при дру жи ли Са ша Лев на јић,
за ме ник од сут ног гра до на чел ни ка,
Ми ре ла Пе тро вић, чла ни ца Град ског
ве ћа за здрав ство, Ти гран Киш, пред -
сед ник ло кал ног пар ла мен та, и ње го -
ва за ме ни ца Ми ли ца То до ро вић.

Ре вол ти ра ни због ра ни јег ис ку ства
с ло кал ном вла шћу, фар ма це у ти ни -
су би ли рас по ло же ни за раз го вор, већ
су же ле ли да дру гој стра ни ка жу шта
има ју о ста њу у ко ме су се они и Апо -
те ка на шли и од го вор но сти ло кал не
са мо у пра ве за то. По че ло је ре че ни -
цом ка ко „не ће ви ше да слу ша ју ша -
ре не ла же”, а на ста ви ло се тврд њом
да је ло кал на власт бив шу ди рек тор -
ку Бран ку Ми ло је вић „не го ва ла као
ре дак цвет” уме сто да кон тро ли ше
њен рад, због ко јег је уста но ва ду жна
око ми ли јар ду ди на ра, што сад не ма
ко да пла ти. По но во су по ме ну те

јер је бе сми сле но да ра де це ле но ћи кад
не ма ју ле ко ве. Дру го је да Град омо гу -
ћи пре воз за по сле ни ма код АТП-а, а
тре ће да упу ти мо ур ген ци ју Ми ни стар -
ству фи нан си ја да се отво ри на мен ски
ра чун за ис пла ту за ра да. Апо те ка је још
по чет ком фе бру а ра упу ти ла тај до пис,
али јој ни је сти гао од го вор. Ми смо то
по но ви ли и оче ку је мо убр зо од го вор, а
Град ће ви де ти да у скла ду са за кон -
ским и фи нан сиј ским мо гућ но сти ма
ис пла ти јед ну за ра ду – ре као је за ме ник
гра до на чел ни ка.

Фар ма це у ти су би ли са мо де ли -
мич но за до вољ ни, јер су на гла си ли
ка ко ло кал на власт са мо ку пу је вре -
ме уме сто да ре ши глав ни про блем.

– За кон им не до зво ља ва да нас
уга се, јер спа да мо у основ ну здрав -
стве ну за шти ту, па мо ра ју да нас одр -
же у жи во ту. Они са да че ка ју да
про ђу из бо ри па да до не су за кон о
при ва ти за ци ји др жав них апо те ка и
он да ће да нас уга се. До та да ће нам
упла ћи ва ти до при но се, до би ће мо
мар ки це за пре воз и пла те за но вем -
бар и де цем бар од мар же, а ја ну ар ску
из бу џе та. То је све да би смо се ма ло
ућу та ли пре из бо ра, јер им уоп ште не
од го ва ра што пра ви мо цир кус – ре -
кла је На та ша Бе лић, фар ма це ут.

Због то га су се апо те ка ри по но во у
сре ду, 2. мар та, по ја ви ли с тру ба ма и
пи штаљ ка ма пред Град ском упра -
вом и на ја ви ли до ла зак на сед ни цу
Скуп шти не за ка за ну за че твр так, 3.
март. Они су од Ки ша за тра жи ли да
се обра те од бор ни ци ма, али је он од -
го во рио ка ко им не ће би ти до зво љен
ула зак у са лу. Пре нео је и по ру ку
гра до на чел ни ка Са ше Па вло ва, ко ји
се у че твр так вра ћа из Ау стри је, да
ће тог да на с ди рек тор ком Апо те ке
Је ле ном Ерор и пред став ни ком
удру же ња ве ле дро ге ри ја раз го ва ра ти
о мо да ли те ти ма ре ша ва ња про бле ма
на го ми ла них ду го ва.

Пан че вач ки др жав ни фар ма це у ти
су, по у че ни ра ни јим ис ку ством, ипак
оста ли при на ме ри да уђу у скуп -
штин ску са лу.

Д. Ву ка ши но вић

Срп ска ра ди кал на стран ка сма тра да
је ра ти фи ка ци ја спо ра зу ма о са рад њи
с НА ТО-ом  срам на и да пред ста вља
по сред но од у ста ја ње Ср би је од вој не
не у трал но сти.

На кон фе рен ци ји за но ви на ре одр -
жа ној у по не де љак, 29. фе бру а ра,
Стан ко Бо го са вљев, пред сед ник Град -
ског од бо ра СРС-а, ка зао је:

– Ср би ја се овим по ступ ком ни је
фор мал но од ре кла вој не не у трал но -
сти, али је прак тич но јед ном но гом

сту пи ла у НА ТО. Нај о па сни ја ствар у
ра ти фи ка ци ји спо ра зу ма је сте да она
мо же по гор ша ти од но се с Ру си јом.
По ста вља се и пи та ње да ли је мо рал -
но да не ко ме ко је ру шио на шу зе -
мљу, уби јао на род и ко ри стио оруж је
са оси ро ма ше ним ура ни ју мом са да
да је мо по вла шћен ста тус.

Ра ди ка ли су овом при ли ком на гла си -
ли да су пу них 26 го ди на про тив ни ци
НА ТО-а, ко ји је 1999. го ди не по ка зао
сво је пра во ли це. С. П.

СРП СКА РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА

Срам на са рад ња с НА ТО-ом 

По јед но ста вље на про це ду ра
за ван те ле сну оплод њу

Град ски већ ни ци су се са ста ли у по -
не де љак, 29. фе бру а ра, ра ди усва ја -
ња пред ло га не ко ли ко од лу ка, од
ко јих ће се ве ћи на на ћи пред од бор -
ни ци ма на на ред ном за се да њу
Скуп шти не, за ка за ном за 3. март.

Они су усво ји ли усло ве за оства -
ри ва ње пра ва на су фи нан си ра ње
тро шко ва за тре ћи по ку шај ван те ле -
сне оплод ње. Тај по сту пак ће би ти
по јед но ста вљен и убр зан, јер ви ше
не по сто ји оба ве за рас пи си ва ња тен -
де ра, а же не ће мо ћи да иза бе ру јед -
ну од 15 кли ни ка ко је има ју до зво лу
Ми ни стар ства да се ба ве ван те ле -
сном оплод њом. Усло ви да би па ро -
ви кон ку ри са ли за овај про грам
оста ли су исти. Пан чев ци ко ји же ле
да до би ју пра во на још је дан по ку -
шај да има ју по том ство мо ћи ће да
се при ја ве над ле жној ко ми си ји већ
за две не де ље.

Ве ће је да ло са гла сност на пред лог
Про гра ма здрав стве них еду ка тив них
пре да ва ња у шко ла ма. Ле ка ри ће
шко лар ци ма го во ри ти о очу ва њу ре -

про дук тив ног здра вља, ра ном сту па -
њу у сек су ал не од но се, по том о пре -
вен ци ји пол но пре но си вих бо ле сти и
кон тра цеп ци ји.

Из гла са не су две од лу ке ко је се
од но се на Ту ри стич ку ор га ни за ци ју
Пан че ва. Нај пре је из ме њен осни -
вач ки акт ка ко би био ускла ђен с но -
вим про пи си ма, па је број чла но ва
Управ ног од бо ра по ве ћан с три на
пет, а и по о штре ни су кри те ри ју ми
за из бор ди рек то ра. На пред лог
ТОП-а из ме њен је про грам по сло ва -
ња ка ко би се фи нан си ра ло уре ђе ње
но вих про сто ри ја те ор га ни за ци је.

Усво јен је и пра вил ник о усло ви -
ма, по ступ ку и на чи ну оства ри ва ња
пра ва на ко ри шће ње услу га со ци -
јал не за шти те. Ова од лу ка је ва жна
јер пред ста вља услов за по че так
при ме не но ве од лу ке о со ци јал ној
за шти ти.

Већ ни ци су да ли га ран ци је за кре -
дит но за ду жи ва ње Ау то тран спорт -
ног пред у зе ћа Пан че во у ви си ни од
20 ми ли о на ди на ра. Ра ди се о ре дов -
ној бан кар ској по зај ми ци, та ко зва -
ном до зво ље ном ми ну су ко ји је узет
за фи нан си ра ње те ку ће ли квид но -
сти фир ме. Д. В.

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Кра ћи пут до по том ства

се кре тар у Ми ни стар ству здра вља, по -
раз го ва рао је с де ле га ци јом апо те ка -
ра и са оп штио им ка ко су на
по гре шној адре си, јер др жав ни ор ган
ко ји он пред ста вља ни је над ле жан за
про бле ме Апо те ке Пан че во.

– Го спо дин Ве кић нам је ре као ка -
ко је ло кал на са мо у пра ва, ко ја је и до
са да има ла у сво јим ру ка ма све ин -
стру мен те, је ди на над ле жна за нас.
Он се по ну дио да „при ти сне” ко ле ге
из Ми ни стар ства др жав не упра ве и
ло кал не са мо у пра ве да оно ур ги ра
код ових на ших да ре ша ва ју про блем.
Гра до на чел ник нам је ра ни је ре као да
нас раз у ме и ја ко са о се ћа с на ма, али
да не мо же да нам по мог не, те да то
мо же да се ре ши са мо уз по моћ ми -
ни стар ства. Пот пу но су нас пу сти ли
низ во ду и сад раз ми шља мо о то ме да
за поч не мо штрајк – ис при ча ла је Ми -

штет не на бав ке за во ја и деч је опре ме
на ко ји ма је из гу бљен огро ман но вац,
као и не за о би ла зне укра сне тор би це и
ке се за ко је је, ка ко су ре кли не ки од
при сут них, Жељ ку Су ше цу ис пла ће -
но ви ше од 3,8 ми ли о на ди на ра.

Ова гла сна не го до ва ња ус пео је да
уми ри Киш ка да је пред ло жио да се
раз мо тре мо гућ но сти за по пра вља ње
ма те ри јал ног ста ња за по сле них, ко ји
ме се ци ма не до би ја ју за ра де и мар ки -
це за пре воз, а не ма ју ни ове ре не
здрав стве не књи жи це. Ње гов пред лог
је при хва ћен, па је на ред ног да на одр -
жан још је дан са ста нак у истом са ста -
ву. Лев на јић је на кон то га дао из ја ву
ко ја мо же да охра бри.

– На кон дво днев них раз го во ра по кре -
ну ли смо ре ша ва ње го ру ћих пи та ња.
Јед но је рад но вре ме апо те ка, ко је је
скра ће но и уки ну та су ноћ на де жур ства,



На пше ни ци и јеч му на кон
се тве и ни ца ња ни су би ла ви -
дљи ва оште ће ња од пољ ских
гло да ра и штет них ин се ка та,
али су ти усе ви то ком ја ну а -
ра због ни ских тем пе ра ту ра
пре тр пе ли ште ту ко ја се кре -
ће из ме ђу 15 и 20 про це на та.
Из мр зли не су ви дљи ве на вр -
хо ви ма ста ри јих ли сто ва, та -
ко да то не ће има ти зна чај не
по сле ди це по да љи раз вој
тих би ља ка.

Ози ма пше ни ца се на ла зи
у фе но фа зи бо ко ре ња. Ви зу -
ел ним пре гле дом ни су уо че ни
симп то ми рђе и пе пел ни це,
док су зна ци си ве пе га во сти
при ме ће ни на до њем ста ри -
јем ли шћу, али у ма лом про -
цен ту. Тре ба на гла си ти да је
у на ред ном пе ри о ду нео п -
ход но ре дов но пра ти ти ста ње
ози мих усе ва, с об зи ром на
про мен љи ве ме те о ро ло шке
усло ве услед че стих про ме на
ки ше и су вог вре ме на.

Уља на ре пи ца је пре тр пе -
ла оште ће ња од бу ва ча на
око 20 про це на та ли сне ма -
се, док је још 20 до 30 од сто
ли сто ва из мр зло. То, ме ђу -
тим, не ће ути ца ти на да љи
раз вој ре пи це, јер су ни ске
тем пе ра ту ре на шко ди ле
углав ном ста ри јим и ја чим

ли сто ви ма, док су мла ди ли -
сто ви у цен тру ро зе те оста ли
за шти ће ни. Ви зу ел ним пре -
гле дом уља не ре пи це уо че но
је и ма ње при су ство пе га ве
тру ле жи на биљ ка ма.

Во ће се за ви сно од вр сте и
сор те на ла зи у раз ли чи тим
фа за ма раз во ја – од бу бре ња
пу по ља ка (ја бу ка и бре сква)
до ро зе ба ло на (кај си ја). До
са да је тре ба ло да бу де оба -
вљен пре вен тив ни трет ман
ба кар ним пре па ра ти ма с ци -
љем су зби ја ња ин фек ци о ног
по тен ци ја ла бак те ри о зне пла -
ме ња че ја бу ча стог во ћа, ча -
ђа ве кра ста во сти кру шке и
су ше ња цве то ва, гра на и
гран чи ца ко шти ча вог во ћа.
Па да ви не и тем пе ра ту ре ко -
је су вла да ле у прет ход ном
пе ри о ду ство ри ле су усло ве
да се на ред них да на ја ви ин -
фек ци ја гљи вом ко ја иза зи ва
пе га вост ли ста и кра ста вост
пло до ва ја бу ке. Пре по ру чу је
се да се тад ура ди трет ман
фун ги ци ди ма ко ји су зби ја ју
па то ге не на кон ин фек ци је
би ља ка.

Лук ко ји је по се јан је се нас
на ла зи се у фе но фа зи раз ви -
је на два до три пра ва ли ста.
С об зи ром на то да је код нас
ма ло ре ги стро ва них пре па -
ра та за су зби ја ње ко ро ва у
овом по вр ћу, са ве ту је се да
се пра ти раз вој усе ва и ко -
ров ских вр ста и да се сход но
то ме оба ви трет ман хер би -
ци ди ма.

ЕКОНОМИЈА
Петак, 4. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Град ски од бор Со ци ја ли стич -
ке пар ти је Ср би је сма тра да је
по љо при вре да шан са Пан че ва
и ју жног Ба на та и да се за јед -
нич ким тру дом и ра дом мо же
до ћи до по ма ка у овој обла сти.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 2. мар -
та, Ни ко ла Дан гу бић, пред -
сед ник ГО СПС-а, из ја вио је:

– Же ли мо да се на ши 
зе мљо рад ни ци што бо ље
об у че, да ви де шта Евро па
тра жи и шта су на ше кон ку -
рент ске вред но сти с ко ји ма
мо же мо да иза ђе мо пред
свет.

Он је до дао ка ко би тре ба -
ло да се по љо при вред ни ци
удру же због ин те ре са, да се
укруп ња ва ју кроз за дру ге и
да на та кав на чин кон ку ри -
шу за сред ства из фон до ва
Европ ске уни је.

Ду шан Ста ној ко вић, члан
ГО СПС-а, овом при ли ком је
ре као:

– Има мо мно го не ис ко ри -
шће ног по тен ци ја ла и др жав -
ног зе мљи шта ко је би тре ба ло
да ти мла ди ма за по кре та ње
по љо при вред не про из вод ње
уз по вољ но кре ди ти ра ње за
ку по ви ну ма ши на.

СПС је ис та као да ће свим
рас по ло жи вим сред стви ма
по др жа ти раз вој за дру гар -
ства и струч них слу жби ко је
ће до при не ти при ме ни са -
вре ме них тех но ло ги ја у по -
љо при вре ди.

Со ци ја ли сти су на ја ви ли
три би ну ко ја ће би ти одр жа -
на у не де љу, 6. мар та, у 18
са ти, у ма лој са ли Град ске
упра ве, а на њој ће го во ри ти
Пре драг Мар ко вић, пот пред -
сед ник СПС-а. С. П.

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

По љо при вре да 
је шан са Пан че ва

Про шле го ди не смо под не ли
ми ни стар ству про је кат за фар -
ба ру ка ко би смо по ве ћа ли
обим про из вод ње и ми ни стар
је обе ћао да ће мо до би ти но -
вац, али га ни смо до би ли, јер
је Га шић сме њен. Раз о ча ран
сам од но сом ми ни стар ства
пре ма на ма, али и због по на -
ша ња дру гих фир ми из на мен -
ске ин ду стри је. Кад су „Кру -
шик” и „Пр ва пе то лет ка” би ли
без по сла, ми смо им пре ба ци -
ва ли наш, а сад кад они не мо -
гу да по стиг ну да оба ве сав по -
сао, на ма не ма ко да по мог не.
Очи то да ми ни стар ство не за -
ни ма ју од брам бе не фа бри ке у
Вој во ди ни – ре као је овај син -
ди ка ли ста.

„Утви” пре ти јед на мно го ве -
ћа опа сност не го што је бес па -
ри ца. Бе о град ско пред у зе ће
„Јан ко Ли сјак”, ко је је у сте ча ју,
због по тра жи ва ња од 11 ми ли -
о на ди на ра, а на осно ву од лу ке
пан че вач ког су да, по пи са ло је
и ста ви ло на ли ци та ци ју све
ма ши не из фа бри ке ави о на.

– Суд ски из вр ши те љи до ла зе
на сва ка два-три да на у фа бри -

ку и то се де ша ва је ди но на ма.
Они ниг де дру где у Ср би ји не
мо гу да уђу у фа бри ку од брам -
бе не ин ду стри је, јер за кон не
до зво ља ва по пи си ва ње имо ви -
не та квих пред у зе ћа. Ми смо
тај за кон до ста ви ли пан че вач -
ком су ду, али га он очи глед но
ни је ува жио. Пр ви ку пац ко ји
бу де ре као да му од го ва ра це на,
мо же да уђе у фа бри ку и од не се
ма ши не – ис при чао је Ко стић.

Он је до дао ка ко ни ко ме у
„Утви” ни је ја сно шта ће би ти с
фа бри ком, за то што исто вре -
ме но са из вр ши те љи ма у њу
до ла зе и ин спек то ри Вој ске
Ср би је ра ди об но ве до зво ле за
про из вод њу на о ру жа ња и вој не
опре ме, а „Ју го им порт СДПР”,

пре ко ко га авио-ин ду стри ја
по слу је, ра ди на но вом дво го -
ди шњем уго во ру са Ира ча ни -
ма. Тај по сао би мо гао да до не -
се око 500 ми ли о на ди на ра,
што је до вољ но да пред у зе ће
на ред не две го ди не нор мал но
по слу је. Ко стић се на да да ће
„со ва” по ле те ти у ма ју, јер за
њу има за ин те ре со ва них, а и
ка да се у фа бри ци пра ве ави о -

ни, он да су сви ка па ци те ти
упо сле ни.

Ипак, „Утва”се очи глед но
на ла зи у чуд ној си ту а ци ји 
ка да ни је мо гу ће ре ћи да ли
уоп ште има бу дућ ност. Наш
са го вор ник је на по ме нуо да
на кон усва ја ња но вог За ко на о
јав ним пред у зе ћи ма ви ше не
по сто је пре пре ке да „Ју го им -
порт” пре у зме пан че вач ку фа -
бри ку, али ни је си гу ран да ли
ће то би ти ре а ли зо ва но.

– На дам се са мо да не ће мо
за вр ши ти као дру ге фир ме у
Пан че ву и као ФАП, ко ји је на
из ди са ју. Њи ма ми ни стар Сер -
тић ну ди да бу ду ре монт ни за -
вод са сто ти нак рад ни ка, а
мно го им је обе ћа ва но, као и

на ма, и на кра ју ни шта ни је би -
ло од то га – стре пи Ко стић.

Он је до дао да су се 34 рад -
ни ка фа бри ке ави о на при ја ви -
ла за со ци јал ни про грам, па
ако ми ни стар ство одо бри њи -
хов од ла зак уз от прем ни ну, у
пред у зе ћу ће оста ти 200 за по -
сле них, што ни је до вољ но за
ре а ли за ци ју не ког озбиљ ни јег
уго во ра. Ако га бу де.

Све ма ши не 
по пи са не због ду га од
11 ми ли о на ди на ра

Не ма ви ше за кон ских
пре пре ка да 
„Ју го им порт” 
пре у зме фа бри ку

Рад ни ци „Утве авио-ин ду стри је”
сту пи ће у по не де љак, 7. мар та,
у штрајк ако до кра ја ове не де -
ље не до би ју за ра де за де цем -
бар, а раз лог је то што три ме -
се ца ни су до би ли пла те. Сло -
бо дан Ко стић, пред сед ник Са -
мо стал ног син ди ка та фа бри -
ке, ре као је да је си ту а ци ја у
фа бри ци до бро раз мо тре на
пре до но ше ња ове од лу ке.

– Ита ли јан ски „Пја ђо”, ко ји
је у вла сни штву „Му ба да ле”,
ка сни с пла ћа њем три ме се ца
за не ке ала те ко је смо им на -
пра ви ли, вред не 200.000 до ла -
ра, а не сти же ни но вац из Ира -
ка за одр жа ва ње „ла ста” и хе ли -
коп те ра Ми-17, и ис по ру че не
ави он ске де ло ве. Ми зна мо да
се не ки уго во ри сад скла па ју и
да тек тре ба да поч не мо да их
ре а ли зу је мо, али за по сле ни ма
ра чу ни не пре ста но сти жу. Сви
зо ву из ба на ка и ко му нал них
фир ми и пи та ју за упла те, а ми
не ма мо од го во ре на та пи та ња
– об ја снио је Ко стић.

Он је до дао да је мо гу ће ску -
пи ти но вац за ис пла ту де цем -
бар ских пла та, али је на ја вио
да би сре ди ном мар та по но во
мо гао би ти на ја вљен штрајк
ако не бу де упла ће на ја ну ар -
ска за ра да. Ко стић је ре као ка -
ко тре нут но има ма ло по сла,
јер се ра ди са мо на за вр шет ку
про то ти па но вог школ ског че -
тво ро се да „со ве” и не ким ма -
њим по сло ви ма, док сви оста -
ли по го ни сто је.

– Очи глед но да је све кре ну ло
низ бр до кад је сме њен ми ни -
стар Га шић, јер ви ше не ма мо
ко ме да се обра ти мо за по моћ.

„УТВА” ЈОШ УВЕК НА „СТА ЈАН ЦИ”

ПЛЕ НИД БА ИЛИ „ПРО СИД БА”

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Радмила Хераковић, дипломирани ин же њер за шти те би ља

Тре нут но ста ње усе ва

ПО НУ ДА „GE NE RA LI OSI GU RA NJA” ОД 25. ЈА НУ А РА ДО 31. МАР ТА

Осигурајте за 200, 
наплатите и до 3,8 милиона динараЗ
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Па кет ва жи за слу чај
по жа ра, уда ра гро ма,
олу је, екс пло зи је, 
ло ма стаклa...

За 200 ди на ра мо же те: по је сти
јед ну пље ска ви цу на ки о ску,
по пу ши ти па клу осред њих ци -
га ре та, по пи ти ка фу у ка фи -
ћу... А мо же те, ве ро ва ли или
не, и да оси гу ра те сво ју нај -
вред ни ју имо ви ну – стан или
ку ћу. Ком па ни ја „Ge ne ra li osi -
gu ra nje Sr bi ja” по сим бо лич -
ној це ни по ну ди ла је пу тем
ди рект не по ште убе дљи во нај -
по вољ ни ји па кет за оси гу ра ње
до ма ћин ства на тр жи шту.

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

ла оси гу ра ва ју ћа ку ћа на из нос
ко ји по кри ва јед но ме сеч но,
тро ме сеч но, ше сто ме сеч но
или го ди шње оси гу ра ње (200,
550, 1.100 или 2.100 ди на ра) и
упла ти ти је. Је ди но је ва жно
обра ти ти па жњу да слу жбе ник
у бан ци или по шти уне се пот -
пу не по дат ке са уплат ни це –
име и пре зи ме упла ти о ца, пу -
ну адре су објек та ко ји се оси -
гу ра ва, што зна чи ули цу и
број, број ста на и ме сто. Са -
мом упла том скла па се уго вор

о оси гу ра њу, а „Ge ne ra li” ће у
ме се цу ко ји сле ди оном у ком
је из вр ше на упла та до ста ви ти
по твр ду о оси гу ра њу (уко ли ко
слу чај но не стиг не, тре ба кон -
так ти ра ти са оси гу ра ва ју ћом
ку ћом, за шта је обез бе ђен те -
ле фон 0800-222-579). По зи ви
су бес плат ни.

Оси гу ра ње по чи ње у по ноћ
пр вог да на ме се ца ко ји сле ди
иза ме се ца у ком је из вр ше на
упла та и ва жи до кра ја пе ри о -
да за ко ји је упла ће но.

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

мо гу за де си ти јед но до ма ћин -
ство, али оси гу ра ва и чла но ве
до ма ћин ства од од го вор но сти
за евен ту ал ну ште ту на не ту
тре ћим ли ци ма и њи хо вим
ства ри ма. У слу ча ју ште те ис -
пла ћу је се чак до 3,8 ми ли о на
ди на ра, уз рок за ис пла ту
ште те од са мо 14 да на од да на
под но ше ња ком плет не до ку -
мен та ци је.

За скла па ње уго во ра до вољ -
но је по пу ни ти уплат ни цу ко ју
је ди рект ном по штом до ста ви -



НА СТА ВЉА СЕ МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА РА ФИ НЕ РИ ЈЕ НАФ ТЕ ПАН ЧЕ ВО

По у зда ни ји и ефи ка сни ји рад
Ре монт по го на 
завршен 3. мар та

Ин ве сти ци о но 
одр жа ва ње ко шта ће
бли зу 30 ми ли о на
ди на ра

У Ра фи не ри ји наф те Пан че во
про шле не де ље су по че ли ра -
до ви на де лу про це сних по -
стро је ња у окви ру ин ве сти ци -
о ног одр жа ва ња. Пре ма ре чи -
ма над ле жних из НИС-а, та
ак тив ност ће обез бе ди ти њи -
хов још по у зда ни ји рад и по -

ве ћа ње ефи ка сно сти про из -
вод ње.

Ре монт по го на је завршен 3.
мар та, а обављен је низ тех но -
ло шких и тех нич ких по сло ва
на при мар ним ра фи не риј ским
по стро је њи ма: ат мос фер ској и
ва ку ум де сти ла ци ји, на по -

стро је њи ма за се кун дар ну об -
ра ду – по стро је њу за бла ги хи -
дро кре кинг и хи дро о бра ду
(MHC/DHT), као и на по стро -
је њи ма Во до ник, Плат фор -
минг и по го ну за об ра ду га со -
ва. Про це њу је се да ће ово ин -
ве сти ци о но одр жа ва ње ко шта -

ти бли зу 30 ми ли о на ди на ра, а
сви ра до ви ће би ти оба вље ни
уз стро ге еко ло шке стан дар де
и стан дар де без бед но сти на ра -
ду. За вре ме до дат не мо дер ни -
за ци је ра фи не риј ских по стро -
је ња тр жи ште ће би ти уред но
снаб де ва но свим вр ста ма
нафт них де ри ва та.

Ме наџ мент ру ско-срп ског
нафт ног ги ган та ис ти че да се
кон ти ну и ра ном мо дер ни за -
ци јом пан че вач ке Ра фи не ри је
не пре ста но уна пре ђу ју пре ра -
ђи вач ки ка па ци те ти НИС-а.
По зна то је да је да љи раз вој
пре ра де је дан од кључ них по -
слов них при о ри те та НИС-а и
да је циљ ком па ни је да се
НИС по твр ди као ли дер на ре -
ги о нал ном тр жи шту нафт них
де ри ва та, с про из во ди ма ко ји
од го ва ра ју нај стро жим европ -
ским стан дар ди ма.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 4. март 2016.
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При ја вљи ва ње де це за упис
у пр ви раз ред основ не шко ле
за школ ску 2016/17. го ди ну
вр ши ће се у ода бра ној шко ли
то ком апри ла, а сам упис то -
ком ма ја и ју на – на ја вио је
Се кре та ри јат за јав не слу жбе
Град ске упра ве Пан че ва.

Упис је оба ве зан за сву
де цу ро ђе ну од 1. мар та
2009. до кра ја фе бру а ра
2010. го ди не, од но сно за
ону ко ја до по чет ка но ве
школ ске го ди не, у сеп тем -
бру 2016, бу ду има ла нај ма -
ње шест и по, а нај ви ше се -
дам и по го ди на. У основ ну
шко лу се мо гу упи са ти и де -
ца ста ри ја од се дам и по го -
ди на ко ја ни су већ упи са на
због бо ле сти или дру гих
оправ да них раз ло га.

За упис је по треб но у шко -
лу од не ти сле де ћу до ку мен -
та ци ју: из вод из ма тич не
књи ге ро ђе них за де те, ле -
кар ско уве ре ње да је оно

здрав стве но спо соб но за по -
ла зак у шко лу, до каз о те ри -
то ри јал ној при пад но сти
шко ли (фо то ко пи ја при ја ве
ста на или лич не кар те ро ди -
те ља) и уве ре ње да је де те
по ха ђа ло при прем ни пред -
школ ски про грам. Упис се
вр ши у кан це ла ри ји се кре -
та ра шко ле, а ис пи ти ва ње
де те та оба вља ју пси хо лог и
пе да гог шко ле.

Ка да је реч о шко ла ма за
обра зо ва ње уче ни ка са смет -
ња ма у раз во ју, уче ник се
упи су је на осно ву ми шље ња
Ин тер ре сор не ко ми си је за
про це ну по тре ба за пру жа -
њем до дат не обра зов не,
здрав стве не или со ци јал не
по др шке, уз са гла сност ро -
ди те ља од но сно ста ра те ља.

За де таљ ни ја об ја шње ња
ро ди те љи се мо гу обра ти ти
нај бли жој основ ној шко ли
ко јој те ри то ри јал но при па -
да ју. Д. К.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ЗА РО ДИ ТЕ ЉЕ БУ ДУ ЋИХ ОСНО ВА ЦА

Упис у пр ви раз ред 
од апри ла

Бе о град ска фир ма
ми мо за ко на 
пре ра ђу је 
ме ди цин ски от пад

Фир ма „Ме ди кал вејв” пре не -
ко ли ко го ди на узе ла је у за куп
про сто ри је у објек ти ма ста ре
„Утве” са иде јом да се у њи ма
тре ти ра ме ди цин ски от пад на -
стао у це лој Ср би ји. Ме ђу тим,
ре пу блич ка ин спек ци ја за за -
шти ту жи вот не сре ди не је у ју -
лу 2013. го ди не до зво ли ла тој
фир ми да пре ра ђу је ин фек -
тив не опа сне ма те ри је у мо -
бил ном по стро је њу под од ре -
ђе ним усло ви ма – они ма ко је
про пи ше ло кал на сре ди на у
ко јој се де лат ност оба вља.

У скла ду с тим, пан че вач ки
Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не из дао је ре ше ње
да се до зво ља ва трет ман ин -
фек тив ног ме ди цин ског от па -
да на ста лог са мо на те ри то ри -
ји гра да Пан че ва, чи ме је план
„Ме ди кал веј ва” био при вид но
осу је ћен. Иста ре ше ња из да та
су и 2014. и 2015. го ди не. За
те ку ћу го ди ну (2016) Се кре та -
ри јат је по о штрио сво ју од лу ку
и до де лио том при вред ном су -
бјек ту но во ре ше ње о одо бре -
њу за ло ка ци ју, али са мо за
трет ман ме ди цин ског ин фек -
тив ног от па да Ве те ри нар ске
ста ни це Пан че во.

Бе о град ска фир ма је по че -
ла да кр ши и иг но ри ше за -
кон ска до ку мен та и усло ве
ко је је про пи са ла ло кал на са -
мо у пра ва, та ко да је на кон
при ја ве гра ђа на ре пу блич ка
ин спек ци ја оба ви ла кон тро лу

21. ју ла 2014. Убр зо је усле -
ди ло Ре ше ње о за бра ни оба -
вља ња де лат но сти број 353-
03-00266/2014-18, јер је ин -
спек тор ка Љи ља на Га лић
кон ста то ва ла да је тај при -
вред ни су бје кат пре кр шио
про пи са не усло ве. Бе о град ска
фир ма је при вид но пре ста ла
да ра ди пред крај 2014. го ди -
не, али с до би ја њем про ду же -
ња Ре ше ња за одо бре ну ло ка -
ци ју за трет ман ме ди цин ског
ин фек тив ног от па да на те ри -

то ри ји Пан че ва за 2015. го ди -
ну по но во по чи ње да ра ди у
мар ту 2015. го ди не.

По кра јин ска ин спек ци ја је
оба ви ла над зор у ју ну 2015. го -
ди не и на шла до ка зе да је „Ме -
ди кал вејв” уно сио опа сан ме -
ди цин ски ин фек тив ни от пад у
сво је по го не ми мо ре ше ња
пан че вач ке ло кал не са мо у пра -
ве. По кра јин ска ин спек ци ја
са чи ња ва при ја ву 13. но вем -
бра 2015. го ди не (број 501-
1837/2015-02) и пре да је слу -

чај да ље на об ра ду. Још увек се
че ка од лу ка су да.

Ме ђу тим, ни ко ра ци по кра -
јин ске ин спек ци је ни су за у ста -
ви ли ову фир му, та ко да она и
дан-да нас ра ди иг но ри шу ћи
сва за кон ска ре ше ња и упо зо -
ре ња. „Ме ди кал вејв”, пре ма
са зна њи ма „Пан чев ца”, и да ље
уче ству је на тен де ри ма и уго -
ва ра по сло ве ши ром Ср би је.

Ову причу наставићемо у
неком од наредних бројева
„Панчевца”.

ОПА САН ОТ ПАД У СТА РОЈ „УТВИ”

„МЕ ДИ КАЛ ВЕЈВ” КР ШИ 
ГРАД СКУ ОД ЛУ КУ

Чла но ви Пла ни нар ско-еко -
ло шког клу ба „Со ко” по но во
су се оки ти ли од лич ји ма на
др жав ном пр вен ству у спорт -
ском пе ња њу. Пр во ко ло је
одр жа но про шлог ви кен да у
Су бо ти ци, а на ши су гра ђа ни
су опет би ли ме ђу нај у спе -
шни ји ма у те жин ском и бр -
зин ском пе ња њу.

Ме да ље у ка те го ри ји се ни о -
ра осво ји ли су Мар ко Де јан
(дру го ме сто у ка те го ри ји Д8)
и Ми љан Вар са ко вић (тре ће
ме сто у ка те го ри ји Д10 ). Ју ни -
ор Ми хај ло Ше баљ био је нај -
бо љи ме ђу сво јим вр шња ци ма.

И ове го ди не чла но ви
клу ба „Со ко” ор га ни зу ју
еду ка тив на дру же ња с гра -
ђа ни ма на ко ји ма ће би ти
ре чи о од ре ђе ним де сти на -
ци ја ма, пла ни на ре њу, еко -
ло ги ји и здра вим на чи ни ма
жи во та. Већ у че твр так, 10.
мар та, у 19.30, у дво ра ни
„Апо ло” би ће одр жа на пр ва
про јек ци ја из пу то пи сног
се ри ја ла „Упо знај сво ју
при ро ду”, ко ји клуб „Со ко”
ре а ли зу је у са рад њи с До -
мом омла ди не, а те ма пр вог
ово го ди шњег дру же ња би ће
пла ни на Дур ми тор.

АК ТИВ НО СТИ КЛУ БА „СО КО”

Но ви се ри јал

ДРЖАВА И РЕЦИКЛЕРИ

Исплата за труд

При ја ви те се до 11.
мар та

Тра же се но ва 
и кре а тив на 
еко ло шка ре ше ња

Се кре та ри јат за ур ба ни зам,
гра ди тељ ство и за шти ту жи -
вот не сре ди не об ја вио је про -
шле не де ље јав ни кон курс за
су фи нан си ра ње про је ка та
удру же ња и дру гих ор га ни за -
ци ја ци вил ног дру штва у
обла сти за шти те жи вот не сре -
ди не. Ци ље ви кон кур са су ја -
ча ње све сти о зна ча ју за шти те

жи вот не сре ди не и ре а ли за ци -
ја про је ка та ко ји ма се до при -
но си за шти ти и уна пре ђе њу
жи вот не сре ди не и при ро де.
Пра во уче шћа има ју не про -
фит не ор га ни за ци је (удру же -
ња гра ђа на) с те ри то ри је АП
Вој во ди не ко је се ба ве де лат -
но сти ма из обла сти за шти те
жи вот не сре ди не и одр жи вог
раз во ја. Про јек ти ма од јав ног
ин те ре са сма тра ју се они у ко -
ји ма су ис кљу чи во и не по -
сред но ви дљи ве јав не по тре бе
и ко ји су усме ре ни на оства ри -
ва ње оп ште ко ри сног ци ља за
ло кал ну за јед ни цу. Те мат ске
обла сти ко је су об у хва ће не

овим кон кур сом од но се се на
за шти ту при ро де, за шти ту во -
да, упра вља ње от па дом, кли -
мат ске про ме не итд. По кра ји -
на је из дво ји ла два ми ли о на
ди на ра, а ода бра ни про је кат
би ће су фи нан си ран нај ви ше
са 60.000 ди на ра.

Крај њи рок за под но ше ње
при ја ва је 11. март, а Ко ми си ја
за спр о во ђе ње јав ног кон кур са
ко ја ће вред но ва ти и ода бра ти
еко-про гра ме об ја ви ће 28.
мар та ко нач не ре зул та те. Чла -
но ви ко ми си је ће се при ли ком
оце њи ва ња и ран ги ра ња во ди -
ти сле де ћим кри те ри ју ми ма:
да про грам да је но ва и кре а -

тив на ре ше ња за пре ва зи ла же -
ње про бле ма у обла сти еко ло -
ги је и да ње го ва ре а ли за ци ја
има ду го ро чан и одр жив ути -
цај у ло кал ној за јед ни ци.

Удру же ња с ко ји ма Се кре -
та ри јат бу де пот пи сао уго во ре
о су фи нан си ра њу еко-ак тив -
но сти ду жна су да ис пу не оба -
ве зе до 1. де цем бра. За ин те -
ре со ва на удру же ња и ор га ни -
за ци је с те ри то ри је на шег гра -
да де таљ не ин фор ма ци је о
овом кон кур су мо гу на ћи на
ин тер нет стра ни ци Се кре та ри -
ја та за ур ба ни зам, гра ди тељ ство
и за шти ту жи вот не сре ди не
www.ekourb.vojvodina.gov.rs.

КОН КУРС СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТА ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ДИ ТЕЉ СТВО И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Фи нан си ра ње про гра ма од јав ног ин те ре са

Прошле недеље је одржан
састанак представника Ми-
нистарства пољопривреде и
заштите животне средине и
српске рециклажне инду-
стрије на којем се држава
обавезала да ће рециклери-
ма исплатити 1,9 милијарди
динара за отпад прерађен у
2015. години.

Потписани су уговори са 14
фирми које се баве третманом
отпада и новац ће им убрзо
бити исплаћен у складу са об-
рађеном документацијом која
доказује да је посао урађен.
Састанку је присуствовала и
министарка пољопривреде и
заштите животне средине
Снежана Богосављевић Бо-
шковић. Она је присутне под-
сетила на то да је усвојен сет
закона из области заштите

животне средине, чиме је
омогућено оснивање буџет-
ског зеленог фонда у који ће
се сливати новац по принци-
пу „загађивач плаћа”. Овим
чином Србија је, према ње-
ним речима, начинила ва-
жан корак ка успостављању
предвидивог система посло-
вања у области рециклаже,
али и могућности кофинан-
сирања великих инфраструк-
турних пројеката из области
животне средине.

Да подсетимо, тренутно
српска рециклажна инду-
стрија запошљава око 22.000
људи у укупно 2.000 предузе-
ћа, а међу лидерима у овом
послу је и панчевачка фирма
„Божић и синови”, у чијем је
власништву „ИТ рецикла-
жни центар” у Омољици.

Овде завршавају опасне материје



ре опре за тре ба при ме ни ти ка -
ко би за шти ти ли и сво ју де цу и
се бе. Из ме ђу оста лог, пре по -
ру че но им је да из у зет но па зе
шта по ста вља ју на дру штве не
мре же, јер та мо тр гов ци љу ди -
ма до би ја ју огро ман број по -
треб них ин фор ма ци ја о по -
тен ци јал ним жр тва ма. На ро -
чи то је на гла ше но да ни кад не
тре ба уго ва ра ти са стан ке с не -
по зна тим осо ба ма.

При сут ни су мо гли да чу ју и
при ме ре из прак се с ко ји ма су
се су сре та ли над ле жни у По -
ли циј ској упра ви Пан че во, а о
њи ма је го во рио Љу бо мир
Дим ко вић. Из ње го вог из ла га -
ња мо гло се не дво сми сле но за -
кљу чи ти да се тр го ви на љу ди -
ма не де ша ва „та мо не где” и да
и се бе и сво ју де цу мо ра мо
при пре ми ти за евен ту а лан
бли ски су срет са овом вр стом
кри ми на ла. Она се, на сре ћу,
не де ша ва че сто у на шем гра ду
и око ли ни, али не ко ли ко та -
квих слу ча је ва је ипак за бе ле -
же но то ком про те клих го ди на.

Од лич на при ли ка да ва ши
ма ли ша ни кроз игру, за ба ву и
раз го вор са еду ка то ри ма на у -
че ка ко да се по на ша ју у ри -
зич ним си ту а ци ја ма овог ти па
би ће Деч ји са јам пре вен ци је
тр го ви не љу ди ма, ко ји ће се
одр жа ти пр вог ви кен да апри -
ла у дво ра ни „Апо ло”.

ри ли чла но ви Ти ма за бор бу
про тив тр го ви не љу ди ма Те -
рен ске је ди ни це пан че вач ког
Цр ве ног кр ста, с ко ор ди на то -
ром Са вом Ве се ли но вим на
че лу. Он је ис та као да је ра -
ди о ни ца с ро ди те љи ма са мо
пр ви ко рак са рад ње с ПУ
„Деч ја ра дост” и на гла сио да
она тре ба да се на ста ви и
кроз рад во лон те ра с де цом,

ка ко би она кроз игру и на на -
чин при ла го ђен њи хо вом уз -
ра сту спо зна ла у ка квим би
се ри зич ним си ту а ци ја ма мо -
гла на ћи и ка ко да у њи ма по -
сту пе.

То ком три би не ве ли ки број
ро ди те ља ин фор ми сао се о то -
ме ка ко се све екс пло а ти шу
жр тве, ко ји ме ха ни зми кон -
тро ле се при ме њу ју и ко је ме -

Да ли сте за ин те ре со ва ни? Да?!
Оног мо мен та кад се јавите на
овакав оглас, нај ве ро ват ни је сте
по ку ца ли на вра та па кла.

Ова кве „сјај не” по слов не по -
ну де не и ме но ва них „озбиљ них”
фир ми ко је вам обе ћа ва ју ку ле
и гра до ве, а је ди ни по да так ко -
ји да ју о се би је број мо бил ног
те ле фо на, је дан су од основ них
на чи на на ко је тр гов ци љу ди ма
вр бу ју сво је жр тве. Тр го ви на
љу ди ма је об лик мо дер ног роп -
ства и пред ста вља зло у по тре бу
људ ских би ћа и њи хо вих основ -
них пра ва с ци љем сти ца ња ма -
те ри јал не до би ти. Уз тр го ви ну
дро гом и оруж јем, спа да у три
нај про фи та бил ни је кри ми нал -
не ак тив но сти, а те шко се от -
кри ва и још те же до ка зу је. При -
сут на је сву да, па и код нас, и
њој су из ло же ни сви.

Ра ди пре вен ци је овог зло -
чи на о ње му су на три би ни с
ро ди те љи ма и вас пи та чи ма
де це из вр ти ћа „Бам би” у по -
не де љак, 29. фе бру а ра, го во -

ХРОНИКА
Петак, 4. март 2016.
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Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ма гич но зр но
Ки ноа је се ме зе ле не
ли сна те биљ ке. Слич на је
спа на ћу, али се тре ти ра
као жи та ри ца. Енер гет ска
вред ност 100 г си ро ве ки -
ное из но си око 368 ка ло -
ри ја. Оно што је из два ја од
оста лих жи та ри ца, је сте
њен по се бан ну три тив ни
са став. Ова на мир ни ца не
са др жи глу тен, има ла ко
свар љи ве угље не хи дра те
и ви сок са др жај про те и на.
Са др жи ви та ми не Б-гру пе
и ви та мин Е, а од ми не ра -
ла има нај ви ше фос фо ра,
за тим маг не зи ју ма, кал -
ци ју ма, гво жђа, цин ка,
ман га на, ба кра и се ле на.

Сма тра се да по ма же у
ја ча њу ор га ни зма и про из -
вод њи здра вог мај чи ног
мле ка, ума њу је ри зик од
на стан ка хи пер тен зи је и
за па љен ских про це са. Кон -
зу ми ра ње ки ное се пре по -
ру чу је за: ма ло крв ност,
ми гре ну, го ја зност и ме но -
па у зу, а тре ба да је ко ри сте

сви ко ји ма не до ста је енер -
ги ја, као и ве ге та ри јан ци,
ве га ни, ди ја бе ти ча ри, де -
ца, ре кон ва ле сцен ти, осо -
бе с це ли ја ки јом или дру -
гим обо ље њи ма ко ја ства -
ра ју пре о се тљи вост на глу -
тен. С об зи ром на то да је
од лич но из ба лан си ра на и
ско ро ком плет на на мир -
ни ца, НА СА је упо тре бља -
ва у све мир ским ми си ја ма
за ис хра ну астро на у та.
Има благ укус ко ји под се -
ћа на ко шту ња во во ће, а
за ни мљи ва је као до да так
са ла та ма, су па ма, при ло -
зи ма, је ли ма од ме са и по -
вр ћа, ко ла чи ма и хле бу.
Ки ноа је иде ал на за при -
пре му ве ге те ри јан ских и
ма кро би о тич ких је ла. Иа -
ко се у ис хра ни пр вен стве -
но ко ри сти зр но, ње ни ли -
сто ви су та ко ђе је сти ви.
Нај лак ше је спре ми ти је у
ви ду са ла те, па вам ну ди -
мо овај јед но ста ван ре -
цепт.

Салата од киное
По треб но: 100 г ки ное, 2 дл во де, 20 г су вог гро жђа, 100 г све -

жег кра став ца, 100 г че ри-па ра дај за, не ко ли ко ли сти ћа све же на -

не, 10 г пе че них ли сти ћа ба де ма, јед на су пе на ка ши ка ма сли но -

вог уља, јед на ка фе на ка ши ка со ли и че твр ти на це ђе ног ли му на.

При пре ма: ки ноу до бро ис пра ти под мла зом во де, па про це ди -

ти. По ме ша ти 2 дл во де и ки ноу и ста ви ти да про кљу ча. Сма -

њи ти тем пе ра ту ру и ку ва ти још 15 ми ну та уз ме ша ње. Ка да во -

да ис па ри, а ки ноа на бу бри, ски ну ти са шпо ре та и про хла ди ти.

До да ти сец ка но по вр ће и оста ле са стој ке, па до бро про ме ша ти.

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

Питање: Како треба да се
храним да бих снизио ниво
холестерола и триглицери-
да у крви? Које намирнице
препоручујете, а шта није
дозвољено? Шта повишени
холестерол и триглицери-
ди заправо раде нашем ор-
ганизму?

Одговор: Холестерол се
налази у зиду сваке наше
ћелије и неопходан је за
синтезу хормона и тран-
спорт витамина. Уколи-
ко га има више, прави
проблеме. Упрошћено,
ЛДЛ или „лош" холесте-
рол улази у зид артерија
и сужава их, водећи тако
ка инфаркту срца или
мозга. Врло повишени
триглицериди могу до-
вести до тешке упале
панкреаса. Важно је на-
поменути да симптоми
повишених масти у крви
не постоје, па је стога не-
опходно да их пре-
вентивно контролишете.

У исхрани је нај важ -
нија умереност, а ништа
није потпуно забрањено.
Нема ни чаробних на мир -
ни ца. Избегавајте месне
прерађевине, намазе (кај -

мак, мајонез, маслац),
свињско месо и пуномасне
сиреве. Маргарини који
имају трансмасти су непо-
жељни. Препоручују се ри-
ба, бело пилеће месо и теле-
тина уз обиље свежег воћа и
поврћа у виду салата. И на-
равно - што више шетње.
Уколико су триглицериди
повишени, избегавајте слат-
кише, теста и алкохол. Из-
мерите обим струка: у
случају да је већи од 80 цен-
тиметара (жене) или 94
центиметра (мушкарци),

одмах испланирајте про-
мену навика у исхрани,
обратите се нутриционисти
и - шетајте!

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

Како против
масноћа у крви?

ПИТАЈТЕ ЛЕКАРА

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

Тим спо ља шњих оце њи ва ча
Аген ци је за акре ди та ци ју
здрав стве них уста но ва Ср би је
(АЗУС) бо ра вио је у пе ри о ду
од 21. до 25. фе бру а ра у пан че -
вач кој Оп штој бол ни ци и оце -
њи вао рад те уста но ве. Дру гим
ре чи ма, Бол ни ца је ушла у
про цес акре ди та ци је и уко ли -
ко до би је за до во ља ва ју ће оце -
не, при па шће јој ва жан до ку -
мент као до каз да је уве ла про -
це ду ре на осно ву ко јих се уна -
пре ђу је здрав стве на за шти та.

Окви ран из ве штај о то ме ка -
кво су ста ње за те кли у Бол ни -
ци, оце њи ва чи су пред за по -
сле ни ма из не ли у че твр так, 25.
фе бру а ра, али на ко нач ну оце -
ну ће мо ра ти да се са че ка око
ме сец и по да на. Пре ма ре чи -
ма Не бој ше Та си ћа, ди рек то ра
Бол ни це, акре ди та ци ја још

увек по за ко ну ни је ну жна, али
до ла зи вре ме ка да ће би ти.

– Овај про цес је за по чет још
у вре ме прет ход ног ме наџ мен -
та, а кру ну тих ду го трај них
при пре ма пред ста вља до ла зак
спо ља шњих оце њи ва ча, ко ји
ће да ти свој суд о то ме да ли
смо на до бром пу ту. Ми за по -
сле ни у Бол ни ци се пре ма њој
од но си мо као ро ди те љи пре ма
де те ту, па че сто ви ди мо ње не
вр ли не, а пре ви ђа мо ма не.
Сто га нам објек ти ван по глед са
стра не ве о ма мно го зна чи. С
не стр пље њем иш че ку је мо на -
лаз акре ди та ци о не ко ми си је и
има мо же љу да све што не ва -
ља по пра ви мо – на вео је Та сић.

У име ти ма оце њи ва ча пред
при сут ним ле ка ри ма, тех ни -
ча ри ма и дру гим рад ни ци ма
Бол ни це на чел на за па жа ња о

ста њу у уста но ви из нео је др
Или ја Трип ко вић.

– Про це ду ра је та ква да о
оно ме што смо за па зи ли при -
ли ком по се те не мо же мо да ти
бли жу оце ну док Аген ци ја не
под не се фи нал ни из ве штај.
Оно што се у пр ви мах из два ја,
је сте ве ли ки људ ски по тен ци -
јал, од но сно ен ту зи ја зам свих
за по сле них и њи хо ва спрем -
ност да у ова ко те шким усло -
ви ма пра те са вре ме не то ко ве и
да ода но и пре да но ра де. Ка да
је реч о оним ло ши јим аспек -
ти ма, еви дент ни су, пре све га,
не ре ше ни гра ђе вин ски и ур ба -
ни стич ки про бле ми, од пар -
кин га до згра де па ви љон ског
ти па, а очи то је да је раз лог за
то не до ста так фи нан си ја. Да -
нас је, ре ци мо, стан дард да у
опе ра ци о ним са ла ма има те

од го ва ра ју ћи при ти сак, тем пе -
ра ту ру и вла жност, али то не
мо же те по сти ћи ка да чак ни
про зо ри ни су за ме ње ни два де -
сет го ди на. Но за то мо же те
има ти осмех ме ди цин ске се -
стре и си гур ност у ле ка ра ко ји
је уз вас. У стра те шким пла но -
ви ма ко је смо по гле да ли пред -
ви ђе на је и на бав ка но ве опре -
ме и на да мо се да ће она би ти
и ре а ли зо ва на, уз по моћ осни -
ва ча или кроз про јек те – на вео
је, из ме ђу оста лог, Трип ко вић.

Да ли је ста ње у пан че вач кој
Бол ни ци до вољ но до бро да јој
АЗУС из да акре ди та ци ју, би ће
по зна то ве ро ват но у апри лу.
Под се ћа мо да је пан че вач ки
Дом здра вља пр ви пут тро го -
ди шњу акре ди та ци ју до био
2013, а да је кра јем про шле
го ди не и ре а кре ди то ван.

ТРИ БИ НА О ТР ГО ВИ НИ ЉУ ДИ МА

ВРА ТА ПА КЛА СУ ШИ РОМ ОТВО РЕ НА

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА НА ИС ПИ ТУ

Че ка ју ћи акре ди та ци ју

Ре зул та ти про гра ма јав но -
здрав стве не кон тро ле ко ју је у
објек ти ма Пред школ ске уста -
но ве „Деч ја ра дост” и основ них
и сред њих шко ла на те ри то ри -
ји на ше га гра да од мар та до
кра ја де цем бра про шле го ди не
спро во ди ла Град ска упра ва у
са рад њи са За во дом за јав но
здра вље, пред ста вље ни су јав -
но сти у пе так, 26. фе бру а ра, у
ма лој са ли Град ске упра ве.

Ова кве кон тро ле спро во де се
већ два на ест го ди на ка ко би се,
при ме ном ефи ка сних ме ра,
сма њио не га ти ван ути цај не а -
де кват ног ко лек тив ног бо рав ка
де це у вр ти ћи ма и шко ла ма на
њи хов раст и раз вој и спре чи ле
за ра зне бо ле сти, или пак да би
се сма њи ло обо ле ва ње нај мла -
ђих од не за ра зних бо ле сти.
Пре ма ре чи ма Ми о дра га Ра -
дој ко ви ћа, чла на Град ског ве -
ћа за ду же ног за обра зо ва ње,
ко ји је по здра вио при сут не на
овом ску пу, Град је за про је кат
јав но здрав стве не кон тро ле из -
дво јио 4,5 ми ли о на ди на ра.

При сут ни су има ли при ли ку
да се упо зна ју с ре зул та ти ма
хи ги јен ских и ми кро би о ло -
шких кон тро ла обје ка та, од но -
сно рад них по вр ши на, по су ђа

и ру ку за по сле них у ку хи ња ма
вр ти ћа и шко ла, за тим с ре зул -
та ти ма ис пи ти ва ња здрав стве -
не без бед но сти и енер гет ске
вред но сти на мир ни ца ко је се
сер ви ра ју де ци, во де за пи ће и
са ни тар них пре гле да осо бља.

О свим овим те ма ма оп се жно
је го во ри ла прим. др Рад ми ла
Јо ва но вић, спе ци ја ли ста хи ги -
је не и суп спе ци ја ли ста ис хра -
не и на чел ни ца Цен тра за хи -
ги је ну и ху ма ну еко ло ги ју За -
во да за јав но здра вље. Пре ма
ње ним ре чи ма, до би је ни ре -
зул та ти у свим уста но ва ма су
за до во ља ва ју ћи, уз спо ра дич не

слу ча је ве од сту па ња од про пи -
са них кри те ри ју ма. Ако се
узме у об зир да се ова ква ис -
пи ти ва ња вр ше већ ви ше од
јед не де це ни је, мо же се за па -
зи ти да су из го ди не у го ди ну
све зна чај ни ја по бољ ша ња у

свим обла сти ма ко је се пра те,
што ука зу је на то да је спро во -
ђе ње ова квог про гра ма и те ка -
ко свр сис ход но. Оно што ће
ве ћи ну ро ди те ља по себ но за -
ни ма ти, је сте да је хра на ко ју
њи хо ва де ца кон зу ми ра ју у вр -
ти ћи ма без бед на и здра ва, да
је ку хи ња у ко јој се она при -
пре ма чи ста и си гур на, те да се

во ди ра чу на о ка ло риј ској
вред но сти обро ка, као и о са -
др жа ју со ли у њи ма. Ужи ну
шко ла ма нај че шће ди стри бу и -
ра ју до ба вља чи и она је углав -
ном за до во ља ва ју ћег ква ли те -
та: у ма њем про цен ту ис пи ти -
ва них обро ка (13 од 200) про -
на ђе ни су ква сци и пле сни,
што ука зу је на ло ши ји ква ли -
тет бра шна од ко га је те сто на -
пра вље но или су са ма ко јим је
по су то.

Обра зов ним уста но ва ма су у
нај ве ћем бро ју слу ча је ва из ре -
че не ме ре ко је се ти чу раз ли чи -
тих адап та ци ја на са мим објек -
ти ма, као што су по прав ке кро -
во ва, са ни ра ње вла ге, за ме на
до тра ја ле сто ла ри је и на ме -
шта ја, сре ђи ва ње то а ле та и
слич но. По је ди ним шко ла ма је
по себ на па жња скре ну та на то
да тре ба из вр ши ти ре кон струк -
ци ју фи скул тур них са ла и
спорт ских те ре на и да до тра ја -
ле спра ве за ве жба ње тре ба по -
пра ви ти или за ме ни ти но ви ма.

ЈАВ НО ЗДРАВ СТВЕ НА КОН ТРО ЛА У ВР ТИ ЋИ МА И ШКО ЛА МА

Нај ви ше ми ну са за вла гу и то а ле те

Страну припремила 
Драгана
Кожан

„Озбиљ ној фир ми по треб -
ни рад ни ци за рад у ино -
стран ству, од лич на за ра да,
обез бе ђен сме штај, ни је
по треб на рад на до зво ла,
ком фор но рад но окру же -
ње. Те ле фон: 060/1234...” 



Иа ко им је по треб но ма ње од
де сет ми ну та во жње да би сти -
гли до цен тра гра да, на ши су -
гра ђа ни ко ји жи ве у Ули ци
брат ства –је дин ства у Вој ло ви -
ци осе ћа ју се као да су ста нов -
ни ци за ба че ног се ла.

Они стра ху ју и од нај ма ње
ки ше за то што се та да у го то во
сва ком де лу њи хо ве ули це
ства ра ју ба ре. И по ред то га
што има ју фе кал ну ка на ли за -
ци ју, о ки шној мо гу са мо да
са ња ју, што, ка ко ка жу, ни је у
ре ду, с об зи ром на то да ре -

дов но пла ћа ју све да жби не. До
са да су не ко ли ко пу та пот пи -

си ва ли пе ти ци је, сла ли их
над ле жни ма у гра ду и тра жи -

ли од њих да пре ду зму не што
ка ко би у њи хо вој ули ци би ло
бо ље. На жа лост, до сад ни је
би ло ни ка квог ре зул та та. 

– У на шој ули ци је већ го ди -
на ма та ко иа ко има око сто
ку ћа. Љу ди су ди гли ру ке јер
се и по сле нај ма њег пљу ска
ство ре ба ре и ули ца је пу на
бла та. Да не го во рим о то ме
ка ква је си ту а ци ја ако је не ко -
ли ко да на ло ше вре ме. Под -
јед на ко нам сме та и то што је
пут ко ји иде сре ди ном ули це у
вр ло ло шем ста њу и пун је ру -
па. Пу та ри по вре ме но до ла зе
и кр пе ас фалт, али то ни шта
не вре ди јер по сле не ког вре -
ме на те за кр пе по пу сте – ре -
као је Ми лу тин До бре ску, ста -
нар те ули це.

ПРО БЛЕ МИ НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

Стра ху ју од сва ке ки ше

стал но за по сле них, рад ни ка на
од ре ђе но вре ме, во лон те ра и
оних ко ји ра де на осно ву уго во -
ра о ра ду. За ни ма нас и ко ли ко
има прав ни ка у јав ним ко му -
нал ним пред у зе ћи ма и адво ка -
та ко ји су ан га жо ва ни као за -
ступ ни ци јав них ко му нал них
пред у зе ћа – из ја вио је наш са го -
вор ник из Град ског од бо ра Срп -
ске ра ди кал не стран ке ко ји је
за тра жио да оста не ано ни ман.

На пи та ње но ви на ра шта је
по вод за пи смо ко је је упу ће -
но град ским јав ним ко му -
нал ним пред у зе ћи ма он је
ре као да пан че вач ки СРС
осно ва но сум ња да се у њи ма
од 2000. го ди не за по слио ве -
ли ки број љу ди ис кљу чи во
на осно ву при пад но сти по -
ли тич ким пар ти ја ма, уме сто
да пре суд на бу де струч ност
кан ди да та.

Наш са го вор ник је до дао и
да гра ђа ни Пан че ва не ма ју ни -
ка кав ути цај ни ти мо гућ ност
кон тро ле над тро ше њем нов ца
у град ским јав ним ко му нал -
ним пред у зе ћи ма. Због то га
ће, ка ко је на ја вио, ра ди ка ли
са че ка ти да до би ју све по дат ке
ко је су тра жи ли, а он да ће иза -
ћи у јав ност с њи ма и ко мен та -
ри са ће их на кон фе рен ци ја ма
за но ви на ре те стран ке.
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Нор ма ли за ци ја 
са о бра ћа ја сре ди ном
ове го ди не

Све ви ше пут ни ка
у во зо ви ма

Ра до ви на из град њи и елек -
три фи ка ци ји дру гог ко ло се ка
пру ге на де о ни ци Пан че во –
Бе о град ду ге 15 ки ло ме та ра
за сад се од ви ја ју бр же не го
што је пла ни ра но, за хва љу ју ћи
че му ће тај по сао би ти у пот -
пу но сти за вр шен до сре ди не
ове го ди не.

За ме ник ди рек то ра ком па -
ни је „Ру ске др жав не же ле зни -
це” („РЖД ин тер не ше нел”)
Ма сур бек Сул та нов ових да на
је из ја вио за ру ски ин тер нет
пор тал „Спут њик” да ће пр во
би ти за вр ше на де о ни ца Кр ња -
ча –Пан че во, ко ја ће до кра ја
иду ћег ме се ца би ти пре да та у
упо тре бу, а да ће пру га це лом
ду жи ном по че ти да се ко ри сти
нај ка сни је до ју на.

Под се ћа мо, ова ин ве сти ци ја
се фи нан си ра кре ди том у из -
но су од 800 ми ли о на до ла ра
ко ји је 2013. го ди не Ру си ја
обез бе ди ла Ср би ји. Тај но вац
ће би ти ис ко ри шћен за мо дер -
ни за ци ју на ших же ле зни ца и
ку по ви ну 27 но вих, ком фор -
них и кли ма ти зо ва них во зо ва,
ко ји ће на кон за вр шет ка ре -
кон струк ци је по сто је ћих и из -
град ње но вих же ле знич ких

ДО БРЕ ВЕ СТИ СА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ

ПО СЛО ВИ НА ПРУ ЗИ ЗА БЕ О ГРАД ПРИ КРА ЈУ

пра ва ца мо ћи да раз ви ја ју бр -
зи не и до 120 ки ло ме та ра на
час.

По сло ви на же ле зни ци у
Ср би ји ко је од 2014. го ди не
из во ди ру ска ком па ни ја „РЖД
ин тер не ше нел” с не ко ли ко на -
ших фир ми ко је су ан га жо ва -
не као по ди зво ђа чи обим ни су
с об зи ром на то да се па ра лел -
но ра ди на пру га ма Пан че во –
Бе о град и Бе о град –Бар, као и
на ре кон струк ци ја ма још шест
ли ни ја на се ве ру и ју гу же ле -
знич ког ко ри до ра 10 ко ји про -
ла зи кроз Ср би ју.

Не ра чу на ју ћи рад ни ке на -
ших фир ми, на тим по сло ви ма

је ан га жо ва но око 100 фа кул -
тет ски обра зо ва них струч ња ка
из Ру си је, а ко ри сти се нај са -
вре ме ни ја опре ма из те зе мље.
По ред об но ве же ле знич ке ин -
фра струк ту ре у Ср би ји, „Ру ске
др жав не же ле зни це” су се по -
ка за ле и као дру штве но од го -
вор на ком па ни ја за то што су
фи нан си ра ле об но ву шко ле
„Ва са Жив ко вић” у Пан че ву и
ре кон струк ци је основ них шко -
ла у још два гра да у Ср би ји,
као и шко ло ва ње на ших сту де -
на та у Ру си ји.

На жа лост, ме ђу на ма има
оних ко ји су сво јим нео д го -
вор ним по на ша њем ба ци ли

сен ку на ре кон струк ци ју же -
ле знич ке мре же у Ср би ји и
по моћ Ру си је у то ме. Про -
шло је тек де се так да на от ка -
ко су два но ва ру ска во за пу -
ште на у са о бра ћај на пру га -
ма Бе о град –Ки кин да и Бе о -
град –Зре ња нин, а већ два пу -
та су ка ме но ва ни и спо ља су
иша ра ни.

Ина че, број пут ни ка у тим
во зо ви ма и про да тих ка ра та
из не де ље у не де љу ра сте. Од
15. до 21. фе бру а ра про да то је
1.625 ка ра та и пре ве зе но
1.807 пут ни ка, што је 750 ви -
ше не го у пр вој не де љи од ка -
да су ти во зо ви у са о бра ћа ју.

Град ски од бор Срп ске ра ди -
кал не стран ке ових да на је
упу тио пи сма ди рек то ри ма
свих јав них ко му нал них пред -
у зе ћа у гра ду зах те ва ју ћи од
њих да од го во ре на ви ше пи та -
ња на осно ву За ко на о сло бод -
ном при сту пу ин фор ма ци ја ма
од јав ног зна ча ја.

– Као пр во, тра жи ли смо да
нам до ста ве број за по сле них рад -
ни ка са ста њем на дан 1. 1. 2000.
го ди не, 1. 1. 2004, 1. 1. 2008, 1.
1. 2012. и 1. 1. 2016. Зах те ва ли
смо и увид у пра вил ни ке о си -
сте ма ти за ци ји рад них ме ста за
2000, 2004, 2008, 2012. и 2015.
го ди ну за кључ но с де цем бром.
Оче ку је мо и ин фор ма ци је о
бро ју ди рек то ра, њи хо вих за ме -
ни ка и по моћ ни ка ди рек то ра у
јав ним ко му нал ним пред у зе ћи -
ма. Ин те ре су ју нас и по да ци о
бро ју ше фо ва оде ље ња, сек то ра
и по го на, као и ин фор ма ци је о
бро ју са вет ни ка ко ји су стал но
за по сле ни и оних што ни су у
рад ном од но су. Од над ле жних у
јав ним ко му нал ним пред у зе ћи -
ма оче ку је мо да нам од го во ре и
на пи та ња ко ли ко је чла но ва
управ них и над зор них од бо ра,

СРП СКА РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА

Пи та ња за ди рек то ре јав них ко му нал них пред у зе ћа

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка ко и ка -
да про це ни те да је вре ме за
но ви по че так. „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 „На
тај ном за дат ку” Да ни је ле
Стил 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.

„Вр ло ла ко, сти гли смо на
дно дна и са да не ма мо ви ше
куд, је ди но мо же мо кре ну ти
на пред и на ћи не ки но ви по -
че так.” 064/9694...

„Са мо слу шам свој уну тра -
шњи глас. Не знам ка ко му
успе ва, али увек по го ди шта
је за ме не нај бо ље. И че сто је
бо лан крај са мо ма ска за пре -
ди ван по че так.” 064/8770...

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
шта је њи хо во нај ду же пу то ва -
ње. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Нај ду же пу -
то ва ње” Ни ко ла са Спарк са.

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.

„Мо је нај ду же пу то ва ње је
оно од ку ће до ма ти ча ра.”
069/7177...

„Мо је нај ду же пу то ва ње би
би ло оно кроз про шлост – не -
кад ле по, не кад ру жно, али
та кав је жи вот. Из дво ји ла бих
сво ју пр ву љу бав, не ко га ко ме
ни је при ме тио.” 066/4235...

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

Дуг пут од ку ће 
до ма ти ча ра

Ових да на по че ла је ре кон -
струк ци ја Ули це Ни ко ле
Ђур ко ви ћа, ко ја се на ла зи у
ста ром де лу гра да. Вред ност
ра до ва, ко ји тре ба да бу ду за -
вр ше ни до сре ди не ма ја, из -
но си 16.600.024 ди на ра.

До та да ће та ули ца би ти
за тво ре на за са о бра ћај, а они
ко ји су на ви кли да се ту пар -
ки ра ју, тре ба да по тра же дру -
го ме сто за сво ја во зи ла.

Под се ћа мо, уго во ром ко ји
је пот пи сан из ме ђу Ди рек -

ци је за из град њу и уре ђе ње
гра да као на ру чи о ца по сла и
фир ме „Фин нет ин же ње -
ринг”, ан га жо ва не за ре кон -
струк ци ју Ули це Ни ко ле
Ђур ко ви ћа, пред ви ђе но је тај
по сао бу де те ме љан.

Ра до ви ће об у хва ти ти по -
ста вља ње ас фалт не под ло ге,
са о бра ћај не сиг на ли за ци је,
јав ног осве тље ња, ки шне и
фе кал не ка на ли за ци је, као
и обе ле жа ва ње пар кинг-
-ме ста.

У СТА РОМ ДЕ ЛУ ГРА ДА ОВИХ ДА НА

Ре кон струк ци ја Ули це
Ни ко ле Ђур ко ви ћа

Јав но ко му нал но пред у зе ће
„Хи ги је на” об ја ви ло је на
сво јој стра ни на „Феј сбу ку”
да је ре шен про блем на ко ји
су се жа ли ли на ши су гра ђа -
ни из стам бе ног бло ка у Ули -
ци др Жар ка Фо га ра ша.

Они су зах те ва ли да „Хи ги -
је на” ин тер ве ни ше због то га
што не де љу да на ни је од во -
же но ђу бре с тог ме ста. Бо јан
Илић, по сло во ђа „Хи ги је ни -
ног” по го на „Из но ше ње от па -
да”, из ја вио је по во дом то га
да је про блем на стао за то што
је је ди ни при лаз до дво ри шта

из Ули це др Жар ка Фо га ра ша
био ком плет но про ко пан, па
ни је по сто ја ла мо гућ ност да
ка ми о ни „Хи ги је не” до ђу до
кон теј не ра.

У ин фор ма ци ји ко ју је об ја -
ви ла „Хи ги је на” на ве де но је и
да то јав но ко му нал но пред у -
зе ће ни је би ло оба ве ште но о
по чет ку ра до ва ко ји су оба вља -
ни на том ме сту. Да је би ло
дру га чи је, кон теј не ри би на
вре ме би ли пре ме ште ни и не
би би ло про бле ма. Без об зи ра
на све, чим су ра до ви за вр ше -
ни, кон теј не ри су ис пра жње ни.

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ХИ ГИ ЈЕ НА”

Ре шен про блем у Ули ци
Жар ка Фо га ра ша

Да ли ће заиста „летети” 120 километара на сат

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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За штит ним оде ли ма
ис те као рок тра ја ња

Во зи ла у про се ку ста ра
ви ше од два де сет 
се дам го ди на

„Ка да тре ба да га се не ки по -
жар, ва тро га сци обла че за -
штит на оде ла ко ји ма је ис те -
као рок тра ја ња, а на ин тер -
вен ци је кре ћу во зи ли ма про -
сеч не ста ро сти ви ше од два де -
сет се дам го ди на. У ва тро га -
сним је ди ни ца ма ра ди алар -
мант но ма ли број љу ди, а ва -
тро га сна слу жба не ма кон ти -
ну и ра но фи нан си ра ње”, упо -
зо рио је у са оп ште њу Син ди -
кат ва тро га са ца, ор га ни за ци ја
ко ја је фор ми ра на 2009. го ди -
не и оку пља све при пад ни ке
ва тро га сно-спа си лач ких је ди -
ни ца на те ри то ри ји Ср би је.

Тај син ди кат сма тра да у др -
жав ним струк ту ра ма Ср би је већ
ду ги низ го ди на не по сто ји свест
о зна ча ју ва тро га сне слу жбе као
бит ног сег мен та без бед но сти
др жа ве и ње них гра ђа на.

Син ди кат ва тро га са ца ис ти -
че да је нео п ход но ре ша ва ње
свих про бле ма с ко ји ма се су -
о ча ва ју за по сле ни у тој слу -
жби. Пре све га, што пре би
тре ба ло по ве ћа ти број за по -
сле них, јер са да шње ста ње до -
во ди у пи та ње еле мен тар но
функ ци о ни са ње ва тро га сне
слу жбе.

У са оп ште њу Син ди ка та ва -
тро га са ца пи ше да Ср би ја тре -
нут но има 3.100 ва тро га са ца,
што је у од но су на број ста нов -
ни ка, по вр ши ну те ри то ри је
ко ју они шти те и број ин тер -
вен ци ја нај ма ње у ре ги о ну.

Пре ма европ ским пре по ру ка -
ма, на 1.000 ста нов ни ка би тре -
ба ло да до ла зи по је дан ва тро га -
сац. У Бу гар ској, ко ја има 7,5
ми ли о на ста нов ни ка, ра ди 7.000
ва тро га са ца. Сло вач ка, с 5,3 ми -
ли о на ста нов ни ка, има 4.300 ва -

ИЗ У ЗЕТ НО ВА ЖНА ПРО ФЕ СИ ЈА ЗА ПО СТА ВЉЕ НА

ВА ТРО ГА СЦИ РА ДЕ У ЛО ШИМ УСЛО ВИ МА

тро га са ца, а у Хр ват ској их има
чак 6.000 иа ко у тој зе мљи жи ви
4,2 ми ли о на ста нов ни ка.

Син ди кат ва тро га са ца је у
свом са оп ште њу на вео и да је
про блем не до вољ ног бро ја љу -
ди ко ји ра де у тој слу жби до
са да ре ша ван из да ва њем тзв.
на ло га за при прав ност ва тро -
га сци ма.

На тај на чин они су се оба -
ве зи ва ли да два на ест са ти пре
не го што им поч не ре дов на
сме на, у сво је сло бод но вре ме,
бу ду спрем ни да се уко ли ко
до би ју по зив за ин тер вен ци ју,
од мах ода зо ву и што бр же до -
ђу у ва тро га сну је ди ни цу.

Та кво функ ци о ни са ње ва -
тро га сне слу жбе би ло је нео п -
ход но с об зи ром на то да је на -
кон од ла за ка де жур не еки пе
на ин тер вен ци је ва тро га сна
ста ни ца оста ја ла пра зна и у
слу ча ју но вог по жа ра или по -
тре бе за не ком дру гом ин тер -
вен ци јом ни је би ло ни ког да
ре а гу је.

Ме ђу тим, због штед ње и
ра ци о на ли за ци је тро шко ва у
МУП-у уки ну та је при прав -
ност, за ко ју су ва тро га сци

би ли пла ћа ни 20 ди на ра по
са ту.

„Син ди кат ва тро га са ца раз у -
ме по тре бу за сма ње њем тро -
шко ва, али је не до пу сти во да се
ре стрик тив на по ли ти ка при ме -
њу је на та кав на чин. Због то га
ин си сти ра мо на што хит ни јем
при је му но вих љу ди у ва тро га -
сну слу жбу, а док се то не ре ши,
тра жи мо да се по но во вра ти
при прав ност”, пи ше у са оп ште -
њу Син ди ка та ва тро га са ца.

Ка ко смо са зна ли од Ду шка
Нин ко ва, пред сед ни ка те ор -
га ни за ци је, пла те ва тро га са ца
су 40.000 ди на ра. За тај но вац
мо ра ју да ра де и дру ге по сло ве
по ред га ше ња по жа ра, по чев
од из у зет но те шких, као што
су спа са ва ња жр та ва те шких
са о бра ћај них не сре ћа и ева ку -
и са ње по стра да лих у при род -
ним не по го да ма, па до оних
ба нал них, као што су спа са ва -
ња кућ них љу би ма ца.

УПО ЗО РЕ ЊЕ ВО ЗА ЧИ МА

Обра ти те па жњу 
на трак то ре

По ли ца јац Сре тен Сте фа но -
вић и ин спек тор Са ша Мар ко -
вић, при пад ни ци По ли циј ске
упра ве у Пан че ву, про гла ше ни
су за нај бо ље то ком прет ход -
ног ме се ца на све ча но сти одр -
жа ној 29. фе бру а ра у згра ди
Град ске упра ве. При зна ња су
им уру чи ли за ме ник гра до на -
чел ни ка Пан че ва Са ша Лев на -
јић и на чел ник Ју жно ба нат -
ског окру га Зо ран Та сић.

– То ком про те клог ме се ца
имао сам до бре ре зул та те у ра -
све тља ва њу ви ше раз бој ни -
шта ва и те шких кра ђа. То не
бих мо гао без са рад ње са оста -
лим ко ле га ма и опе ра тив ци ма
у По ли циј ској ис по ста ви „Југ”.
С об зи ром на то да је тим ски
рад не што без че га је по ли циј -
ски по сао не за ми слив, за све
њих имам са мо ре чи хва ле, а
за хва љу јем и сво јим ста ре ши -

на ма у По ли циј ској упра ви и
ис по ста ви „Југ”, као и гра до на -
чел ни ку и на чел ни ку Ју жно ба -
нат ског окру га – из ја вио је по -
ли ца јац Сре тен Сте фа но вић.

На чел ник Ју жно ба нат ског
окру га Зо ран Та сић ре као је да
на гра де ко је се до де љу ју од
про шле го ди не тре ба да бу ду
под стрек свим пан че вач ким
по ли цај ци ма да ча сно и по -
ште но оба вља ју свој по сао. Он
је за хва лио свим по ли цај ци ма
на те ри то ри ји ју жног Ба на та и
по же лео им све нај бо ље.

За ме ник гра до на чел ни ка
Са ша Лев на јић на гла сио је да
је по ли циј ски по сао те жак и
од го во ран, те да зах те ва број -
на од ри ца ња. Због то га Град
Пан че во же ли да под стак не
све по ли цај це да са ве сно оба -
вља ју свој по сао, јер ће у том
слу ча ју би ти на гра ђе ни.

С об зи ром на то да је зи ма
при кра ју и да се бли жи се зо на
про лећ них по љо при вред них
ра до ва, во за чи ау то мо би ла
тре ба да бу ду спрем ни на то да
ће на пу те ви ма би ти све ви ше
трак то ра, па би ва ља ло да
обра те па жњу на њих – апе ло -
ва ла је Аген ци ја за без бед ност
са о бра ћа ја.

У пе ри о ду од 2010. до 2014.
го ди не на пу те ви ма у Ср би ји
до го ди ло се 3.508 са о бра ћај -
них не сре ћа с трак то ри ма, у
ко ји ма је по ги ну ло 269 ли ца.
Се дам де сет че ти ри од сто њих
су стра да ли као во за чи, а 26
од сто њих као пут ни ци. Узро -

ци нај ве ћег бро ја тих са о бра -
ћај них не сре ћа би ли су сле та -
ња трак то ра с пу та, пре вр та ња
на пу ту, као и су да ри с дру гим
во зи ли ма.

Аген ци ја за без бед ност са о -
бра ћа ја апе ло ва ла је и на
трак то ри сте да во де ра чу на
ка да су у са о бра ћа ју. Они тре -
ба стал но да др же укљу че на
жу та ро та ци о на све тла, не тре -
ба да во зе под деј ством ал ко -
хо ла, мо ра ју да во де ра чу на о
то ме ка ко пре во зе пут ни ке и
да ли су им во зи ла тех нич ки
ис прав на, као и да на вре ме
сиг на ли зи ра ју ка да из ла зе са
спо ред них пу те ва.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

КО А ЛИ ЦИ ЈА „ГРА ЂАН СКА ВОЈ ВО ДИ НА”

Со ли дар ност 
с Фи ли пом Да ви дом

Ко а ли ци ја вој во ђан ских не -
вла ди них ор га ни за ци ја „Гра -
ђан ска Вој во ди на” по зва ла је
све гра ђа не Вој во ди не и Ср би -
је, јав не лич но сти и ци вил не
ор га ни за ци је да се со ли да ри -
шу с Фи ли пом Да ви дом, књи -
жев ни ком ко ји је већ да ни ма
на ме ти на па да про вла ди них
и екс тре ми стич ких ме ди ја
због про шло не дељ ног исту па у
На род ној би бли о те ци Ср би је.

„Да вид је свих ових го ди на
био до сле дан кри ти чар агре -
сив не на ци о на ли стич ке по ли -
ти ке. Про шло не дељ ним хра -
брим ге стом одр жао је лек ци ју
не са мо То ми сла ву Ни ко ли ћу,

ко ји се ни ка да ни је огра дио од
сво је по ли ти ке из де ве де се тих
го ди на и ти ту ле чет нич ког вој -
во де, већ и сви ма они ма ко ји
су до при не ли или до бро вољ но
при ста ли на то да се у за бо рав
гур не вре ме ра та и зло чи на и
из бег не од го вор ност за по ли -
ти ку ко ја је иза зва ла смрт де се -
ти не хи ља да љу ди на про сто -
ри ма бив ше Ју го сла ви је”, пи -
ше из ме ђу оста лог у са оп ште -
њу „Гра ђан ске Вој во ди не”.

Та ко а ли ци ја сма тра и да
со ли дар ност с Фи ли пом Да ви -
дом пред ста вља од бра ну пра ва
на кри тич ки став и не при ста -
ја ње на за бо рав и ћу та ње. 

СВЕ ЧА НОСТ У ЗГРА ДИ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Сте фа но вић и Мар ко вић
по ли цај ци ме се ца

Захваљујући хуманитарној
акцији коју је спровело Удру-
жење Крајишника прошлог
четвртка је поново укључена
струја деветочланој породици
Јешић која је остала у мраку
средином прошле године због
дуга од 100.000 динара. У ста-
ну од педесетак квадрата тада
су остали без електричне
енергије самохрана мајка и
осморо деце, од којих је двоје
тешко болесно.

Информације о тешкој си-
туацији у којој се нашла та по-
родица дирнуле су чланове
Удружења Крајишника, па су
они, поред прикупљања нов-
чаних прилога за поновно
укључење струје и анимирања
директора градских јавних ко-
муналних предузећа да по-

могну у томе, обезбедили за
Јешиће и храну, воће, ранчеве
за школу, патике и гардеробу.
Председник Удружења Краји-
шника Миле Боснић најавио
је да ће се наставити прику-
пљање помоћи за породицу
Јешић зато што њени чланови
то заслужују.

Да је помоћ коју су прику-
пили чланови поменутог удру-
жења отишла у праве руке,
сведоче подаци да једно дете у
породици Јешић болује од ау-
тизма, друго има сметње у раз-
воју, а њихова мајка Алексан-
дра месечно за живот има на
располагању само 13.000 ди-
нара, колико износи социјална
помоћ коју добија. Јешићима
то није довољно ни за најо-
сновније трошкове, а једино је

добро то што су им неке ком-
шије у згради у којој живе на
Стрелишту омогућавале да
код њих повремено прикључу-
ју шпорет и сијалицу.

„Нема коме се нисам обра-
тила за помоћ и свуда сам на-
илазила на негативан одговор.
Молила сам за разумевање,
јер моја деца седе код куће у
мраку, а немамо довољно пара
ни за храну и лекове. Као и
сваки родитељ, сматрам да
они имају право на нормалан
живот и зато молим све људе
добре воље који могу да нам
помогну и изађу у сусрет”, пи-
ше у поруци коју је Алексан-
дра Јешић објавила на „Феј-
сбуку”.

УСПЕЛА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА КРАЈИШНИКА

Деветочланој породици поново укључена струја

ДРА ГО ЦЕ НА ПО МОЋ РУ СИ ЈЕ

Опре мље ност на ших ва тро га сних је ди ни ца не знат но је по -

бољ ша на тек про шле го ди не, по сле ду жег вре ме на, за хва -

љу ју ћи до на ци ји вла де Ру си је. Та др жа ва је на шем

Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва по кло ни ла че тр на ест но -

вих ва тро га сних во зи ла и два ро бо та за га ше ње по жа ра с

да љин ским упра вља њем, укуп не вред но сти око де вет ми -

ли о на до ла ра. Ко рист од то га има ла је и ва тро га сна је ди ни -

ца у Пан че ву, с об зи ром на то да су на ши ва тро га сци та да

до би ли јед ног ро бо та, а дру ги је при пао њи хо вим ко ле га ма

у Но вом Са ду. То је обра зло же но ти ме да и у на шем гра ду и

у вој во ђан ској пре сто ни ци по сто је фа бри ке хе миј ске ин ду -

стри је па би ро бо ти мо гли до бро да се ис ко ри сте у слу ча ју

по жа ра и ак ци де на та.

Бесомучно позивање некога
телефоном, упућивање претњи
и учестало слање узнемирују-
ћих СМС-ова убудуће би тре-
бало да се третира као кривич-
но дело прогањање и да се
санкционише – сматрају број-
ни тужиоци, адвокати и судије.

Такво понашање је на Запа-
ду одавно кажњиво и до појаве
интернета подразумевало је
свако самовољно, злонамерно
и континуирано угрожавање
приватности неке особе. Уко-
лико се то понављало више
пута уз претње жртви, угрожа-
вање њене приватности и за-

страшивање, за делиоце прав-
де није било дилеме у вези с
тим треба ли изрећи санкције.

Након бума интернета и
друштвених мрежа узнемира-
вање је попримило нове и за-
страшујуће димензије. У но-
вим условима угрожавање
приватности може несметано
да се одвија и у виртуелном
свету и више није примаран
непосредан физички контакт
између прогонитеља и жртве.

Заговорници идеје да би убу-
дуће требало кажњавати оне
који прогањају друге као аргу-
менте наводе да да је такво по-

нашање често повезано с наси-
љем над женама и вршњачким
насиљем, а може подразумева-
ти и насиље на радном месту,
сексуално узнемиравање, као и
нарушавање интиме славних
личности, познаника или пот-
пуно непознатих људи.

Нажалост, бројним уби-
ствима и другим трагедијама
које су се код нас догодиле
претходило је дуготрајно уз-
немиравање и застрашивање
жртава на све могуће начине.
Иако су оне у великом броју
случајева тражиле заштиту
полиције, то се најчешће завр-

шавало слегањем рамена љу-
ди у плавим униформама и
образложењима да не могу да
интервенишу само на основу
нечијих пријава док се још ни-
шта није догодило. 

Да је било другачије, да су
жалбе полицији схватане
озбиљно и да су и наше судије
имале могућност да, попут
својих колега на Западу, реа-
гују поводом узнемиравања и
изричу казне онима који на
тај начин угрожавају друге,
црне хронике у дневним нови-
нама не би биле толико попу-
њене.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОПУНУ КРИВИЧНОГ ЗАКОНА

Кажњавати оне који узнемиравају друге
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Не ма ви ше про бле ма
око кво ру ма

Пе то ро од сед мо ро
чла но ва по ву кло
остав ке

До не дав но је Скуп шти на Ме -
сне за јед ни це Ја бу ка би ла
пред ре корд ним тре ћим рас -
пу шта њем од по след њих ре -
дов них из бо ра јер је сед мо ро
ње них чла но ва под не ло остав -
ке. Ако се зна да је још је дан
члан то учи нио од мах на кон
про шло го ди шњих дру гих ван -
ред них из бо ра, број од пре о -
ста лих сед мо ро ни је био до во -
љан да тво ри кво рум.

По стиг нут ком про мис
Ме ђу тим, с тим се ни је ми рио
пр ви чо век ја буч ке скуп шти не
Сло бо дан Илић (СНС), па је
сна гом сво јих ар гу ме на та по -
ку ша вао да одо бро во љи ко ле ге
и при во ли их да од у ста ну од
из ре че них ста во ва.

– Остав ке ни сам од мах кон -
ста то вао за то што сам ап со лут -
но ве ро вао да мо же мо да на -
пра ви мо ком про мис. То је би -
ло из у зет но зна чај но бу ду ћи да
нас је че ка ло усва ја ње фи нан -
сиј ског пла на. Ни је ми би ло
бит но са мо да по но во ус по ста -
вим ве ћи ну већ сам се из пет -
них жи ла тру дио да им ста вим
до зна ња да та ко чи не услу гу
они ма ко ји при жељ ку ју из бо ре
и то та ман кад смо на пра ви ли
ка кво-та кво је дин ство за до -
бро бит Ја бу ке и по пра ви ли

ЈА БУЧ КА СКУП ШТИ НА ПО НО ВО НЕ СМЕ ТА НО РА ДИ

БЕЗ ТРЕ ЋИХ ВАН РЕД НИХ ИЗ БО РА

ути сак код број них удру же ња
гра ђа на – ис та као је Илић.

Пр ви ко ји је по ву као остав -
ку био је Јо ви ца Па у нов ски, а
убр зо су исто учи ни ли и Де јан
Ан древ ски, Дра ган Јо ва но вић
(сви с ли сте СНС-а), као и Ље -
па Жи лев ски и Јо ван Ко лов -
ски из Де мо крат ске пар ти је
Ма ке до на ца.

– На дам се да ће та ко по сту -
пи ти и Вла ди мир Швец. Је ди -
но је Ђор ђе Ор ло вић, до ско ра -
шњи пред сед ник Из вр шног од -
бо ра, чвр сто ре шио да не ме ња
од лу ку, јер се, ка ко ка же, раз о -
ча рао у нај бли же са рад ни ке. С
пре о ста ли ма сам се са ста јао
ви ше пу та и, док су ми они ука -
зи ва ли на уо че не про бле ме, ја
сам их убе ђи вао да оста ну ка ко
би смо их за јед но ре ша ва ли. У
су прот ном би до шло до рас пу -
шта ња Скуп шти не и гра ђа ни
би по но во нај ви ше ис па шта ли.

На кон што је до шло до пре ме -
шта ја (на рад но ме сто у ар хи ви
Град ске упра ве) До ре ла Во -
шти на ра, ви шег ре фе рен та за
по сло ве Ме сне кан це ла ри је и
Скуп шти не Ме сне за јед ни це
Гло гоњ, ова ин сти ту ци ја ван -
ред но се са ста ла у уто рак, 23.
фе бру а ра, и за у зе ла де ци ди ран
став – да се по ме ну ти слу жбе -
ник вра ти та мо где је ра дио у
по след њих три де сет го ди на.

Тим по во дом је по кре ну та
ини ци ја ти ва за из ме ну „спор -
не” од ред бе Пра вил ни ка о
уну тра шњем уре ђе њу и си сте -
ма ти за ци ји Град ске упра ве
Пан че ва, па је већ су тра дан
гра до на чел ни ку упу ћен зах тев
за хи тан са ста нак, на ко јем би
му би ло ука за но на то ко ли ки
зна чај за Ме сну за јед ни цу
Гло гоњ и све ме шта не тог се ла
има рад До ре ла Во шти на ра.
Сви ис ти чу да је тај скро ман и
по жр тво ван чо век го ди на ма, у
сва ко до ба да на и но ћи, био на

рас по ла га њу су гра ђа ни ма и
чи нио им услу ге ко је да ле ко
пре ва зи ла зе зва ни чан опис
по сло ва ње го вог рад ног ме ста.

За ту при ли ку ме сна скуп -
шти на је офор ми ла и де ле га -
ци ју у са ста ву: пред сед ник Зо -
ран Ар сић, Дра ган Сто ја но вић
и Оли вер Пет ко вић, ко ји је на -
вео да ни де се так да на на кон

под но ше ња мол бе ни је би ло
ни ка квог по зи ва из ка би не та
гра до на чел ни ка.

– Пре ма ин фор ма ци ја ма из
ме ди ја, Са ша Па влов је на
сим по зи ју му у Гра цу. Ве ру је -
мо да ће нас по ње го вом по -
врат ку они ко ји су за ду же ни
да пра те ини ци ја ти ву, по зва ти
на са ста нак, јер не за до вољ -

ство Гло го ња ца ра сте из да на у
дан. С дру ге стра не, ин те ре -
сант на је чи ње ни ца да је по -
ме ну тим пра вил ни ком, ко ји је
од пре не ко ли ко да на до сту -
пан пре ко зва нич ног сај та
Гра да, си сте ма ти зо ва но пет
из вр ши ла ца на по сло ви ма
скуп шти на ме сних за јед ни ца,
чи ји су рад ни за да ци слич ни
они ма ко је је оба вљао Во шти -
нар. Је ди но ни је ја сно у ко јим
ме сним за јед ни ца ма је за по -
сле но тих пет из вр ши ла ца и
да ли је ту реч о не ким на се -
ље ним ме сти ма. Тра жи ће мо
од Град ске упра ве до дат не ин -
фор ма ци је, ка ко би смо зна ли
ку да ће мо усме ри ти на шу
ини ци ја ти ву – ис та као је Пет -
ко вић.

Ме ђу тим, пре ма са зна њи ма
до ко јих је до шао „Пан че вац”,
тих пет рад них ме ста од но си
се на град ске ме сне за јед ни це
у ко ји ма тре нут но по сто је се -
кре та ри.

ГЛО ГОЊ ЦИ У ИШ ЧЕ КИ ВА ЊУ ДА ИМ ГРАД ОД ГО ВО РИ

Силно желе повратак омиљеног службеника

Ни је ма ла ствар по бе ди ти у
не ком кви зу, а на ро чи то би ти
нај бо љи у јед ном од на ших
нај по пу лар ни јих – „Сла га ли -
ци”. То је пре не ко ли ко да на
по шло за ру ком (бо ље ре ћи
гла вом) три де се то го ди шњем
Стар чев цу Ср ђа ну Се ли мов -
ском, елек тро ин же ње ру за по -
сле ном у бе о град ској фир ми
„HDL Design House”.

Иа ко се ви ше пу та при ја -
вљи вао за оми ље ни квиз, тек
ње го ва де вој ка Би ља на би ла је
срећ не ру ке.

– Ка да су ме по зва ли, ни на -
крај па ме ти ми ни је би ло да
ћу по бе ди ти. У гла ви ми је би -
ло је ди но то да не про ђем као
из ве сни Сла во љуб, ко ји је за -
вр шио с ми нус-по е ни ма. Ис -
по ста ви ло се да је страх нео -
прав дан, јер во лим да се так -
ми чим, а „Сла га ли ца” ми нај -

ви ше ле жи за то што се не тра -
жи са мо пу ко зна ње, већ и ло -
ги ка, ма те ма ти ка, моћ за кљу -
чи ва ња... – на во ди мла ди
струч њак.

Се ли мов ски ка же да је у
сту ди ју ат мос фе ра че сто ве о -
ма на пе та. Иза ку ли са мо же
би ти мно го љу ди, ко ји пра ве
бу ку и де кон цен три шу так ми -

ча ре, по не кад и во ди те ље, а
има и тех нич ких гре ша ка, па
че сто до ла зи до по нов ног сни -
ма ња сце на.

Он ка же да је по че так нај -
зна чај ни ји, то јест пр ва игра
„Сла га ли ца”; ако так ми чар
ло ше кре не, обич но се упла ши
и те шко се „вра ћа”.

– Кад пр ви пут сед неш у
цр ве ну сто ли цу, схва тиш да
је мно го дру га чи ји осе ћај не -
го кад гле даш из сво је удоб не
фо те ље. Ипак, бр зо сам пре -
ва зи шао по чет ну не ла го ду и
ка сни је, по себ но од че тврт -
фи на ла, имао сам са мо по зи -
тив ну тре му. Би тан фак тор је
и пси хо ло шко над му дри ва -
ње, на ро чи то ка да су так ми -
ча ри из јед на че ни, па уко ли ко
бр зо по ве деш, то ства ра ве ли -
ки при ти сак код ри ва ла. Нај -
не и зве сни је је би ло фи на ле,

ка да сам ду го во дио, али ме
је пред сам крај про тив ник
пре сти гао. Пре су ди ла је по -
след ња асо ци ја ци ја, ка да
сам, на кон два отво ре на
ступ ца (Рим и Су бо ти ца –
прим. аут.), по го дио да је ко -
нач но ре ше ње чу ве ни Спар -
так и три јум фо вао са два де -
се так по е на раз ли ке – об ја -
шња ва Се ли мов ски.

За ве ли ку по бе ду су му при -
па ле при ма мљи ве на гра де –
200.000 ди на ра у ке шу, ро ба у
„Тех но ма ни ји” у из но су од
120.000 и пу то ва ње у Бар се ло -
ну за две осо бе.

СТАР ЧЕ ВАЦ ПО БЕ ДИО У ЧУ ВЕ НОМ КВИ ЗУ

Се ли мов ски шам пи он „Сла га ли це”

Месне актуелности 

Ба нат ски Бре сто вац: Књи га
афо ри за ма Зо ра на Т. По по ви -
ћа под на сло вом „Да ће Бог,
ако Бог да” про мо ви са на је у
по не де љак, 29. фе бру а ра, у
До му кул ту ре. Уче ник тре ћег
раз ре да Ду шан Вар га осво јио
је тре ће ме сто на Оп штин -
ском так ми че њу из ма те ма -
ти ке. Удру же ње же на ор га ни -
зо ва ће „Осмо мар тов ски ба зар
до ма ће ра ди но сти” у Ули ци
вој во де Жи во ји на Ми ши ћа у
Пан че ву, од 10 до 17 са ти.

Ба нат ско Но во Се ло: Удру -
же ње же на „Но во се љан -
ке/Boboacele” при ре ди ло је у
не де љу, 28. фе бру а ра, у До му

кул ту ре, осмо мар тов ску из -
ло жбу, ко ју су на ред них да на
по се ти ли уче ни ци ни жих
раз ре да шко ле. Да ни је ла Пе -
тро вић, струч ни ру ко во ди -
лац удру же ња ДАК, одр жа ће
кон церт у уто рак, 8. мар та,
од 16 са ти, у ма лој са ли До -
ма кул ту ре, а од мах за тим је
отва ра ње из ло жбе 3Д цр те жа
ау тор ке Те о до ре Цвет ко вић.

До ло во: Ме сна за јед ни ца је
рас пи са ла јав ну на бав ку за
из град њу пар кин га у цен тру
се ла. Ко му нал но пред у зе ће
је за по че ло чи шће ње ди вљих
де по ни ја. Ци клус еду ка ци ја
по љо при вред ни ка за вр шен
је у су бо ту, 27. фе бру а ра.

Гло гоњ: Рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа офар ба ли су
кан де ла бре у пар ку. У До му
кул ту ре је још увек отво рен
по зив де ци да се при ја ве за
драм ску сек ци ју. Удру же ње
же на „Гло гоњ ке” ће по во дом
8. мар та при ре ди ти дру же ње
уз му зи ку.

Ива но во: Апо те ка још увек
ра ди иа ко је на ра фо ви ма све
ма ње ле ко ва. Дом кул ту ре и
шко ла под не ће пред ло ге
про је ка та јав них ра до ва код
На ци о нал не слу жбе за за по -
шља ва ње.

Ја бу ка: Ху ма ни тар но ве че му -
зи ке, пе сме и ша ле одр жа но је
у су бо ту, 27. фе бру а ра, у До му
кул ту ре. Ак ци ја при ку пља ња
игра ча ка за вр тић и за ба ви ште
би ће спро ве де на у не де љу, 6.
мар та, од 12 са ти, у про сто ри -
ја ма Ме сне за јед ни це.

Ка ча ре во: У то ку је мон ти ра -
ње пум пи на пумп но по стро -
је ње во до вод не мре же, ко ја
уско ро тре ба да бу де при -
кљу че на на град ски во до вод.
Ме сна за јед ни ца, Дом кул ту -
ре и ло вач ко дру штво „Си ви
со ко” кон ку ри са ће за јав не
ра до ве код На ци о нал не слу -
жбе за за по шља ва ње.

Омо љи ца: Пре ма ин фор ма -
ци ја ма из ам бу лан те, у по -
след њих де се так да на пси лу -
та ли це су ује ли осмо ро љу ди,
ме ђу ко ји ма и јед но де те.
Дечja пред ста ва „Мор ско-
брод ске за вр зла ме” Ма лог по -
зо ри шта из Но вог Са да из ве -
де на је уто рак, 2. мар та, у До -
му кул ту ре. На истом ме сту је
на ред ног да на Ми ки ца Пе тро -
ни је вић пред ста вио књи гу
„Остр во спа са”, а у уто рак, 8.
мар та, би ће одр жа не из ло жбе
цве ћа и деч јих ра до ва. Удру -
же ње же на „Омољ чан ке” при -
ре ди ће ет но-из ло жбу 7. и 8.
мар та у сво јим про сто ри ја ма.

Стар че во: Кон церт за по моћ
Дра га ни Ра да нов одр жан је у
су бо ту, 27. фе бру а ра, у ма лој
са ли До ма кул ту ре, а сви ра -
ли су „Ва тре на во да”, „По лу -
мрак”, „Пе ри од” и „Кре а тив -
ни не ред”. Осмо мар тов ска
про дај на из ло жба ру ко тво -
ри на би ће одр жа на 7. и 8.
мар та (од 10 до 17 са ти), а на
сам Дан же на би ће отво ре на
из ло жба сли ка Ива не Ди ми -
трић из Стар че ва.

Страну припремио
Јордан

Филиповић

Уче ник ше стог раз ре да
Основ не шко ле „До си теј Об -
ра до вић” из Омо љи це Вук Го -
лу бо вић бра нио је бо је срп ске
уче нич ке ре пре зен та ци је ко ја
је осво ји ла че твр то ме сто на
про шло го ди шњем европ ском
так ми че њу под на зи вом „Шта
знаш о са о бра ћа ју”.

Тим по во дом je у сре ду,
24. фе бру а ра, на сед ни ци
Ко ми те та за без бед ност са о -
бра ћа ја гра да Пан че ва пред -
сед ник те ин сти ту ци је и за -
ме ник гра до на чел ни ка Са ша
Лев на јић по ме ну том ђа ку

одао при зна ње за из у зет не
ре зул та те и уру чио му вред -
ну на гра ду у ви ду лап то па.

Про фе сор Ми о драг Та сић,
ко ји је Го лу бо ви ћа при пре -
мао и за ре пу блич ко и за
европ ско над ме та ње, за хва -
лио је на на гра ди и ис та као
да Основ на шко ла „До си теј
Об ра до вић” већ ду жи низ го -
ди на по сти же за па же не
успе хе. Пре че ти ри го ди не
њен уче ник је осво јио сед мо
ме сто на смо три нај бо љих
ма лих са о бра ћа ја ца на Ста -
ром кон ти нен ту.

ГРАД НА ГРА ДИО ОМО ЉИЧ КОГ УЧЕ НИ КА

Лап топ за Ву ка

се иза на ших ле ђа. Ко ло во ђа
све га то га био је Жи ва дин Ми -
тро вић, ко ји сво јим по на ша -
њем на ру ша ва углед не са мо
на ше ме сне скуп шти не већ и
вла да ју ће стран ке, чи ји сам и
ја члан, а то су у пи са ној из ја -
ви на ве ли и сви под но си о ци
остав ки. По се бан про блем су
ЈКП „Вод-ком” и ње го ва ди -
рек тор ка Би ља на Ки ко вић, ко -
ја се у низ си ту а ци ја по не ла
ба ха то пре ма гра ђа ни ма, а по -
ред оста лог је без кон кур са на
ме сто ру ко во ди о ца за по сли ла
по ме ну тог Ми тро ви ћа. То што
је он ка сни је скло њен с функ -
ци је пред сед ни ка ја буч ког
Ме сног од бо ра СНС-а за ме не
ни је ни ка кав га рант да ће
ства ри кре ну ти на бо ље – на вео
је Швец.

На ред ни пе ри од по ка за ће
ка кви ће ве тро ви ду ва ти ја буч -
ким про стран стви ма...

На сре ћу, ве ћи на чла но ва је
уви де ла да се не што по зи тив но
до га ђа и про ме ни ла од лу ку.
Ка да је реч о то ме да ли ће
уско ро би ти но вих из бо ра, све
оне ко ји то при жељ ку ју, мо ра -
ћу да раз о ча рам – на гла сио је
пр ви ја буч ки чо век.

Шта се ра ди иза ле ђа?!
С дру ге стра не, Вла ди мир
Швец, је дан од пре о ста ле дво -
ји це ко ји се ни су пре до ми сли -
ли, без об зи ра на мо гу ће до бре
на ме ре пред сед ни ка, ипак не
ве ру је да ће се у бу дућ но сти
ишта по зи тив но до га ђа ти.

– Раз ло га за остав ке би ло је
мно го. Пре све га то што смо
ра ди ли у не нор мал ним усло -
ви ма – има ли смо чак три на -
ест те ле фон ских сед ни ца; ни -
ка кав би тан по мак ни смо на -
пра ви ли, већ са мо спро во ди ли
не ка кве ја ло ве ак тив но сти, а
све су штин ски ва жно до га ђа ло



У време када овај број „Пан -
чев ца” буде у продаји, у чет вр -
так, 3. марта, у 19 сати, у Га ле -
ри ји Бате Михаиловића биће
приређени предавање и из лож -
ба радова „Урамљена сли ка
тишине” Милутина Де ди ћа, а

гост вечери биће Ви то мир
Теофиловић.

Дедић је историчар умет -
нос ти, сликар и публициста,
који је имао тридесетак са мо -
стал них и мноштво колек -
тив них изложби и илустровао
је 25 књига поезије и прозе.
Досад је одржао око сто пре -
да вања о манастиру Хи лан -
дару, објавио је монографије
„Воденица, божја и ђавоља” и
„Тршић”, збирку записа „Ку-
ћа облака” и издање „Трг ти -
ши не”. Његови мотиви Хи -
лан да ра нашли су се на пош-
танским мар кицама поводом
800 го ди на постојања тог ма-
настира.

По во дом Да на же на то ком
мар та ће у Кул тур ном цен тру
игра ти пред ста ве ко је го во ре о
же на ма или у ко ји ма глав не
ро ле ту ма че глу ми це. Пр ви на
спи ску је ко мад „Руч ни рад”
Жа на Кло да Да ноа, у ре жи ји
Ми ла на Не шко ви ћа и у про -
дук ци ји УК „Вук Сте фа но вић
Ка ра џић”, ко ји ће би ти при ка -
зан у сре ду, 9. мар та, од 19.30,
у дво ра ни Кул тур ног цен тра.
Реч је о цр но ху мор ној при чи о
по ло жа ју же на ко је не схва та -
ју да су жр тве свог окру же ња
(су пру жни ка, уку ћа на, ком -
ши ја, љу ди на по слу). Оне су
из гу би ле са мо по што ва ње, али
по се ду ју ја ко из ра же ну и ис -
кре ну ем па ти ју пре ма дру гим
же на ма, што је сво је вр стан ап -
сурд. Уло ге ту ма че Да ра Џо -
кић, Бран ка Ше лић и Иси до ра
Ми нић.

Дру га пред ста ва је „Она” и
би ће при ка за на 16. мар та у
дво ра ни Кул тур ног цен тра. То
је ау тор ски про је кат Мие Кне -
же вић, Али се Лац ко и Је ле не
Ђул ве зан, на стао из раз го во ра,
им про ви за ци ја, жен ских бло -
го ва Маг де Ја њић и „Wonder-

ful Failure” Та тја не Ту цић, и
мо ти ва пре у зе тих из дра ме
„Ха на и Ха на”. Пред ста ва је
на ста ла у ко про дук ци ји Ака -
де ми је умет но сти из Но вог
Са да и На род ног по зо ри шта
„То ша Јо ва но вић” из Зре ња -
ни на, где је и са да на стал ном
ре пер то а ру.

За крај ме се ца (25. март)
пред ви ђе на је по зо ри шна
пред ста ва „Ра хе ли на ку ти ја”
Вла де Пе три ћа и Ни ко ле Је -
лов ца, на ста ла у ко про дук ци ји
„Ки но-те а тра” и Ју го сло вен -
ског драм ског по зо ри шта.
Глав не уло ге у њој ту ма че
Бран ка Пе трић, Мир ја на Ка -
ра но вић и На да Шар гин. То је
ко мад са здан од до ку мен тар не
гра ђе о на шој ве ли кој глу ми -
ци Ра хе ли Фе ра ри.

Ми на Мен дел сон (ви о ли на) и
Сен ка Си мо но вић (кла вир)
при ре ди ле су ве о ма леп кон -
церт у сре ду, 2. мар та, у са ли
Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур” Пан че во. На про гра му су
би ла де ла А. Шнит кеа, К. Сен
Сан са и Е. Гри га.

Њих две су у ви ше ма хо ва
на сту па ле у пан че вач кој му -
зич кој шко ли и обе има ју за -
вид не би о гра фи је. Ми на
Мен дел сон је ди пло ми ра ла,
ма ги стри ра ла и док то ри ра ла
на ФМУ у Бе о гра ду, у кла си
проф. Ферн Ра шко вић, и до -
бит ни ца је број них на гра да
на ре пу блич ким, са ве зним и
ме ђу на род ним так ми че њи -

ма. Као сти пен ди ста Вла де
Кра ље ви не Нор ве шке уса вр -
ша ва ла се на Уни вер зи те ту у
Кри сти јан сан ду код проф.
Са би не Грол мус и проф. Сте -
фа на Ба ра дуа.

Сен ка Си мо но вић је ди пло -
ми ра ла на Ака де ми ји умет но -
сти у Но вом Са ду у кла си
проф. Све тла не Бо ги но, уса вр -
ша ва ла се у Па ри зу код про -
фе со ра и пи ја ни сте Еу ге на
Ин ђи ћа, а тре нут но је на спе -
ци ја ли стич ким ака дем ским
сту ди ја ма на Фа кул те ту умет -
но сти у Ни шу, у кла си проф.
Алек сан дра Сер да ра. До бит -
ни ца је бро јих ре пу блич ких и
ме ђу на род них на гра да.

КУЛТУРА
Петак, 4. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Занимљива прича о
еманципацији жена 
у 19. и 20. веку

Торбице од сребра,
злата, свиле, 
муслина, сатена, конца...

Тематска изложба „Ташнице"
Драгиње Москарели из збирке
Музеја примењене уметности
у Београду свечано је отворена
у среду, 24. фебруара, у На-
родном музеју у Панчеву. Из-
ложена су 34 експоната из 19.
и 20. века, међу којима има
ташница различитих типова и
намене: од оних које су се ко-
ристиле за ситан новац и при-
бор за ручни рад до оних што
су се носиле увече, у посебним
приликама, или су служиле за
позоришни двоглед.

Иако данас првенствено
представљају незаобилазни део
женског аксесоара, ташне су пре
деветнаестог века углавном но-
сили мушкарци. Стога и не чуди
чињеница да су прве женске та-
шнице биле веома мале, неке од
њих су димензија 5,5 х 5,5 цен-
тиметара, и служиле су за ситан
новац. Промене које су се с тим
модним и практичним предме-

ИЗЛОЖБА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

ТАШНИЦЕ ЗА НОВАЦ 
И ПОЗОРИШНИ ДВОГЛЕД

Културни центар пет суб нед пон  уто сре чет

КЛАН (ФЕСТ)
19.00
21.00

КРАЉИЦА ПУСТИЊЕ (ФЕСТ)
18.00
21.00

ПОСЛЕДЊИ ВУК (ФЕСТ)
18.00
21.00

СЛЕДБЕНИК (ФЕСТ)
19.00
21.00

КОМУНА (ФЕСТ) 21.00

99 ДОМОВА (ФЕСТ)
19.00
21.00

Културни телекс

Јед на де вој ка је уби је на,
дру га је не ста ла. Ме ди јум
Фло ра Хан сен твр ди да је
све ви де ла. Ин спек тор Јо на
Ли ма не зна да ли да јој ве -
ру је...

У до му за про бле ма тич не
ти неј џер ке у се вер ном де лу
Сток хол ма бру тал но је уби -
је на јед на од шти ће ни ца,
Ми ран да. Исте но ћи не ста је
дру га де вој ка, Ви ки, и у бек -
ству кра де ау то мо бил у ко -
јем се на ла зи че тво ро го ди -
шњи де чак. У ре ша ва ње
слу ча ја укљу чу је се ин спек -
тор Јо на Ли на и на све на -
чи не по ку ша ва да про на ђе
Ви ки и спре чи још ве ћу тра -
ге ди ју. Ме ђу тим, ис тра га
јед ног од нај го рих и нај за -
мр ше ни јих зло чи на у ка ри -
је ри од ве шће га на мрач ну
стра ну ствар но сти, до шо -
кант ног су сре та с ду хо ви ма
из соп стве не про шло сти.

Фло ра је све ви де ла, али
ни ко јој не ве ру је. Фло ра не
зна ко је уби ца, али зна да је
ви де ла де вој ку и оруж је
уби ства ко је ни ко не успе ва
да на ђе. По ли ци ја јој не ве -
ру је, из јед но став ног раз ло -
га: у тре нут ку ка да се зло -
чин од и грао, она је би ла ки -
ло ме три ма да ле ко. Ипак,
Фло ра је си гур на да је у
пра ву. Јер она је ме ди јум.

„Ђа во је до шао по сво је”
Ла ша Ке пле ра

Два чи та о ца ко ји до сре де, 9. мар та, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„У ка кве ла жи је нај лак ше по ве ро ва ти?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Ђа во је до шао по сво је”
Ла ша Ке пле ра. 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, 7. март, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
церт гру пе „Фрај ле”.

Уто рак, 8. март, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: кон церт по во дом
Да на же на при ре ди ће са да шњи и бив ши ђа ци со ло пе ва ња
проф. Ива не Јо сић, а као го сти ће на сту пи ти хар мо ни ка ши
проф. Ра мо не Ди ми три је вић Ба лаћ.

Сре да, 9. март, 16 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: уче -
ни ци Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур” при ре ди ће кон церт за ђа -
ке пан че вач ких основ них шко ла.

Че твр так, 10. март, 18.30, МШ „Јо ван Бан дур”: кон церт мла -
дих хар фи ста из кла се мр Ми ли це Ми ли во је вић.

Че твр так, 11. март, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: џез
кон церт квар те та Ла за ра То ши ћа. Сви ра ју Ла зар То шић (бу бањ),
Ми ша Кр стић (кла вир), Са ва Ра мја нац (бас), Но вак Ми јо вић (тру -
ба) и Љу ба Пу нић (сак со фон). Улаз сло бо дан.

Пред ста ве
Сре да, 9. март, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста ва
„Руч ни рад” Жа на Кло да Да ноа, у ре жи ји Ми ла на Не шко ви ћа
и у про дук ци ји УК „Вук Сте фа но вић Ка ра џић”.

Те мат ски про грам
Су бо та, 5. март, 14 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
Жен ска ми ров на гру па при ре ди ће „Жен ски дан”.

Че твр так, 10. март, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
„Пу то пи сни се ри јал” – пре да ва ње „Упо знај сво ју при ро ду”. Ор -
га ни за тор је Пла ни нар ско-еко ло шки клуб „Со ко”.

Из ло жбе
По не де љак, 7. март, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
из ло жба „Па вло вље ва де ца” Је фи ми је Ко цић.

Че твр так, 10. март, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло жба
фо то гра фи ја „Са вре ме на скулп ту ра у Апа ти ну / сим по зи јум
скулп ту ре ’Ме ан дер’ / исто риј ска чи ње ни ца и бренд гра да”, на -
ста лих у окви ру ау тор ског про јек та исто ри чар ке умет но сти Рад -
ми ле Сав чић.

Књижевност
Четвртак, 10. март, 19.30, Градска библиотека: представљање
новог романа Вулета Журића „Република Ћопић”. Учествују
Јелена Ангеловски и аутор.

Про грам за де цу
Су бо та, 5. март, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: „По зо ри -
шни ма ти не су бо том” – пред ста ва за де цу „Ала ди но ва ча роб на
лам па” у про дук ци ји Кул тур ног цен тра Ра ко ви ца.

Филм 
По не де љак, 7. март, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
„Фран цу ски филм ски ка ра ван” – филм „До бра вре ме на” из 2015. 

Уто рак, 8. март, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
„Фран цу ски филм ски ка ра ван” – филм „Се ћа ња” из 2014. го -
ди не. 

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

века у вечерњим приликама
радо носиле ташнице са учку-
ром, налик врећицама, које су
биле израђиване од сатена, сви-
ле, муслина, тила, украшене
шљокицама, чипком и везом.

Посебно је занимљива тор-
бица за позоришни двоглед,
настала у Француској почет-
ком 20. века, која је припадала
породици Колет Јанковић, су-
пруге примењеног уметника
Душана Јанковића. Како се
може прочитати у књизи „Та-
шнице", поред дела за дво-
глед, у њој постоје и преграде
за ситан новац, огледалце,
картицу за белешке...

Металне ташне су у европску
моду ушле крајем 19. века, а је-
дан од главних центара за њихо-
ву производњу био је у Немач-
кој. Поред примерака од сребра,
поставка садржи и ташницу од
злата, украшену брилијантима
и сафирима, која је направљена
у Русији 1912. године и припа-
дала је дами с руског двора.

Како све те ташнице уживо
изгледају, заинтересовани ће
моћи да погледају до 26. марта
у Народном музеју у Панчеву.

том дешавале крајем 19. и по-
четком 20. века умногоме гово-
ре о женској еманципацији.

„Значајније учешће жена у
пословном свету и њихова по-
већана мобилност условили су
потребу за настанком ташни
већих димензија и различитих
типова, од пословних и путних
ташни до ручних ташни за дан
и елегантних ташница за вече",
наводи Драгиња Москарели у
књизи која прати ову изложбу.

Веома је занимљива и ташна
за ношење прибора за ручни

ТРИ „ЖЕН СКЕ” ПРЕД СТА ВЕ

„Руч ни рад”, „Она” 
и „Ра хе ли на ку ти ја”

КОН ЦЕРТ У МУ ЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ

Му зи ка за ви о ли ну 
и кла вир

АУТОРСКО ВЕЧЕ И ИЗЛОЖБА РАДОВА

Урамљена слика тишине

За хва љу ју ћи са рад њи Кул -
тур ног цен тра Пан че ва и ов -
да шњег До ма омла ди не с
Фран цу ским ин сти ту том у
Бе о гра ду Пан чев ци има ју
при ли ку да бес плат но, у
окви ру „Фран цу ског филм -
ског ка ра ва на”, по гле да ју че -
ти ри но ви ја фран цу ска
филм ска оства ре ња. Та ко су
за сре ду и че твр так (2. и 3.
март) у Кул тур ном цен тру, у
скло пу ци клу са „Но ви фран -
цу ски филм”, би ли на ја вље ни
фил мо ви „Сле де ћи пут ћу ци -
ља ти пра во у ср це” Се дри ка
Ан жеа и „Вре ли на” Ра фа е ла
Жа ку лоа.

На ред не не де ље пу бли ка
мо же оче ки ва ти још два фил -
ма из тог ци клу са, с тим да ће
про јек ци је би ти одр жа не у
дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не. Нај пре ће у по не де љак,
7. мар та, у 19.30, би ти при ка -
за на „До бра вре ме на” Ке трин
Кор зи ни. Филм пра ти суд би ну
Дел фи не, ко ја 1971. го ди не
до ла зи у Па риз, где упо зна је
Ма ну е лу. Из ме ђу њих ће се ро -
ди ти љу бав ко ја ће им пре о -
кре ну ти жи во те.

У уто рак, 8. мар та, у 19.30,
на ре пер то а ру ће би ти филм
„Се ћа ња” Жан-По ла Ру ва, а он
го во ри о мла дом Ро ме ну, ко ји
би во лео да по ста не пи сац,
али ра ди као ноћ ни чу вар у
јед ном хо те лу. Ка да са зна да
је ње го ва ба ка по бе гла из ста -
рач ког до ма, он по ла зи у по -
тра гу за њом, пу тем ко јим га
во де се ћа ња.

Улаз на све про јек ци је је
сло бо дан.

ФРАН ЦУ СКИ ФИЛМ СКИ КА РА ВАН

До бра вре ме на

рад која се може видети на по-
ставци у Народном музеју. Реч
је о кожној торби с кратким
ручкама, направљеној у Бечу у
другој половини 19. века, која
је својој власници омогућавала
да се ручним радом бави и ван
куће - на путовањима или док
је у гостима. Поред дневних,
практичних ручних торби, же-
не су крајем 19. и почетком 20.



На затварању овогодишњег
„Феста" у недељу, 6. марта, у 22
сата, у Центру „Сава" премијер-
но ће бити приказан научно-
фантастични филм „Процеп" у
режији Дејана Зечевића, чији је
један од продуцената панче-
вачка кућа  „Talking Wolf Pro-
ductions”  Милана Тодоровића,
аутора филмова „Зона мртвих"
и „Мамула". Највећи део тог
остварења снимљен је у нашем
граду – у Свилари и Вајферто-
вој пивари.

– Филм „Процеп" је при  лич -
но необично остварење за до -
маћу кинематографију. У
питању је први српски на уч но -
фантастични филм, чија се
радња делимично дешава и у
свемиру, односно на Месецу.
„Процеп” заправо представља
свемирску аномалију која
прети да изазове апокалипсу...

Све оно што ја волим у фил -
мо вима – изјавио је Ми лан То -
до ровић.

За њега ће то бити трећа
премијера на „Фесту”, будући

да су „Зона мртвих” и „Ма му -
ла” започели живот на том
фил мском фестивалу.

Како је најављено, пре ми је -
ри „Процепа" ће при су ство ват и

главни глумци филма: ле генда
хорор жанра Кен Фори,
холивудски ветеран Мо нти
Маркам, словеначка звезда
Катарина Час, као и наш про-
слављени глумац Дра ган Ми-
ћановић. Поред њих, публици
ће се пред ста ви ти и целокупна
ауторска и глу мач ка екипа.

– Било је велико за до вољ -
ство имати тако добру глу -
мач ку поставу. Чини ми се да
је она заправо највећа вред-
ност ове продукције. Такође,
Дејан Зечевић их је маестрал-
но водио кроз ликове и причу
и заједно смо сви направили
један ком пак тан и узбудљив
филм – оценио је Тодоровић.

Филм ће у биоскопску
дистрибуцију кренути 28. ап -
ри ла, а будући да је сниман у
на шем граду, у плану је при -
годна панчевачка премијера.

КУЛТУРА
Петак, 4. март 2016.

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

Два чи та о ца ко ји до сре де, 9. мар та, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Шта за вас зна чи пре пу сти ти се ужи ва њи ма и де -
ка ден ци ји?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге
„З: Ро ман о Зел ди Фиц џе ралд” Те рис Ен Фа у лер. 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.

МОЈ избор МОЈ

У из да њу „Ла гу не” не дав -
но се по ја ви ла ро ман си ра -
на би о гра фи ја Зел де Фиц -
џе ралд, аме рич ке спи са те -
љи це и умет ни це, же не
аме рич ког пи сца Ско та
Фиц џе рал да – „З: Ро ман о
Зел ди Фиц џе ралд” Те рис
Ен Фа у лер.

Пред чи та о ци ма је љу -
бав на при ча слав ног па ра,
а опи сан је њи хов жи вот од
1918, ка да су се упо зна ли у
кан три клу бу. Она је има ла
17 го ди на, а он је био мла -
ди по руч ник у вој сци рас -
по ре ђен у Ала ба ми. Не ду го
по том „нео сво ји ва” Зел да
се за љу бљу је у ње га, упр кос
ње го вој не при клад но сти:
Скот ни је ни бо гат ни угле -
дан, па чак ни ју жњак, и
не пре ста но твр ди, бе сми -
сле но, да ће му пи са ње до -
не ти и бо гат ство и сла ву.
Њен отац ни је ни ма ло под
ути ском. Али на кон што
Скот про да пра ва за пр ви
ро ман „С ове стра не ра ја”,
Зел да се оп ти ми стич но
укр ца ва у воз за се вер, да
се уда за ње га, а да оста ло
ре ша ва ус пут. За тим ће, ту

у освит до ба џе за, усле ди ти
не за ми сли ви успех, па жња
и сла ва, а Скот и Зел да ће
по ста ти жи ве ле ген де. Да -
не ис пу ња ва ју пре пу ште ни
ужи ва њи ма и де ка ден ци -
ји... на за ба ва ма с Пи ка -
сом, Џе рал дом и Са ром
Мар фи, Гер тру дом Стајн и
Жа ном Кок то ом. У књи зи
је опи са но Ско то во при ја -
тељ ство с Хе мин гве јем,
ње го ви про бле ми са ал ко -
хо лом и ње ни с мен тал ном
бо ле шћу.

„З: Ро ман о Зел ди 
Фиц џе ралд” Те рис Ен Фа у лер

Ма ри јан Му шки ња, умет ник

ФИЛМ ко ји је у по след ње
вре ме оста вио не ка кав ути -
сак на ме не је сте „Four Li-
ons” Кри сто фе ра Мо ри са.
То је са ти рич на са га о гру пи
мо ма ка, ен гле ских ислам -
ских вер ни ка, ко ји по при -
ро ди ства ри мо ра ју да се
при кљу че џи ха ду, све том
ра ту. Од лич но ис при ча на
при ча о љу ди ма ко ји услед
не зна ња и пре ду бе ђе ња мо гу
да на не су ште ту и глу пост
се би и сво јој око ли ни. Ми -
слим да ни је то ли ко бит но
то што су ли ко ви му сли ма -
ни; при ча би мо гла да се од -
но си и на при пад ни ке дру -
гих ве ро и спо ве сти, као и на
со ци јал не гру пе слич них
убе ђе ња. У сва ком слу ча ју,
ако се филм не гле да као ко -
ме ди ја, за вре ђу је па жњу и
на во ди на раз ми шља ње где
смо тре нут но и шта нас мо -
ти ви ше и по кре ће као ци ви -
ли за ци ју.

КЊИ ГА: Сва ка ко је то „Аме -
рич ки пси хо” Бре та Ис то на
Ели са. Иа ко сам је про чи тао
одав но, оста ви ла је на ме не
ве о ма сна жан ути сак, ве ро -
ват но из ви ше раз ло га. Она
го во ри о кор по ра тив ној ма -
ни ји што нас све по ла ко об -
у зи ма, а ко ја је одав но, још
осам де се тих го ди на, пре у зе -
ла жи во те по слов них Аме -
ри ка на ца, али и о гу бље њу
иден ти те та у кон стат ној по -
тре би да се им пре си о ни ра
не ко дру ги. Фа сци нант на је
по дво је ност глав ног ју на ка
Па три ка, ко ја до кра ја оста -
је не раз ја шње на. Пи сац
опи си ма бру тал них уби ста -
ва и по на ша њем глав ног ли -

ка до ча ра ва при ти сак ко ји
се ства ра у ње го вом кор по -
ра тив ном уму, кроз спо зна ју
соп стве не не по треб но сти и
не бит но сти. У сва ком слу ча -
ју де ло над ко јим се тре ба
за ми сли ти.

ПЕ СМА „Whiskey in the Jar”
гру пе „Ме та ли ка” си гур но
по ди же рас по ло же ње, а у
исто вре ме при ча при чу о
ства ри ма ко је су бит не и на
ко је ни ко од нас не мо же да
оста не са свим рав но ду шан,
као што су љу бав, из да ја,
кин та… Иа ко об ра да, ова
вер зи ја по мом уку су над ма -
шу је све оста ле, сем мо жда
из вед бе гру пе „The Dubli-
ners”, ма да се фолк и рок не
да ју по ре ди ти. Фа сци нант -
но је ка ко „мом ци” из „Ме -
та ли ке” све окре ну на спрд -
њу, па њи хов офи ци јел ни
спот не ма баш ни ка кве ве зе
с тек стом пе сме.

Шта нас по кре ће

У фо а јеу Кул тур ног цен тра у
уто рак, 1. мар та, отво ре на је
из ло жба цр те жа пан че вач ког
умет ни ка Шан до ра Ше бер леа.
Ње го ва ше сна е ста са мо стал на
по став ка по све ће на је жен -
ским пор тре ти ма и до но си 
де кон стру и са не ли ко ве нај -
зна чај ни јих же на у свет ској
исто ри ји. Цр те жи су ра ђе ни у
ком би на ци ји гра фит не олов -
ке, па сте ла, кре јо на, тем пе ре
и ту ша. Ка ко је ре као, за шест
ме се ци је на пра вио пре ко хи -
ља ду пор тре та, од ко јих је из -
ло же но њих 50.

– По чео сам да раз ви јам ту
иде ју још про шле го ди не, а с вре -
ме ном сам је ме њао. Те ма је же -
на као умет ни ца, по ли ти чар ка,
књи жев ни ца, на уч ни ца и исто -

риј ска лич ност. Обич но по му зе -
ји ма ви ђа мо жен ске ак то ве ко је
су ра ди ли му шкар ци; ја сам се
кон цен три сао на пор тре те, а не
на ак то ве – об ја снио је Ше бер ле.

Ива на Мар кез Фи ли по вић је
ре кла да Ше бер ле го ди на ма
по ха ђа шко лу цр та ња и увек је,
би ло као ства ра лац би ло као
пу бли ка, при су тан на ли ков -

ним ма ни фе ста ци ја ма. Јед но
од ње го вих ин те ре со ва ња је и
ва ја ње. Он већ не ко вре ме од -
ла зи у ра ди о ни це ва јар ства
ко је у Кул тур ном цен тру др жи
умет ни ца Ива на Ра ки џић
Кру мес.

– Шан дор је пре скро ман и
увек до не се јед ну ле пу енер ги -
ју ка да до ђе у ра ди о ни цу. Ина -
че, ње гов рад је на Са ло ну
Пан че ва бу квал но бле снуо у
од но су на це лу по став ку. Бу -
ду ћи да је пре скро ман, он увек
твр ди да је не спре ман за упис
на ака де ми ју, а у ства ри је,
мо жда, да ле ко ис пред свих
нас – ре кла је Ива на Ра ки џић
Кру мес.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 10. мар та.

РА ДО ВИ ШАН ДО РА ШЕ БЕР ЛЕА

У фо ку су пор тре ти же на

ПРЕМИЈЕРА „ПРОЦЕПА" НА „ФЕСТУ"

Први српски СФ филм

О СА РАД ЊИ ИЗ МЕ ЂУ РАМ БА И ИВА НА АЛЕК СИ ЈЕ ВИ ЋА

ВЕ ЧЕ ГЛО МА ЗНИХ ТА ЛЕ НА ТА
Ка ко и за што је 
на стао во двиљ 
по све ћен Рам бо вим
ду гим пе сма ма

По ред уо би ча је них
де ло ва, сва ко 
из во ђе ње под ра зу ме ва
им про ви за ци је

Да Рам бо Ама де ус не но си
уза луд но ти ту лу свет ског ме -
га ца ра, по ка за ло се у пе так,
26. фе бру а ра, ка да је у пу ној
са ли Кул тур ног цен тра Пан -
че ва одр жао „Ве че гло ма зне
по е зи је”. Би ла је то сјај на
при ли ка да он кроз ду гач ке,
гло ма зне пе сме из не се сво је
ори ги нал не и (пре)ду хо ви те
ста во ве и сти хо ве о ан тро по -
ло ги ји, по ли ти ци, стран ка ма,
тај ку ни ма, спон зо ру ша ма,
при ва ти за ци ји, суд би ни се -
ља ка у гра ду, кул ту лич но сти
и ње ном ста ду...

– То су сви они моји предуги
и рогобатни текстови које је
немогуће било укомпоновати
у пристојну пјесму. Многе од
пјесама су током година сни-
мљене и издате, али је текст
некако остао у другом плану,
претоварен с превише ритма и
музике. Сада покушавам да им
нађем одговарајући третман –
казао је Рамбо.

За јед но с њим и пан че вач -
ким пи ја ни стом Ива ном
Алек си је ви ћем овом при ли -
ком су сви ра ли и Ми ро слав
То ви рац (ел. кон тра бас), Са -
ша Ран ко вић (пер ку си је) и
Ми лан Јеф тић (кла ри нет). У
ин тер вјуу за „Пан че вац” Рам -
бо је ис та као да му је ве о ма
угод но да ра ди са Ива ном
Алек си је ви ћем, по што је он
музичар светске класе, који

е зи је” под ра зу ме ва им про ви -
за ци је на сце ни. То је за Алек -
си је ви ћа „као да ло виш па -
стрм ку у ба зе ну” и ну жно је
сна ћи се у тре нут ку.

– Љу ди ко ји Рам ба по зна ју
по вр шно, из ме ди ја, ми сле да
је он пр вен стве но за ба вљач.
Ме ђу тим, он је пре све га му зи -
чар са ши ро ким му зич ким
обра зо ва њем, ја ко је на слу шан
и по зна је кла си ку, џез и мно го
то га – оце нио је Алек си је вић.

По ред то га што на сту па с
„Биг бен дом” и Рам бом, Алек -
си је ви ћа су су гра ђа ни не дав но
мо гли чу ти и на кон цер ту с Ко -
љом Пе ја ко ви ћем и „Гро бо вла -
сни ци ма”. Не дав но је офор -
мио и соп стве ни са став – трио
Ива на Алек си је ви ћа, а ра ди и
раз ли чи те му зич ке аран жма -
не, ком по ну је за по зо ри ште и
филм.

сву музику држи у малом
прсту и у пола речи разуме
шта је потребно. Упитали смо
Алексијевића какви су пак
његови утисци о сарадњи с
Рамбом.

– Нас двојица се познајемо
већ двадесет година. Свирао
сам у његовом бенду интен-
зивно од 1998. до 2004. године
и то је свима нама био посебан
период. Наступали смо по
целој бившој Југославији и по
иностранству. Иако сам после
тога постао део РТС-овог „Биг
бенда" и веома сам ангажован
на том послу, сарадња с Рам-
бом никад, заправо, није ни
престајала – објаснио је Алек-
сијевић.

Он је ре као да су се Рам бо ви
фа но ви бу ни ли за то што он на
кон цер ти ма не из во ди ну ме ре
као што су „Швар цвалд кли -

ник” или „Хи пи-ши зик”, а оне
има ју и пре ко де сет стро фа,
та ко да је Рам бо до шао на иде -
ју о „Ве че ри гло ма зне по е зи -
је”. Убр зо је по звао Пан чев ца
да на пра ви му зич ку прат њу за
не што што по фор ми тре ба да
бу де ка ба ре или во двиљ.

– Имао сам сре ћу да го ди на -
ма сви рам стил ски ве о ма ра -
зно род ну му зи ку, од кла си ке,
пре ко џе за и евер гри на, до са -
вре ме не му зи ке и та ко да ље, а
за овај про је кат је то баш би ло
бит но. На и ме, у то ку пред ста -
ве из во дим сва шта: ла ке шла -
ге ре, Шо пе на, Рах ма њи но ва,
џез стан дар де, па чак и „Сви -
лен ко нац”, а те ва ри ја ци је су
и ме ни са мом иза зов – до да о
је наш са го вор ник.

Он от кри ва да по ред уо би -
ча је них, до го во ре них де ло ва,
сва ко из во ђе ње „Гло ма зне по -

Ни рогобатни текстови, ни расклиматани џез

Кадар из филма „Процеп”



УСИ СИ ВАЧ ЧЕ СТИ ЦА
Ако из у зме мо скан дал с ла -
жи ра њем по да та ка о ква ли -
те ту из дув них га со ва ди зел-
-мо то ра ко ји је про шле го -
ди не био свет ска вест, ве ћи -
на про из во ђа ча ау то мо би ла
се за и ста тру ди да уна пре -
ђе њем тех но ло ги је про из -
вод ње са чу ва жи вот ну сре -
ди ну, али и здра вље љу ди.
Са о бра ћај ни смог, ко ји је
че ста по ја ва у ве ли ким гра -
до ви ма с мно го ау то мо би ла,
не ства ра ју са мо из дув ни га -
со ви мо то ра, већ и дру ге че -
сти це, као што су пра ши на
на ста ла тро ше њем гу ма и
коч ни ца, ко ја је под јед на ко

опа сна по здра вље љу ди као
и про дукт са го ре ва ња бен -
зи на или ди зе ла.

Струч ња ци из Европ ске
уни је про це њу ју да се у ва -
зду ху то ком јед не го ди не на -
ђе не што ви ше од сто хи ља -
да то на фи них не ви дљи вих
че сти ца ко је на ста ју ко че -
њем, од но сно тро ше њем ко -
чи о них пло чи ца и ди ско ва.
До по ме ну тог ре зул та та се
до шло на осно ву по да та ка о
тро ше њу ко чи о них еле ме на -
та и про сеч ним вред но сти ма
о ма си и бр зи ни кре та ња во -
зи ла на пу те ви ма у Евро пи.
Због ово га се стра ху је да би
ко ли чи на за га ђу ју ћих че сти -
ца ко је на ста ју на овај на чин
мо гао би ти и ве ћи. Ко чи о не
пло чи це на ау то мо би ли ма
су углав ном из ра ђе не од
угље нич них вла ка на или

дру гих ком по зит них ма те -
ри ја ла ко ји мо гу да бу ду
кан це ро ге ни, а пу тем ре спи -
ра тор них ор га на се уно се у
ор га ни зам и у нај бо љем слу -
ча ју мо гу иза зва ти про бле ме
с ди са њем.

Ово ис тра жи ва ње је на ве -
ло ин же ње ре да за поч ну раз -
вој ма те ри ја ла или си сте ма
за ко че ње ко ји не ће има ти
ова кве нус по ја ве, а прет по -
ста вља се да ће с вре ме ном
би ти до не те и за кон ске од -
ред бе ко је би „при мо ра ле”
про из во ђа че ау то мо би ла да
пра ве во зи ла ко ја ће и на
овај на чин ма ње за га ђи ва ти.

Ме ђу тим, јед на фран цу ска
ком па ни ја је по ну ди ла пре -
ла зно ре ше ње: уси си вач че -
сти ца. Тај уре ђај се мон ти -
ра до са ме ко чи о не пло чи -
це, ак ти ви ра се при ли ком
сва ког ко че ња, уси са ва че -
сти це на ста ле тре њем и
„сме шта” их у по се бан ре -
зер во ар. Раз вој но вих тех -
но ло ги ја је ве о ма скуп, па
та ко не ки од во де ћих про -
из во ђа ча ау то мо би ла раз -
ма тра ју от куп па тен та и
упо тре бу у мо де ли ма ко ји
ће се у бу дућ но сти по ја ви ти
на тр жи шту.
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Са вре ме ни ау то мо би ли су
опре мље ни мно штвом сен -
зо ра, а са мим тим на кон -
трол ној та бли по сто ји го то -
во исти број лам пи ца ко је
вас оба ве шта ва ју или упо -
зо ра ва ју да са ау то мо би лом
не што ни је у ре ду. Про це -
њу је се да је не ис прав ност
сен зо ра за кон тро лу ва зду -
ха (ламб да сон да) у 40 од -
сто слу ча је ва раз лог због
ко јег се на кон трол ној та -
бли упа ли лам пи ца за квар
на мо то ру.

У сва кој од аме рич ких др жа -
ва по сто је раз ли чи ти за ко ни
и про пи си, па та ко и они ко ји
се ти чу са о бра ћа ја. Не зна мо
да ли су раз лог то ме на ви ке
во за ча или же ља за што ве -
ћом ау то но ми јом сва ке др -
жа ве по на о соб, али у САД
има укуп но 50 раз ли чи тих
за ко на ко ји про пи су ју ве зи -
ва ње си гур но сног по ја са.

Аме рич ки шам пи о нат у
кру жним тр ка ма „На скар”
по стао је по пу ла ран и у Ср -
би ји. Та ко љу би те љи ау то-
-спор та има ју при ли ку да
гле да ју ви ше ча сов не тр ке у
ко ји ма је по треб на ве ли ка
кон цен тра ци ја во за ча. То ком
тр ке пулс во за ча по ра сте на
120, па и до 150 от ку ца ја у
ми ну ту, што пред ста вља из у -
зет но ви ше ча сов но оп те ре -
ће ње за ор га ни зам.

Фра тар Ро џер Беј кон, ко ји
је ро ђен 1214. го ди не, пред -
ви део је мно ге ства ри, па та -
ко и то да ће за от при ли ке
800 го ди на чо век на пра ви ти
мо тор са уну тра шњим са го -
ре ва њем. То про ро чан ство је
на и шло на осу ду јав но сти и
цр кве као „ђа во љи по сао”,
но ипак је оста ло уре за но у
људ ским гла ва ма, али и
кри шом за пи са но ка ко би се
ипак са чу ва ло од за бо ра ва.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - И С Т О Р И Ј А Т  –  „ М У С Т А Н Г ”  С А О З Н А К О М  К О Б Р Е - - - - - - - 

МО ТОР ЈЕ „ЂА ВО ЉИ ПО САО”

- - - - - НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Аме рич ки од го вор 
на „фе ра ри”

„Форд му станг” је, ка да го во -
ри мо о ау то мо би ли ма, кла сик
за сва вре ме на и има по себ но
ме сто у исто ри ји аме рич ке
ау то-ин ду стри је. И по ред за -
вид них спорт ских пер фор -
ман си за вре ме у ко јем се
про из во дио, је дан чо век је
сма трао да то ни је до вољ но и
же лео је да од „му стан га” на -
пра ви не што ви ше...

По тре ба за бр зи ном
Ке рол Шел би је ро ђен у Ли -
збур гу у Тек са су, а то ком свог
жи во та био је оп сед нут бр зи -
ном. За вре ме Дру гог свет ског
ра та био је ин струк тор ле те ња
и об у ча вао је мла де пи ло те ло -
вач ких ави о на, а по за вр шет ку
ра та од лу чио је да се опро ба у
ау то-тр ка ма, што је би ла јед на
од ње го вих жи вот них же ља.
Пр во се оку шао у тр ка ма на
400 ме та ра ау то мо би лом ко ји
је са ста вљен од ком по не на та
ви ше раз ли чи тих во зи ла.

Та лен то ва ни во зач, ко ји је
био ви ше не го успе шан, се ли
се у Евро пу, где на сту па за
тим „Асто на Мар ти на”. И на
тлу Ста рог кон ти нен та обо рио
је мно ге ре кор де и чи ни ло се
да је пред њим бли ста ва ка ри -
је ра. Ме ђу тим, то ком јед не
тр ке Шел би ју је по зли ло, а ле -
кар ским пре гле ди ма је утвр -
ђе но да има ср ча не про бле ме.
Чи ни ло се да ни то не мо же
на ру ши ти ње го ву ка ри је ру –

ПР ВИ СЕ РИЈ СКИ ТР КАЧ КИ АУ ТО МО БИЛ

од луч ни Аме ри ка нац је то ком
тр ке узи мао та бле те „ни тро -
гли це ри на”. Ипак, то је би ло
му че ње, та ко да Шел би на пу -
шта ау то-спорт у сво јој 37. го -
ди ни, али се не по вла чи из
све та ау то мо би ли зма.

По по врат ку у Сје ди ње не
Др жа ве од лу чу је да отво ри
шко лу у ко јој ће об у ча ва ти
мла де во за че тр кач ких ау то -
мо би ла, а па ра лел но за по чи -
ње и рад на ди зај ну ма лог ла -
га ног спорт ског ау то мо би ла.
Ре зул тат ње го ве ви зи је био је
„ко бра”, пре крет ни ца у раз во -
ју свих бу ду ћих мо де ла. Тај
мо дел је би тан не са мо због
то га што је оства рио до бре
про дај не ре зул та те већ за то
што је био плат фор ма за да љи
раз вој тр кач ких ау то мо би ла,

али и од го вор на „Фе ра ри је -
ве” спорт ске ау то мо би ле, ко ји
су би ли глав ни Шел би је ви
опо нен ти то ком ње го ве тр -
кач ке ка ри је ре.

Из дув ни га со ви у ка би ни
Пр ви „му станг шел би” на стао
је 1965. го ди не и но сио је озна -
ку ГТ 350. На рав но, као осно ва
је узет стан дард ни мо дел „фор -
да”, ко ји је знат но олак шан и
мо ди фи ко ван ка ко би имао бо -
љу ае ро ди на мич ност. У ње га је
угра ђен мо ди фи ко ва ни мо тор
од 4.700 „ку би ка” с 306 коњ -
ских сна га, а ре зул тат то га је
ау то мо бил ко ји има не ве ро ват -
но убр за ње. По ред пре ра ђе не
ка ро се ри ја и ја чег мо то ра, „му -
станг шел би” се од стан дард -
ног ау то мо би ла раз ли ко вао и
по тр кач ком ве ша њу и ге о ме -
три ји упра вља ча, ко ји је имао
знат но бр жи од зив.

Пет на е сто ин чне фел не с
ни ско про фил ним пне у ма ти -
ци ма „гу дјир” до при не ле су
бо љем ле жа њу на пу ту. Код
пр ве три сто ти не при ме ра ка
аку му ла тор се на ла зио у ге пе -
ку јер ни је би ло ме ста у мо -
тор ном про сто ру. Ово се ни је
баш сви де ло ве ћи ни ку па ца,
јер се де ша ва ло да из дув ни
га со ви уђу у пут нич ки про -
стор кроз ру пе за ин ста ла ци ју.
Шел би је по ку шао да на бу ду -

ћим при мер ци ма те ру па за -
дих ту је и на пра ви од во де за
га со ве, али без у спе шно, та ко
да је на кра ју ипак не ка ко
„угла вио” аку му ла тор код мо -
то ра. Ау то мо бил се про из во -
дио ис кљу чи во у бе лој бо ји, са
две пла ве тра ке ко је су би ле
фар ба не це лом ду жи ном во -
зи ла. По ме ну те тра ке су у
САД сим бол тр кач ких ау то -
мо би ла, а по но сни вла сни ци
ових во зи ла су при вла чи ли
па жњу про ла зни ка, по го то ву
са о бра ћај не по ли ци је.

И уну тра шњост мо де ла ГТ
350 се до ста раз ли ко ва ла од
кла сич ног „му стан га”. Зад ња
пут нич ка клу па је из ва ђе на
ка ко би се сма њи ла те жи на, а
про стор је ис ко ри шћен за
сме шта ње ре зер вног точ ка.

У сва ком слу ча ју Шел би је
ус пео да ство ри ау то мо бил ко -
ји не са мо да је ли чио на тр -
кач ки и имао пер фор ман се
спорт ског већ је то во зи ло од
Аме рич ке тр кач ке асо ци ја ци је
до би ло до зво лу да уче ству је на
тр ка ма. Та ко је мо дел ГТ 350
по стао пр ви се риј ски ау то мо -
бил ко ји је био спре ман за тр -
кач ку ста зу. Да ово ни је са мо
пу ко при зна ње, по твр ђу ју и
три уза стоп не ти ту ле осво је не
у кла си „Б про дакшн”.

(На ста ви ће се)
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ШЕ ВРО ЛЕТ спарк, 2008.
го ди ште, 87.000 км, кли -
ма + 4 но ве гу ме, гас,
ре ги стр то ван. 064/218-
44-88. (4651)

ПЕ ЖО 206, 2004, опел
астра 2001, мо же за ме -
на. 064/134-06-30.
(215137)

СКУ ТЕР ба о сти јан 49 кс,
ори он 49 кс, 2008, цр ве -
ни, као но ви. 061/685-
14-01. (2151499

ПА САТ ли му зи на, 2001.
го ди ште, 1.9 ТДИ, 3.500
евра, мо же за ме на.
065/557-81-42. (215163)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 4 ГТЛ,
1991. го ди ште, у ис -
прав ном ста њу, 400
евра. 013/314-118.
(215178)

ПУН ТО 1998. го ди ште,
ре ги стро ван до но вем -
бра ме се ца, 6 бр зи на,
950 евра. Тел. 066/908-
66-58. (215208)

ПРО ДА ЈЕМ опел ре корд
1983. го ди ште, ре ги -
стро ван, плин атест, 380
евра. 064/230-52-21.
(215203)

РЕ НО 5, 1991. го ди ште,
пр ви вла сник и бо ја,
трак тор 549, ма ло ра -
дио. 064/956-08-66.
(215185)

ПРО ДА ЈЕМ опел век тру
2001, 1.8, вла сник пет
го ди на. 063/811-18-52.
(215452)

ФИ ЈАТ пун то 2, 1.2,
2001, 3 В, кли ма, до бар,
по вољ но. 064/135-23-
42. (215450

ХЈУН ДАИ ак сент 1.5 ЦР -
ДИ, 2002, 5 В, кли ма, на
име, по вољ но. 064/135-
23-42. (215450)

ОПЕЛ астра Ф, 1996. го -
ди ште, ка ра ван, бен зин,
плин, ре ги стро ван до
сеп тем бра. 062/847-34-
83. (215451)

ТО МОС ау то ма тик,
1987. го ди ште, трај но
ре ги стро ван, 230 евра.
064/171-22-13. (215441)

ЈУ ГО ко рал ин 1.1 ЕФИ,
2002. го ди ште, плин ате -
сти ран, жут. 063/367-
056. (215375)

СИ ТРО ЕН 1.4 ди зел,
1989, ре ги стро ван до
апри ла, 400 евра. 618-
330. (215353)

ФИ ЈАТ пун то 1.2 8 В,
2003, је дан вла сник,
кли ма, увоз Ау стри ја, на
име куп ца 1.850 евра.
063/289-350. (215336)

ФИ ЈАТ се и ћен то 2002.
го ди ште, 1100 цм, пре -
шао 84.386 км, це на до -
го вор. 069/170-59-54.
(215311)

РИО ка ра ван 2002, пр ва
бо ја, фа брич ко ста ње,
кли ма, зе ме на, 1.950
евра. 065/809-11-83.
(215317)

ГОЛФ ка ра ван 1996,
ТДИ, фа брич ко ста ње,
ме та лик бор до, 1.550
евра. 064/051-51-61.
(215318)

ПА САТ Б3, 1990. 1.8,
плин, во зно ста ње, 650
евра. 069/641-124.
(215513)

ФИ ЈАТ па лио 1.2, 1999,
ка ра ван, тек ре ги стро -
ван, плин ате сти ран,
1.250 евра. 064/544-93-
04. (215513)

ЈУ ГО ин, 2004, тек ре ги -
стро ван, плин ате сти -
ран, 650 евра. 064/321-
77-99. (215513)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву 10,
2006. го ди ште, вла сник.
060/347-70-77. (215478)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2003/4,
пе то ра вра та, ку пљен у
Дел ти, вла сник.
064/130-36-02. (215484)

ШКО ДА фа би ја ам би -
јент 1.4, 2008, све од
опре ме, пре шла 82.000
км, вла сник. 064/130-
36-02. (215484)

ТВИН ГО 1.2, 2003, кли -
ма, ко жа, па но ра ма
кров, ате сти ран плин.
064/130-36-02. (215484)

НИ САН при ме ра, ка ра -
ван, 1997, упра во ре ги -
стро ван, од ли чан мо тор.
065/333-55-25. (215559)

ПРО ДА ЈЕМ то јо ту ко ро -
лу, 2001. го ди ште, 1.9
ди зел. 063/211-115.
(215550)

РЕ НО МЕ ГАН, 1.5, ДЦИ,
2008, 2/3 вра та, 3.500
евра. 062/207-505.
(215548)

ОТ КУП по лов них и ха -
ва ри са них ау то мо би ла,
од 80 до 300 евра.
069/045-84-40. (СМС)

ОТ КУП свих вр ста во зи -
ла и ка та ли за то ра, про -
да ја де ло ва. 063/782-
82-69. (213481)

ОТ КУП свих вр ста во зи -
ла од 80 до 1.500 евра,
про да ја по лов них де ло -
ва. 069/203-00-44,
064/552-31-10.  (213481)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, 90 –
500 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(215203)

КУ ПУ ЈЕМ то мос  ау то -
ма ти ке, не ста ри је од
1987. 064/171-22-13.
(215411)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте во -
зи ла до 3.000 евра. Пла -
ћам нај бо ље. 065/809-
11-83. (215317)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла до
3.000 евра, ис пла та од -
мах, до ла зим. 064/300-
40-01. (215513)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле до
1.500 евра.  061/243-48-
22. (215586)

ПРО ДА ЈЕМ ИМТ плуг
757/3, ИМТ шпар тач 4 и
6 ре да. 063/376-302.
(215133)

КОМ ПЛЕТГ ма ши на и
опре ма за про из вод њу
алу ми ни јум ске  бра ва -
ри је. 064/247-77-69.
(215274)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван ИМТ
506 кул ти ва тор. Тел.
062/838-76-52, 063/830-
54-17. (215408)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор ску
при ко ли цу ки кин да, 4
то не, ду пле стра ни це,
ме тал не. 065/561-01-03.
(215421)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор
ИМТ 560, 1982. го ди на,
са ка би ном, вла сник.
063/376-302. (215553)

КУЛ ТИ ВА ТОР ИМТ 506,
при ко ли ца и фре за. Тел.
064/901-10-72, по вољ -
но. (215541)

ПРО ДА ЈЕМ че тво ро ред -
ни шпар тач са ку ти ја ма
за ђу бри во. Тел.
064/303-28-94. (215491)

ПРО ДА ЈЕМ ол то ву пне у -
мат ску се ја чи цу и дво -
ред ни ИМТ шпар тач.
Тел. 064/488-31-08.
(215494)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да ну га ра -
жу, Ко теж 1. 064/209-
86-87. 

ТВ  по лов ни, свих ве ли -
чи на, за мр зи вач го ре ње.
348-975, 066/348-975.
(215281)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри -
жи дер и по лов ни де ло ви
од веш-ма ши на. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (215443)

ПРО ДА ЈЕМ тро не дељ не
пи ли ће.Ви о ле та,
060/019-75-04. (СМС)

ОГРЕВ НО др во за ло же -
ње, бу ква, ба грем, 2.800
ди на ра. 063/891-72-54.
(212480)

ДР ВО за ло же ње, по -
вољ но, ба грем, бу ква,
цер, 2.800. 064/413-30-
52. (212480)

ПО ВОЉ НО огрев но др -
во, ба грем, бу ква, храст,
3.300 ди на ра. 065/501-
56-51. (213250)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци на
про да ју, услу жно пе че -
ње на др ва, ра жањ.
064/997-79-09. (214045)

БРИ КЕТ бу ков 600 ди -
на ра џак, ис пла тив, до -
ста ва, пре о ста ла ко ли -
чи на. 064/482-65-53,
372-072. (2124879)

РА САД НИК укра сних
че ти на ра, Ка ча ре во.
065/820-90-15. (214514)

ПРЕ О СТА ЛА др ва, се че -
ни це. 064/357-82-08. 

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКА
огра да, алу ми ни јум ска
вра та по лов на, АЛ ПВЦ
сто ла ри ја. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(214564)

ПО ВОЉ НО про да јем
по лов ну опре му за ко ко -
шке но си ље. 013/304-
719. (215035)

ПРЕ О СТА ЛО огрев но
др во бу ква, ба грем, цер.
061/624-19-84. (214702)

ПРО ДА ЈЕМ ка зан за пе -
че ње ра ки је, од 100 ли -
та ра (пре вр тач), без ме -
ша ли це. 063/640-230.
(215157)

ПРО ДА ЈЕМ елек трич ни
шпо рет са рав ном пло -
чом. 060/440-30-05.
(215159)

ШПО РЕТ, ор ман, ви три -
на, фо те ље, сто чић, кре -
вет, ду шек, су до пе ра,
сто ли це! 065/353-07-57.
(215158)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва -
не  ТА пе ћи, као но ве,
2.5- 3.5 кв, до ста ва,
мон та жа, га ран ци ја, 110
евра. 063/760-52-31.
(215202)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван тро -
сед, две фо те ље и брач -
ни кре вет. Тел. 060/366-
65-40. (215182)

ЈА СЕ НОВ пар кет, Са ва
Хрт ков ци, пр ва кла са,
400 х 62 мм, 113 м2.
065/258-87-77. (215215)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе свих
ве ли чи на (70 – 350 м2),
нај е ко но мич ни ји вид
гре ја ња. 062/118-26-81.
(215218)

ПРО ДА ЈЕМ/ме њам ме -
сар ске ви три не агре гат
за хлад ња чу фик сну.
064/668-87-38. (215223)

КА НА РИН ЦИ сла ву ја ри
на про да ју. 066/313-
826. (215267)

ПРО ДА ЈЕМ стру ња че за
фит нес, две но ве бла жуј -
ке, кра љи ца пећ. 013/232-
21-30, 063/162-50-00. )

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че ве, уга о ну гар ни ту -
ру, ре га ле, мост + ре гал,
гар ни ту ру мој ца, ви три -
ну, ко мо ду, сто + че ти ри
сто ли це, спа ва ћу со бу
ком плет, ком плет ку хи -
њу, деч ја ко ли ца, те ле -
ви зо ре, ел. шпо рет, ТА
пе ћи, пећ на др ва, ма -
ши ну за веш, су ђе, те пи -
хе, по лов не ау то-гу ме,
би ци кле, ра зно.
063/107-78-66. (ф) 

СУ ДО ПЕ РА с рад ним
ви се ћим, су до-ма ши на,
фри жи дер, ми кро та ла -
сна, ре гал, дво сед, ко -
мо да, ор ма ни, пи са ћи
сто ло ви, ши ва ћа ба гат,
стуб на по ли ца, кре ве -
тац, те пи си. Тел.
063/861-82-66. (215462)

ПРО ДА ЈЕМ бу ко ва др ва
и ба гре мо ве се че ни це,
са ре за њем. 063/364-
310, „То пли на ММА”.
(215320)

ТРО КРИЛ НИ ор мар се -
це си ја, 150 евра.
060/034-31-11. (215457)

АЛТ дојч брач ни кре вет,
400 евра. 060/034-31-
11. (215457)

ТР ПЕ ЗА РИЈ СКИ сто са
шест сто ли ца ора хо ви -
на, 300 евра. 060/034-
31-11. (215457)

ПРО ДА ЈЕМ сте о ну ју ни -
цу, 7,5 ме се ци, цр ни
хол штајн, ума ти че на.
013/602-166, Бо жа,
064/206-51-41. (215436)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ри, за мр зи ва чи, на
про да ју уз га ран ци ју.
063/775-59-08.
(215438)

ТР ПЕ ЗА РИ ЈА, гар ни ту ра
за шест осо ба, пу но др -
во, стил ски рад, тро -
крил на ви три на.
064/558-95-40. (215405)

ПРО ДА ЈЕМ ин ва лид ска
ко ли ца, по вољ но.
064/322-13-14. (215397)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер,
за мр зи вач, ком би на ци -
ју, веш-ма ши ну, шпо рет
елек трич ни, ТА пећ 6
кв. Ми ћа, 013/346-790,
064/129-73-60.
(215369)

КИР БИ нов, шер пе рост -
фрај, но ве, тр пе за риј ски
сто, сто ли це, фо те ље
скло пи ве, сто, сто ли це.
064/955-51-85. (215352)

ПРО ДА ЈЕМ но ву хо да -
ли цу. 064/866-21-18.
(215368)

ПРО ДА ЈЕМ шам по ње ру,
ха у бу, с о за ма са жу.
060/043-52-98. (215340)

ПРО ДА ЈЕМ гроб но ме -
сто, на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу.
064/901-90-41. (215299)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну
го ре ње, пећ, ор ман,
дво сед, су до пе ру, сто са
че ти ри сто ли це.
060/417-11-02. (215310)

КРА ВА и кра ва са те ле -
том. 064/324-14-30,
013/354-719, зва ти по -
сле 15 са ти. (215310)

ВЕ ЛИ КА рас про да ја но -
вих зим ских гу ма, 30%
по пу ста. 064/026-90-54.
(215331)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет ну
опре му за ре сто ран бр зе
хра не, ви со ког ква ли те -
та. 065/681-90-39.
(215454)

ПО ДА ЈЕМ ком плет ну те -
ре та ну, хит но, це на
2.000 евра, ни је фик сно.
Ма ри јан, 065/519-33-
28. (215473)

ПРО ДА ЈЕМ три мер
штил ФС 350, ма ло ко -
ри шћен. 063/186-00-39.
(215529)

ЗА МР ЗИ ВАЧ бе ко вер -
ти кал ни 210 л, ЛТХ сан -
ду чар 210 л, го ре ње
сан ду чар 110 л, по вољ -
но. 060/521-93-40.
(215525)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, су ши -
ли це, фри жи де ри, за мр -
зи ва чи, ЛЦД ТВ из Не -
мач ке.Га ран ци ја.
062/824-23-21. (215495)

ПРО ДА ЈЕМ ши ва ћу ма -
ши ну пор табл, ко фер,
не ко ри шће ну, че шку.
013/344-127. (215498)

СТАЈ СКО ђу бре на про -
да ју, по год но за воћ ња -
ке и ба ште, Пан че во.
Тел. 061/573-70-37.
(215475)
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СА МО ХОД НА ко са чи ца
за тра ву, два му шка би -
ци кла бр зин ци 26 и 28.
063/325-950. (215486)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле -
мен те. 063/773-45-97,
371-568. (215504)

ПРО ДА ЈЕМ сад ни це
шљи ве ран ке. 301-930.
(215512)

ПРО ДА ЈЕМ не ко ри шће -
не алу ми ни јум ске ра ди -
ја то ре. 064/489-40-36.
215517)

ЦИ ГЛА но ва, 8.5 ди на ра
ко мад, 10.000 ко ма да.
061/269-82-13. (215584)

ПИ ЛИ ЋИ, ћур ке, пра си -
ћи на про да ју, уре ђе ни.
Кућ на до ста ва. 065/410-
97-34. (215579)

ПРА СИ ЋИ, сви ње, сла -
ма, мо гућ ност услу жног
кла ња. Но во се љан ски
пут 175-б. 064/303-28-
68, Ми ћа. (215579)

КУ ПУ ЈЕМ за мр зи вач
сан ду чар, ма ли.
064/218-44-88. (4651)

КУ ПУ ЈЕМ очу ва на по -
кућ ства, сто ло ве, сто ли -
це, ко мо ди це, огле да ла,
лу сте ре, те пи хе.
066/900-79-04. (215202)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де -
ње, ме да ље, са то ве, но -
вац, пен ка ла. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(215463)

КУ ПУ ЈЕМ лу сте ре, лам -
пе, сли ке, ан ти ку и оста -
ло по кућ ство. 061/284-
11-86. (215459)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре, са то ве,
но вац, пен ка ла, раз глед -
ни це, књи ге, сит не ан ти -
кви те те. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (215391)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
аку му ла то ре, фри жи де -
ре и оста ли от пад.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (215297)

КУ ПУ ЈЕМ аку му ла то ре,
за мр зи ва че, веш-ма ши -
не, шпо ре те, те ле ви зо ре.
061/322-04-94. (215590)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, обо је -
не ме та ле, веш-ма ши не,
шпо ре те, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре. 061/206-26-
24. (215590)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку -
му ла то ре, веш-ма ши не,
те ле ви зо ре и оста ло.
064/484-13-76. (215590)

КУ ПУ ЈЕМ ста ру бе лу
тех ни ку, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи ва -
че, аку му ла то ре, ста ре
сла ви не, ста ре ка бло ве,
те ле ви зо ре. 060/521-93-
40. (215525)

КУ ПУ ЈЕМ ви о ли ну и ви -
о лон че ло. 063/228-322.
(215573)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен ка -
ла, упа ља че, ста ри но -
вац, сит не анк ти ви те те.
063/804-57-99. (215487)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре стри по -
ве, ал бу ме са сли чи ца -
ма, играч ке, ле го коц ки -
це, са то ве, пен ка ла и
упа ља че. 064/187-56-80. 

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве на
Ду бо кој ба ри. 064/144-
32-23. (СМС)

ЊИ ВА 33 ара, Скро ба -
ра, на са мом пу ту, 3.200
евра. 065/852-71-99.
(213907)

КУ ЋА 100 м2, на пла цу
од 6 ари, по вољ но, Та -
на ска Ра ји ћа. 063/215-
844. (213976)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у
Цре па ји, 300 м2, 13 ари
пла ца, усе љи ва, це на по
до го во ру. 064/264-88-
70. (214184)

КУ ЋА, 80 м2 са пла цем
6,5 ари, Ко за рач ка 110
(ста ра). 064/007-84-63.
(214689)

КУ ЋА на про да ју, Ср би -
јан ска 55, и из да јем ло -
кал, Вој во ђан ска 85,
Пан че во. 064/651-16-
22. (214749)

КУ ЋА, ста ра Ми са, ре -
но ви ра на, 58 м2 + до -
дат не про сто ри је, укњи -
же на, 4 ара, 38.000
евра. 063/735-73-39.
(214732)

КА ЧА РЕ ВО, ку ћа на
про да ју, 5,5 ари пла ца.
063/694-451. (214842)

ПРО ДА ЈЕМ плац на по -
чет ку Пе ли стер ске ули -
це, 5 ари са ле га ли зо ва -
ним објек том или 3 ара
без објек та, на пла цу
град ска и тех нич ка во -
да, стру ја, те ле фон, гас,
ки шна и фе кал на ка на -
ли за ци ја, до зво ље на
град ња. Мо же за ме на за
стан. 064/266-84-91.
(214934)

ПРО ДА ЈЕМ плац 6 ари
са ку ћом, по вољ но. Та -
на ска Ра ји ћа. 063/215-
844. (214932)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ка -
ра у ли. 063/769-41-44.
(215150)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на ста -
рој Ми си (два дво ри шна
ста на). Тел. 063/472-
433, 063/440-447.
(215144)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До -
ло ву. Тел. 263-40-21.
(215177)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Пе ли -
стер ска ули ца 5,3 ара,
мо гу ћа за ме на. Тел.
062/634-008. (215196)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 270
м2, у Гор њем гра ду.Тел .
069/737-479. (215181)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са два
ула за, Ста ри Та миш,
вла сник, по вољ но.
064/143-01-78.
(215184)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на но -
вој Ми си, у за вр шним
ра до ви ма, вла сни штво.
064/221-36-12. (215189)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 180 м2, 7.5
ари, про да јем/ме њам за
пан че вач ки стан.
064/928-89-68. (215228)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у цен -
тру Пан че ва, 112 м2, 3
ара пла ца, вла сник, 1/1.
065/310-02-76. (215246)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у стро -
гом цен тру гра да, 95 м2.
063/141-19-04. (215228)

СТА РА МИ СА, 300 м2, 6
ари, 70.000, но ви ја ку -
ћа. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(2152567)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (2152567)

ТЕ СЛА, но ви ја ку ћа, 139
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(2152567)

КУ ЋА са два ло ка ла, Ге -
ор ги Ди ми тро ва 17-б,
код Тур ске гла ве, 161
м2, 2 ара, 65.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(2152567)

ШВАП СКА ку ћа на Ба -
ва ни штан ском пу ту, 83,
по моћ ни обје кат 54, ба -
шта на ко ри шће ње, до -
го вор. 065/561-01-50.
(215260)

МЕ ЊАМ/ПРО ДА ЈЕМ
две ма ње ку ће за  ма њи
стан, до пла та. 064/986-
21-74. (214746)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће, на
истом пла цу у Вој ло ви -
ци са воћ ња ком.
013/232-21-30, 063/162-
50-00. (215289)

КУ ЋА на про да ју, Ул.
Шу ми ће ва 34, Пан че во.
Тел. 013/252-13-29,
(215272)

ПРО ДА ЈЕМ ви но град с
ви кен ди цом, код Цре па -
је. 064/523-28-32.
(215275)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу у
Де ли блат ској пе шча ри,
пре ма Бе лој цр кви, 30
ари пла ца, во да, стру ја.
013/251-43-87. (215280)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
114 ари, до пу та,
53.000. 063/836-23-83.
(215284)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 3.5 ари,
60 м2, са мо 10.000.
063/836-23-83. (215284)

ГОР ЊИ ГРАД, 183 м2, 4
ара, 50.000, до го вор.
(071), „Са ми го ин вест”,
062/886-56-09. (215321)

ШИ РИ цен тар, гра ђе -
вин ски плац, 51 ар.
(071), „Са ми го ин вест”,
062/886-56-09. (215321)

ВИ КЕН ДИ ЦА у До ло ву,
са воћ ња ком и га ра жом,
по вр ши на 25 ари. 313-
716. (215332)

ПРО ДА ЈЕ се ста ри ја ку -
ћа у Ул. Ми ло ша Тре -
бињ ца, на 4 ара пла ца.
066/303-999. (215348)

ПЛАЦ, Ба ва ни штан ски
пут, код „Зе ле ни ла”, 7
ари, огра ђен. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ВР ШАЦ, ста ра ви ла, код
Хо те ла „Ви ла Брег”, 6
ари, 20.000 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

БА ВА НИ ШТАН СКИ 50
м2, 10 ари, 35.000; Но -
во се љан ски, 70 м2, 22
ара, 29.000.  (394), „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(215357)

ОМО ЉИ ЦА, 80 м2, 6,5
ари, 18.000; Ја бу ка, 80
м2, 6 ари, 10.000. (394),
„Го ца”, 063/899-77-00.
(215357)

ГОР ЊИ град, 80 м2, 2
ара, 29.000; 80 м2, 4
ара, 35.000, хит но.
(394), „Го ца”, 063/899-
77-00. (215357)

ПО ВОЉ НО, но ва мон та -
жна ви кен ди ца у Про -
лом ба њи, мо же и за ме -
на за Пан че во, це на
9.500 евра. 064/012-59-
40, 064/431-07-31.
(215365)

ПЛА ЦЕ ВИ на Стре ли -
шту. Тел. 344-
905.(215360)

КУ ЋА, но ва Ми са, две
ета же, по друм, ло кал 55
м2. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215355)

НО ВА МИ СА, плац 6
ари, 12.500. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(215355)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у цен -
тру гра да, по вољ но, вре -
ди по гле да ти. 063/756-
06-04. (215351)

КУ ЋА, на се ље Ма ли рај,
Бе о град, 90 м2, 10 ари,
два ста на, ме њам за
Пан че во. 064/955-51-
85. (215352)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу, Мак си ма Гор ког,
3.8 ара. 063/301-360.
(215380)

НА ПРО ДА ЈУ њи ва 58
ари, гло гоњ ски атар, ма -
ли угар. 064/183-52-75.
(215426)

МЕ ЊАМ ку ћу у Кра ље -
ву за ку ћу у Пан че ву.
065/561-01-03.(215421)

УКЊИ ЖЕ НА ку ћа, 110
м2, 14 ари пла ца, ура ђе -
на кон вер зи ја.Тел .
064/665-89-64. (215409)

ПЛАЦ 8 ари, 8.500 евра,
40 х 20 м, Но во се љан -
ски пут б.б. 064/808-72-
50. (215424)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у Ла -
пу, 61 ар, топ. бр.
12283, 4.500 евра.
065/519-36-31. (215402)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ба ва -
ни штан ски пут, до ас -
фал та. 060/011-96-66.
(215398)

ПРО ДА ЈЕМ лукс ку ћу
133 м2, 10 ари пла ца,
Ми са. 063/301-653.
(215398)

БЛИ ЗИ НА цен тра, пре -
ле па пе то соб на ку ћа,
183 м2, 3.7 ара, 77.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (и)

ХИТ НО про да јем 17,5
ари са ви кен ди цом, воћ -
ња ком, по моћ ним објек -
ти ма, на Ба ва ни штан -
ском пу ту. 320-011, по -
сле 18 са ти. (215394)

ПЛАЦ 5,1 ар, ку ћа 45
м2, Ру жи на, 65.000.
063/386-557. (215388)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у се лу,
44 ара, Вој ло ви ца, до -
зво ље на град ња.
064/256-35-40. (215392)

БЛИ ЗУ цен тра, ку ћа на 4
ара, 48.000; Ко теж, на
3.3 ара, 38.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(215371)

МАК СИ МА ГОР КОГ, са -
лон ска ку ћа, 7 ари,
75.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (215371)

ТЕ СЛА, ку ћа, две стам -
бе не је ди ни це, 4 ара,
65.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (215371)

ТРИ лан ца зе мље, илир -
ско по ље. 013/354-719,
064/324-14-30, зва ти
по сле 15 са ти. (315319)

ПО ВОЉ НО ку ћа у из -
грд њи, ста вље на под
кров, 425 м2, су те рен +
при зе мље + спрат. Плац
8 ари, без по сред ни ка.
065/811-31-92. (215435)

КУ ЋА, но ва Ми са, бли зу
вр ти ћа, мо гућ до го вор,
220 м2. 064/577-65-61.
(215434)

ПРО ДА ЈЕМ за сад ле ске,
стар че ти ри го ди не, по -
вр ши не 2,6 хек та ра.
065/278-24-00. (215435)

СТА РА МИ СА; уред на
тро и по соб на, 100 м2, 5
ари, 34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ХИТ НО, Стар че во, уред -
на дво соб на, 66 м2, 3,3
ара,15.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

7. ЈУ ЛИ, тро соб на, 129
м2, 3 ара, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

КО ТЕЖ МИ ЛО РА ДО -
ВИЋ, од лич на ку ћа, 270
м2, 2.5 ара, 125.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (и)

КУ ЋА, 180 м2, Кни ћа ни -
но ва, гас, два ку па ти ла,
вла сни штво, до го вор.
Мо гу ће за ме не. 341-
217. (215372)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Ба ва -
ни штан ски пут, до ас -
фал та. 060/011-96-66.
(215398)

ПРО ДА ЈЕМ екс клу зив ну
ку ћу са све стам бе не је -
ди ни це, ши ри цен тар.
066/937-00-13. (215466)

КУ ЋА, Змај Јо ви на, пе -
шач ка зо на, 180 м2,
ком плет но сре ђе на, са
дво ри штем од 70 м2,
100.000 евра. 060/034-
31-11. (215457)

ПЛАЦ 11 ари, Ку де ља -
рац, Охрид ска, 7.000
евра, за ме на за ау то.
064/300-40-01.(215513)

ПРО ДА ЈЕМ плац 18 ари,
Пе ли стер ска, пре ко пру -
ге, Пан че во. Тел.
063/815-89-40. (2315491)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац, 6 ари, Шар пла -
нин ска ули ца. 069/160-
82-28. (215479)

ДВА лан ца зе мље,
Лап,плац 12 ари, Ба ва -
ни штан ски пут, до пу та.
064/867-48-11. (215501)

ПЕ САК, ку ћа лукс,
план та же ле шни ка, Ја -
буч ки – по слов ни обје -
кат, 600, хит но. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (215587)

КУ ЋА, Гор њи град, Ми -
хај ла Пу пи на, на 10 ари
пла ца. 060/334-54-78.
(215507)

ПРО ДА ЈЕМ 18 ари пла -
ца, са ви кен ди цом.
063/865-80-06. (215568)

КУ ЋА, 120 м2, 6.5
ари,1/1, 39.000 евра,
Ко за рач ка, за ме на за
јеф ти ни ју ку ћу на се лу,
ра зно. 061/269-82-13.
(215584)

ПЛАЦ са ло ка циј ском
до зво лом на но вој Ми -
си, про да јем, до го вор.
064/260-05-34.
(215539)

КУ ЋА, цен тар, 100 м2, 3
ара, сре ђе на, 49.000
евра. 061/685-88-03.
(215592)

ДВА ПЛА ЦА, сва ки 13
ари, Но во се љан ски пут,
13.000 евра и 6.000
евра. 061/685-88-03.
(215592)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, 5 ари, 70
+ 29, хит но: Вој ло ви ца,
7.7  ари, 88, по вољ но.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (215587)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 88, 7,8
ари, 29.500. (67), „Мил -
ка М”, 063/744-28-66.
(215587)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, но -
ва дво соб на, 67 м2, 5
ари, 34.000. (49), „Му -
станг”, 062/206-901.
(215552)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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КА РА У ЛА, плац 10 ари,
во да, стру ја, 1/1, 30.000
евра. Ри бар ска 2.
061/269-82-13. (215584)

ДЕО ку ће, укњи же но,
по че так Стре ли шта, за -
ме на. 064/952-19-80.
(215577)

КУ ЋА на про да ју у са -
мом цен тру са два ула -
за. Омо љи ца. 063/197-
70-73. (215580)

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам
ку ћу за стан. Ку ћа је у
Ба ва ни шту. Све тог Са ве
22. 752-220. (215532)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
ужем цен тру гра да. Тел.
062/800-87-85, од 18 до
20 са ти. (215546)

ДО ЛО ВО, 73 м2, 16 ари,
ре но ви ра на, 18.000, до -
го вор. (49), „Му станг”,
062/206-901. (215552)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, тро соб на
ре но ви ра на, 90 м2, 5.7
ари, 23.500. (49), „Му -
станг”, 062/206-901.
(215552)

КУ ПУ ЈЕМ/МЕ ЊАМ са -
мо стал ну ку ћу у цен тру,
ши рем цен тру. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

КУ ПУ ЈЕМ ку ћу у До њем
гра ду, до 40.000 евра.
064/243-60-12. (215582)

ХИТ НО ку пу јем, из најм -
љу јем ку ћу, са лаш, ви -
кен ди цу на се лу, што ве -
ће, бли же и јеф ти ни је.
062/269-566. (215556)

НОВ стан, 65 м2 и га ра -
жа 14 м2, Ул. Та ков ска.
063/342-220. (214047)

ПРО ДА ЈЕМ стан у згра -
ди, 60 м2, тро со бан,
26.000 евра. 061/670-
97-96. (214224)

СТАН на Стре ли шту,60
м2, ЦГ, II спрат, ре но ви -
ран. 062/646-066.
(214595)

СТАН, Та миш ка пи ја, 68
м2, укњи жен, по глед
пре ма ре ци, дво со бан.
062/272-510. (214525)

ПРО ДА ЈЕМ стан 32 м2

на Ко те жу 2, V спрат.
060/070-80-84. (214800)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV
спрат, без лиф та, ЦГ,
сре ђен, усе љив. 331-
079. (214743)

ТЕ СЛА, стан 45 + Т,
II/IV, без лиф та; 1.5 ТА,
укњи жен, про ме ње не
струј не и во до вод не ин -
ста ла ци је, усе љив, про -
да јем. 063/826-97-09.
(253), „Еко но мик”,
063/826-97-09. (214690)

ПРО ДА ЈЕ се стан 84 м2,
И. Кур јач ког 6-а,50.000.
314-353,  062/841-34-
05. (214969)

ТЕ СЛА, 52 м2, IV спрат,
24.500, вла сник, до го -
вор. 061/132-11-18.
(214953)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
дру ги спрат, ЦГ, две те -
ра се, дво стран, по друм.
069/176-08-57. (215129)

КОД БОЛ НИ ЦЕ про да -
јем три  ма ње гар со ње -
ре, 18.000 евра.
062/361-676. (214359)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 56 м2,
Мо ше Пи ја де 121, Ко -
теж 2. Тел. 066/950-96-
51. (215134)

НО ВА МИ СА, тро со бан,
85 м2, ЦГ, мо же за ме на
за ма њи. 064/134-06-30.
(215137)

ТЕ СЛА, IV/4,  без лиф та,
ЦГ, дво со бан, 53 м2 +
те ра са, (за ме на са мо -
стал на усе љи ва ку ћа,
ши ри цен тар). 066/954-
33-05. (215155)

ШИ РИ цен тар, тро со -
бан, 68 м2, I спрат, ТА,
те ра се, га ра жа, 32.000.
060/760-04-32. (215166)

СТРО ГИ цен тар, јед но и -
по со бан, ЦГ, II, дво стра -
но ор јен ти сан. 063/871-
77-13. (215211)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан,
58 м2, стан на Стре ли -
шту, две те ра се, по друм,
II спрат, СББ, ин тер фон,
вла сник, укњи жен.
063/429-192. (215205)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
пе ти спрат, вла сник.
064/931-20-38. (215184)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, Ули ца Ра шка  7/1,
по до го во ру. 063/164-
76-06. (215200)

ТЕ СЛА, тро со бан, 69 м2,
те ра са, ЦГ, ви со ко при -
зе мље, 45.000, вла сни -
штво. Тел. 251-71-10,
064/359-55-04. (215193)

ПРО ДА ЈЕМ ду плекс 37
м2 + 17 по слов ног про -
сто ра, цен тар, 35.000.
064/186-50-87. (215187)

ПРО ДА ЈЕМ стан на ста -
ром Та ми шу, 92 м2, га -
ра жа 18 м2, две те ра се,
шу па, гре ја ње на гас.
061/217-55-65. (215196)

ПРО ДА ЈЕМ тро и по со -
бан стан, цен тар, 84 м2,
III спрат, ком плет но ре -
но ви ран, ЦГ. Тел.
061/614-32-96. (215221)

ПРО ДА ЈЕМ стан 53 м2,
на 7. спра ту, Стре ли ште,
23.000 евра. 063/868-
02-06. (215233)

ХИТ НО про да јем дво со -
бан стан у стро гом цен -
тру, 52 м2, ТА, пр ви вла -
сник. Све ин фор ма ци је
су бо том и не де љом од 8
до 20. 062/388-130.
(215238)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV,
ЦГ, 61, 33.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (215257)

ТЕ СЛА, тро со бан, III,
ЦГ, 74 м2, 45.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(2152567)

КО ТЕЖ 1, IV, ЦГ, 57.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(2152567)

КО ТЕЖ 2, 92, ЦГ, III.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(2152567)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те -
сли од 60 м2, без по -
сред ни ка. 013/251-52-
75, 064/338-41-93. 

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру
на Те сли, ТА, V, без по -
сред ни ка. Тел. 063/867-
58-19. (215273)

КО ТЕЖ 1, стан 60 м2, IV
спрат, лифт, Осло бо ђе -
ња. 063/163-52-05. (р)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
нов стан од 86 м2. Тел.
267-71-74. (215277)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
дво со бан стан, Ко теж 1,
Осло бо ђе ња, сре ђен,
мо же не за вр ше на ку ћа.
064/218-15-72. (215389)

СО ДА РА, при зе мље, 62
м2, 35.000; 55 м2,
28.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215371)

СО ДА РА, 83 м2, I,
42.000; 74 м2, IV,
45.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215371)

СТРО ГИ цен тар, 55 м2,
I, 42.000; До си те је ва, 83
м2, I, 58.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215371)

КО ТЕЖ, 26 м2, I, 17.000;
Са мач ки, гар со ње ра,
при зе мље, Са мач ки,
гар со ње ра, при зе мље,
12.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(215371)

КО ТЕЖ 2, ду плекс, 77
м2, 37.000; 63 м2, I, пре -
леп, 38.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (215371)

ДВО И ПО СО БАН, цен -
тар, 64 м2, две те ра се,
лифт, 40.000 евра.
(470),  „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕД НО СО БАН, Ко теж,
ква ли те тан, ЦГ, 38 + 4
м2, 24.000. (470),  „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

ЦЕН ТАР, леп дво ри шни,
40 м2, ре но ви ран, шу пе,
20.000 евра. (470),  „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

ДВО И ПО СО БАН, ЦГ,
Ко теж, дво стра но ор јен -
ти сан, 65 + Т. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЈЕД НО СО БАН, Со да ра,
ква ли тет но ре но ви ран,
но во ку па ти ло, ПВЦ, ку -
хи ња, пла ка ри. 25.000.
(470),  „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан,
40, 28.000, 50 м2, дво со -
бан, 28.000. (394), „Го -
ца”, 063/899-77-00. (и)

ТЕ СЛА, 45 м2, дво со бан,
25.000; 74 м2, тро со бан,
45.000. (394), „Го ца”,
063/899-77-00. (и)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 35 м2, јед -
но со бан, 19.000; стан
нов, дво и по со бан,
42.000. (394), „Го ца”,
063/899-77-00. (и)

ДВО РИ ШНИ, 70 м2,
18.000; 100 м2, до бра
ло ка ци ја, 20.000. (394),
„Го ца”, 063/899-77-00.
(и)

ЦЕН ТАР, 45 м2, дво со -
бан, 24.000; Со да ра, 50
м2, дво со бан, 28.000.
(394), „Го ца”, 063/899-
77-00. (и)

СО ДА РА, 68 м2, тро со -
бан, 35.000, до го вор,
ТА. (394), „Го ца”,
063/899-77-00. (и)

ЦЕН ТАР, 64 м2, дво и по -
со бан, 40.000; 90 м2,
тро со бан, 42.000. (394),
„Го ца”, 063/899-77-00.
(и)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво со -
бан, ре но ви ран, I,
38.000, до го вор; 74 м2,
тро со бан, 42.000. (394),
„Го ца”, 063/899-77-00.
(и)

МИ СА, 80 м2 + 50 м2,
тро со бан, Тр го про дук -
то ва згра да, до го вор. 

(394), „Го ца”, 063/899-
77-00. (и)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Те сла,
тро со бан, 68 м2, II
спрат, ТА, вла сник.
063/848-52-32. (215354)

СТАН, тро со бан, 83 м2,
ЦГ, V спрат, код Гим на -
зи је. 063/466-347.
(215320)

СО ДА РА, 51 м2, IX,
ЦГ,сре ђен, 39.000. До го -
вор. (071), „Са ми го ин -
вест”, 062/886-56-09.
(215321)

ПРО ДА ЈЕМ апарт ма не
на Ко па о ни ку, мо же за -
ме на. 064/143-52-98. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, че тво ро -
со бан, 90 м2, IV, 55.000,
или за ме на за дво со бан.
(071), „Са ми го ин вест”,
062/886-56-09.
(215321)

КО ТЕЖ 1, 42 м2, три со -
бе, те ра са, ре но ви ран,
28.500. 063/808-95-53.
(215418)

ТЕ СЛА, 47 м2, III, дво со -
бан, ТА, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (215436)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 32 м2, V,
ЦГ, 19.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(215436)

КО ТЕЖ 2, 60 м2, IV, ЦГ,
31.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(215436)

КО ТЕЖ 1, 53 м2, IV, ЦГ,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(215436)

СТРО ГИ ЦЕН ТАР, 55 м2,
II, ЦГ, усе љив, 36.500.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(215436)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
70 м2, III, ЦГ, 40.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(215436)

ЦЕН ТАР, 57 м2, IV,ЦГ,
лифт, 45.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (215436)

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, ну дим
до жи вот но  из др жа ва -
ње, по нај по вољ ни јим
усло ви ма. Ва ше ме сеч не
ра чу не пла ћа мо ми.
061/324-40-85. (215446)

СО ДА РА, До си те ја Об -

ра до ви ћа, дво со бан, 56

м2 + те ра са. (188), „Una-

Dalli”, 064/255-87-50.

(215355)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
сре ђен, ЦГ, до го вор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215355)

КО ТЕЖ 1, ЦГ, 75 м2, V,
ЦГ, сре ђен, 45.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215355)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан, 75 м2, при зе мље,
ТА, 2 ара, сре ђен, леп,
за  ма њи, по вољ но, вла -
сник. 063/750-66-85.
(215431)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по -
со бан, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (215355)

ДВО И ПО СО БАН стан,
са две те ра се, ре но ви -
ран, П-65 м2. 064/914-
73-00. (215439)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 40 м2,
но ва Ми са, ре но ви ран,
17.500 евра. 064/668-
97-77. (215441)

ЦЕН ТАР, пре леп дво ри -
шни тро со бан, 81 м2,
део соп стве ног дво ри -
шта, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан,
61 м2, VII, 41.000, 63
м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(и)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан,
28 + 6, сре ђен, IV,
20.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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НО ВИ ста но ви, укњи же -
ни, III спрат, јед но со -
бан, 27 + 9 м2, дво со бан
ду плекс, 48 м2. 063/208-
352. (215295)

НА ПРО ДА ЈУ стан у цен -
тру, дво со бан. Тел.
064/290-46-55. (215298)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2,
дво со бан, на ме штен,
27.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(215301)

КО ТЕЖ, дво соб ни, 49
м2, 30.000; 65 м2,
35.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-
20’. (215301)

ТЕ СЛА, 57 м2, дво со бан,
на ме штен, 30.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(215301)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но и
хит но стан на Те сли,
тро со бан, 78 м2, I спрат,
ЦГ, СББ, пла ка ри, ку хи -
ња. Вла сник. 063/235-
175. (215301)

ТЕ СЛА, 43 м2, јед но и по -
со бан, те ра са, 25.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(215301)

ЈЕД НО СО БАН, Стре ли -
ште, 35 + 5 м2, Ма ри на
Др жи ћа, I, TA, 15.500.
066/952-42-19. (215306)

ОД МАХ усе љив, тро со -
бан стан, 78 м2, два мо -
кра чво ра, Стре ли ште,
мо же за ме на за ку ћу.
064/340-26-43.
(215309)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2, IV,
ЦГ, 33.000. (071), „Са -
ми го ин вест”, 062/886-
56-09. (215321)

НО ВА МИ СА, 58 м2, III,
ЕГ, 26.000. (071), „Са -
ми го ин вест”, 062/886-
56-09. (215321)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту са
по дру мом и га ра жом.
061/137-92-95. (215322)

МАР ГИ ТА, нов дво и по -
со бан, ПР,  I, 54 м2,
плин, 38.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (215467)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, дво со бан,
ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(215467)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, V, лифт, 32 м2, ЦГ,
18.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (215467)

КО ТЕЖ 2, че тво ро со -
бан, VII,  80 м2, ЦГ,
47.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (215467)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со -
бан, III, ЦГ, 38 м2, ре но -
ви ран, 27.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (215467)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II,
28 м2, ЦГ, 17.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (215467)

ЦЕН ТАР, дво со бан, II,
57 м2, ЦГ, 35.500. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (215467)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 59,
29.000; Те сла дво со бан,
55, 27.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(215469)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но ви ја ку -
ћа 190, 70.000; дво со -
бан, 55, 31.000; Ц. Ла за -
ра, улич но, 35, 11.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (215469)

ПРО ДА ЈЕМ ма њи дво со -
бан стан у цен тру, по -
вољ но. 066/937-00-13.
(215446)

СА МАЧ КИ, гар со ње ра
17 м2, 10.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (215465)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
54 м2, VII, ЦГ, 22.500.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(215465)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
61 м2, IV, ЦГ, лифт,
33.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215465)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 32 м2, III, ЦГ,
21.500. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215465)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
сре ђен, 50 м2, I, ЦГ,
32.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(215465)

КО ТЕЖ 2, 61 м2, V, ЦГ,
сре ђен,  лифт, 26.500.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(215465)

ДВО РИ ШНИ стан на
про да ју, М. Пи ја де, 28 +
13 м2 по вр ши не. Тел.
063/233-762. (215454)

ТЕ СЛА, леп стан, 44 м2,
пр ви спрат, код ма ле
пи ја це. 064/423-31-43.
(215531)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту, 62
м2, дру га ку ћа од „Ми -
ки не” шко ле, Ду ша на
Пе тро ви ћа Ша не та 7.
Стан сре ђен: хра стов
пар кет, но во ку па ти ло,
ПВЦ сто ла ри ја, лифт,
35.500 евра. 066/004-
787. (215539)

СТАН у цен тру, дво со -
бан, 55 м2, II спрат. Тел.
064/528-32-10. (215515)

КО ТЕЖ 1, IV спрат, без
лиф та, дво со бан, ЦГ,
28.000 евра. 063/814-
45-05. (215477)

СТАН, 40 м2, ЦГ, те ле -
фон, ин тер нет, кли ма,
но во. Тел. 313-576,
062/965-95-07. (215545)

СТАН на Те сли, Ул. Сто -
ја на Но ва ко ви ћа 4/20,
42 м2, у вла сни штву.
060/564-83-52, 060/065-
02-08. (215544)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 44
м2, сре ђен, 22.000 евра.
061/685-88-03. (215592)

МИ СА про да јем пот кро -
вље, 100 м2, са свим
при кључ ци ма, вла сни ца.
065/333-55-25. (215559)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
III, 71, 38.000; Те сла,
61, IV, 33.000. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (215587)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, 44, ВП,
21.000; Са мач ки, 18,5, I,
13.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(215587)

СО ДА РА, но во град ња,
40, те ра са, 26.000; 61,
те ра са, 40.000. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (215587)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, VII,
22.000; Ко теж, IV,
27.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(215587)

ТЕ СЛА, I, 46, лукс, цен -
тар 117, лукс. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (215587)

ДВО СО БАН, 50 м2, Ко -
теж 1, пр ви спрат, без
ула га ња. Тел. 060/681-
83-06. (215555)

МАР ГИ ТА. ПР, нов,
укњи жен, 64, 40.000;
јед но со бан, 22 м2,
18.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(215587)

ОД ЛИ ЧАН стан, 80 м2,
Стре ли ште, бли зу „Авив
пар ка” и На род не ба -
ште, 35.000. Тел.
064/323-91-93. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, екс -
тра тро со бан, нов, ПВЦ,
кли ма, пар кинг, укњи -
же но. 35.500.  062/269-
566. (215556)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 44 м2, пот -
кро вље, нов, кли ма,
ПВЦ, пар кинг, укњи же -
но, 22.000 евра.
062/269-566. (215556)

ЦЕН ТАР гра да, 271 м2, I
спрат  потк ровљe, до го -
вор, ра зно, 13.000.
061/269-82-13.(215584)

СТАН, 39 м2, нов, усе -
љив, III спрат, но ва Ми -
са, 19.000. 061/269-82-
13. (215584)

НО ВО ГРАД ЊА, тро и по -
со бан стан, 78 м2,
53.000 евра, са ПДВ-ом.
062/443-367. (215561)

СО ДА РА, дво со бан 55
м2, VII спрат, цен трал но
гре ја ње, 28.000.
064/121-23-66. (215565)

ТЕ СЛА, дво со бан, I, 54
м2, ТА, те ра са, 29.000.
(49), „Му станг”,
069/226-901. (215552)

ТЕ СЛА, дво со бан, II, 50
м2, ТА, 25.500.  (49),
„Му станг”, 069/226-901.
(215552)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
53 м2, I, те ра са, 24.000.
(49), „Му станг”,
069/226-901. (215552)

СО ДА РА, од ли чан дво и -
по со бан, 67 м2, V,
33.000. (49), „Му станг”,
069/226-901. (215552)

КО ТЕЖ 2, јед но со бан,
39 м2, V, 19.000. (49),
„Му станг”, 069/226-901.
(215552)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 61
м2, V, 26.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-901.
(215552)

СТРО ГИ цен тар, до бра
град ња, дво ри шни, 15
м2, 9.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-901.
(215552)

КУ ПУ ЈЕМ стан до
20.000, да јем ау то
(3.000), оста ло кеш.
064/134-06-30. (215127)

КУ ПУ ЈЕМ стан, ку ћу, део
ку ће за адап та ци ју.
064/218-15-72. (215389)

„Ди ва” аген ци ја, ку пу -
јем стан без гре ја ња, Те -
сла, цен тар, Со да ра.
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ИЗ ДА ЈЕМ два дво ри шна
на ме ште на јед но соб на
ста на, ком фор, Стре ли -
ште. 362-406, 064/218-
83-45. (214761)

КО ТЕЖ 1, из да јем стан,
60 м2, IX спрат, лифт,
Осло бо ђе ња., 063/163-
52-05. (214842)

СТАН, Те сла, дво со бан,
пра зан са цен тр ал ним
гре ја њем, ви со ко при зе -
мље. 060/335-59-73.
(214990)

ДВО И О ПО СО БАН стан,
јеф ти но, пен зи о не ри ма
+ дво ри ште + шу па.
Стар че во, глав ни пут.
064/058-59-96. (214928)

СО ДА РА, стан за из да -
ва ње. 064/925-98-14.
(215100)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен стан, из над
СДК. 063/422-024.
(214824)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан не -
на ме штен стан код Тур -
ске гла ве, I спрат, ТА.
063/422-024. (214824)

ИЗ ДА ЈЕМ стан од 60 м2,
на Стре ли шту, по вољ но.
065/313-51-43. (215142)

ЈЕД НО СО БАН, на ме -
штен, 50 евра, 54 м2,
Ми ло ша Обре но ви ћа
57/14. 065/233-43-19,
зва ти од 15 до 21.
(215156)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, на се ље
Ко теж 2. Тел. 013/318-
007. (215154)

ГАР СО ЊЕ РА, на ме ште -
на, пр ви спрат, цен трал -
но гре ја ње, у згра ди, по -
вољ но. Тел. 064/992-91-
61. (215194)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пра -
зан стан, на Те сли, ЦГ,
ка блов ска. 063/261-732.
(215204)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни,
пра зан, тро со бан и дво -
со бан стан. Тел.
064/224-12-60.
(215225)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан не -
на ме штен стан у цен тру
Стре ли шта на III спра ту.
Тел. 064/124-48-15.
(215227)

ГАР СО ЊЕ РА, стан за
из да ва ње, згра да, пр ви
спрат код Спорт ског
цен тра. 064/436-85-26.
(215230)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
не на ме штен стан на Те -
сли. 064/137-92-61.
(215236)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у ку ћи,
на ме штен, ка блов ска,
ТА, Стре ли ште. 064/503-
75-57. (215237)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан не на ме штен стан,
Ко теж 2, дру ги спрат.
064/288-00-91. (215242)

КОД Бол ни це из да јем
на ме ште ну гар со ње ру
сам цу, 70 евра.
065/353-07-57. (215158)

НА МЕ ШТЕН стан сам -
цу-са ми ци, Бра ће Јо ва -
но вић 33-д. 063/163-19-
90. (215160)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме ште -
ну гар со ње ру, ЦГ, Стре -
ли ште, за јед ну осо бу.
064/635-77-42. (215253)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу. 616-024.
(215250)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Ко теж 1. 062/871-
06-52. (215254)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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ЈЕД НО СО БАН на ме штен
дво ри шни стан код  Тур -
ске гла ве, на ду же.
013/331-958, 066/331-
958. (215210)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан ком -
плет но на ме штен стан,
ЦГ, те ле фон. Со да ра.
Тел. 064/839-09-02.
(215266)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан по -
лу на ме штен ква ли те тан
стан код Бол ни це.
064/584-53-38. (215288)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, на ме -
ште ну, Мил ке Мар ко вић
7. 064/396-16-79.
(215293)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но -
со бан стан. 063/777-27-
08, 013/355-575.
(215458)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан
на Стре ли шту у при ват -
ној ку ћи. 062/114-63-73.
(215460)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, ком плет но на ме -
штен. Те сла, бли зу „Ави -
ва”. 062/600-365,
064/482-18-14. (215448)

СТАН, 62 м2 + те ра са 10
м2, тре ћи спрат, но ва
Ми са. 063/319-133.
(215428)

ИЗ ДА ЈЕМ ско ро пра зан
стан, 49 м2, на но вој
Ми си. Тел. 062/370-497.
(2156412)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме ште на
со ба с ку па ти лом  у цен -
тру. 063/761-03-56.
(215396)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
лукс стан, у згра ди, Ми -
са, ам бу лан та. 063/874-
71-12. (215380)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу, упо тре ба ку хи ње,
ку па ти ла, Те сла, жен -
ској осо би, по вољ но.
061/132-11-18. (215347)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан
по лу на ме штен или на -
ме штен стан са ЦГ, Ко -
теж 2. 062/187-97-62.
(215366)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Стре -
ли шту, по вољ но. Тел.
060/090-25-41. (215356)

ИЗ ДА ЈЕМ од лич ну гар -
со ње ру у цен тру.
063/775-84-53, 312-189.
(215296)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан у стро гом
цен тру. Тел. 061/621-32-
18. (215327)

ЦЕН ТАР, јед но со бан
пра зан, 40 м2, ЦГ, I, 110
евра. 064/385-31-15,
„Пер фект”.(215461)

НА МЕ ШЕН јед но со бан
стан, 30 м2, ТА, код Хо -
те ла „Та миш”, 70 евра.
064/122-48-07. (215574)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен ком фо ран
стан на Те сли. Тел.
069/507-08-88, 066/520-
25-65. (215572)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру,
50 ква дра та, но ва град -
ња, на ме штен, гре ја ње,
ин тер нет, ка блов ска.
063/211-11-15. 

ИЗ ДА ЈЕМ део ку ће, за -
себ но и функ ци о нал но,
Ка ра ђор ђе ва 94.
063/894-21-80, 013/344-
594. (215547)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан, на ме штен, Ко теж 2.
063/854-90-85. (215551)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, Ти моч ка 32.
Тел. 371-635, 064/297-
81-68, 064/993-71-74.
(215522)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан
у ку ћи, мо же и део ста -
на. 064/130-36-02.
(215483)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, бли зи на Ау -
то бу ске, пре ко пу та Бол -
ни це, ТА гре ја ње.
064/477-28-27. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Ко те жу 1, по -
вољ но. Тел. 063/343-
451. (215506)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Стре ли -
ште, тро со бан, ЦГ.
060/034-13-61. (215496)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на Те сли.
064/559-17-43. (215537)

ЛО КАЛ на про да ју, 29
м2, Син ђе ли ће ва 15,
13.000 евра. Мо гућ ност
из да ва ња. 063/265-457.
(214830)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал из ме ђу
Оч не и Оп ште бол ни це,
по го дан за апо те ке, оп -
ти чар ске рад ње и сл.
Кон такт, 061/130-08-43,
063/881-20-15. (214494)

ЛО КАЛ у цен тру, бли зу
Мак си ја, 18 м2, из лог,
кли ма, изо ло ван, по вољ -
но. Гра тис пр ви ме сец
за мла де пред у зет ни ке.
063/752-04-00. (214692)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
пре ко пу та Дис пан зе ра,
15 м2. 064/231-07-33.
(214919)

ИЗ ДА ЈЕМ леп ло кал, Тр -
жни цен тар „Тру бач”,
пр ви спрат, 22 м2, на ду -
же. 064/370-79-47.
(212620)

ИЗ ДА ЈЕМ екс клу зи ван
ло кал, ве ли ки из лог,
Ње го ше ва, ра ди о ни ца
Ка ра ђор ђе ва. 064/994-
13-16. (215175)

ИЗ ДА ЈЕМ две по слов не
про сто ри је по 25 м2, мо -
же и за јед но. Стро ги
цен тар, Жар ка Зре ња ни -
на 11, по год но за кан це -
ла ри је, пред став ни штва
и сл. 060/690-51-33,
013/352-506. (215201)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ну
згра ду, 1700 м2.
064/143-52-98. (215340)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, С. Са ве
67, би ла апо те ка, ЦГ,
ин тер нет. 064/668-87-
38. (215223)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 25 + 12
м2, Стре ли ште, пре хра -
на, ко зме тич ки са лон
Стре ли ште. 064/503-75-
57.(215237

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 50 м2,
ужи цен тар, за све де -
лат но сти, 100 евра.
060/151-20-46. (215232)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, про -
мет но, код пи ја це. Бли -
зи на три шко ле, те ле -
фон. 060/351-03-56.
(212529)

ЦЕН ТАР, 14 м2 + сло -
бод на 4 ара дво ри шта,
из да јем. 063/240-817.
(215278)

КУ ЋА, ши ри цен тар, по -
слов но-стам бе не на ме -
не, 150 м2, из да јем.
062/347-667. (215406)

ИЗ ДА ЈЕМ про звод ну ха -
лу 1000 м2, де љи во, Ба -
ва ни штан ски пут.
063/301-653. (2153989

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин, 122
м2, ви си на 4 м, ра ди о -
ни ца, на глав ном пу ту,
Ми са. 064/482-65-53.
(215399)

ПО СЛОВ НА згра да са
ма га ци ном, на про да ју,
ком плет но опре мље на.
По вољ но. 062/105-20-
12. (215393)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, ма га -
цин. Тел. 347-209,
064/319-30-99. (215382)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 53 м2,
у цен тру, до бра ло ка ци -
ја. 065/527-51-90.
(2154339

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал са или
без ком плет не опре ме
за ми ни мар кет, угао
До си те је ве и Ге ор ги Ди -
ми тро ва. 063/852-86-86.
(215373)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
цен тар, по тез Ау то бу -
ска. По го дан за апо те ку,
пет-шоп и дру го.
065/527-51-90. (215433)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал из два
ни воа 130 м2, (бив ша
пе ка ра Та ра, Вој во де
Ра до ми ра Пут ни ка 29.
063/278-250. (215374)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 12 и
25 м2, у дво ри шту, Вој -
во де Ра до ми ра Пут ни ка
29.063/278-250.
(215374)

ХИТ НО, стро ги цен тар
Пан че ва, по слов но-
стам бе ни про стор, 90
м2, код вел ког „Мак си -
ја”, тр жни цен тар Пла -
то, по ред Зе ле не пи ја це
и у не по сред ној бли зи -
ни Ау то бу ске ста ни це,
пот кро вље. Кли ме, ПВЦ
сто ла ри ја, ре шет ке, ла -
ми на ти, у функ ци ји,
по треб на ле га ли за ци ја,
по се ду је упо треб ну до -
зво лу из 1995. го ди не,
обје кат трај ног ка рак -
те ра, чвр ста град ња,
це на 9.500 евра.
065/567-56-78.
(2154335)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, угао
Ла ва Тол сто ја и Ј. Ма -
рин ко ви ћа, по го дан за
апо те ку. 064/549-72-05.
(215537)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 31 м2,
Ми ло ша Обре но ви ћа 9,
од лич на ло ка ци ја, по -
вољ но. 065/461-11-46.
(215502)

ПРО ДА ЈЕМ или из да јем
ло ка ле у цен тру 24 и 29
м2. 061/531-29-00.
(215340)

ИЗ ДА ЈЕМ ви ше кан це -
ла риј ских про сто ра,
АМЦ „Зве зда”. 063/278-
250. (215374)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 450 или 800 м2, ви -
си на 4 м. 061/531-29-
00. (215340)

ИЗ ДА ЈЕМ кан це ла ри ју
25 м2, цен тар, Р. Пут ни -
ка, 100 евра. 063/341-
871. (215543)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у цен -
тру, 20 м2. Тел. 063/694-
860. (215571)

НО ВИ ло ка ли, 70 и 30
м2, из да јем у пр вој зо ни.
Тел. 063/751-07-79.
(215557)

ЛО КАЛ 22 м2, при зе -
мље, ТЦ „Тру бач”,екс -
тра, про да јем. Тел.
063/751-07-79. (215557)

ХИТ НО про да јем ки оск
у цен тру, по вољ но.
066/377-351. (215536)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ну
зграду, 1700 м2.
064/143-52-98. 

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Ан ти ка” по треб ни рад -
ни ци са ис ку ством, до ћи
лич но. Сте ва на Шу пљик -
ца 77. (214534)

СТУ ДИ ЈУ за еду ка ци ју
„Ни ко ла да” из Ко ви на
по тре бан про фе сор не -
мач ког је зи ка. 064/342-
28-22. (215056)

ХИТ НО по треб ни рад ни -
ци за рад на ин ду стриј -
ским ши ва ћим ма ши на -
ма – ен дле ри ци и ибер -
дек. 062/839-94-97. (р)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
ши ве ње и кро је ње. Ис -
кљу чи во са ис ку ством у
кон фек ци ји. 060/364-
36-50. (215190)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА
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ФАР МА ЦЕ УТ са ли цен -
цом по тре бан при ват ној
апо те ци у Пан че ву.
061/227-50-49. (215214)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад на ин ду стриј ским
ши ва ћим ма ши на ма, са
ис ку ством. 064/127-57-
01. (215215)

ПО ТРЕБ НИ про мо те ри
за рад на те ре ну. Тел.
062/825-27-25. (215276)

КА ФЕ „Љу би че во” тра -
жи де вој ку за рад, са ис -
ку ством. 069/364-10-04.
(2152909

РЕ СТО РА НУ „Пи ле ћи
ду ћан”, у „Авив пар ку”
по треб ни по сло во ђа
(шеф), рад ни ци у про -
да ји, по моћ ни рад ни ци
у ку хи њи. 013/377-230,
064/643-41-22.
(215440)

ПО ТРЕБ НИ ко но бар и
ку вар/ку ва ри ца.
063/128-02-89. (215400)

ПО ТРЕБ НА же на без
оба ве за за по моћ ба ки,
у ку ћи. 064/322-13-14.
(215397)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад на пи ја ци „Ае ро -
дром”. 064/138-42-74.
(215396)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
ку ца ње езо те риј ских
тек сто ва по дик та ту на
Те сли, по жељ но по зна -
ва ње или ин те ре со ва ње
обла сти, 100 ди на -
ра/стра ни ца. 061/132-
11-18. (215347)

КА ФЕУ „Им пе ри јал” по -
треб на де вој ка за рад,
са ис ку ством. 063/372-
22-21. (215315)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у оп ти ци „Мар ко -
вић”, до ћи лич но.
(215342)

ПО ТРЕБ НА кућ на по -
моћ ни ца. 063/325-916.
(2156305)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ у цен -
тру гра да по треб не рад -
ни це  у ку хи њи и ро шти -
љу. 063/834-88-10.
(215315)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ „Ха ло
Ле ско вац” по треб не
рад ни це у ку хи њи и ро -
шти љу. 063/897-55-04.
(215315)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад
на ин ду стриј ским ши ва -
ћим ма ши на ма.
060/185-85-38. (215521)

ПО ТРЕ БАН пе кар са ис -
ку ством. 064/120-09-42.
(215286)

КА ФЕУ „Пе ти ца”, по -
треб на де вој ка за рад,
са ис ку ством, код Ау то -
бу ске ста ни це. 065/454-
78-07. (214408)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по -
треб ни пи ца-мај стор и
рад ни це за па ла чин ке.
Ни је нео п ход но ис ку -
ство, већ до бра во ља.
062/339-279. (215497)

РЕ СТО РА НУ у Пан че ву
по тре бан во зач, до ста -
вљач и ку вар, пи ца-мај -
стор. 060/734-36-37.
(215571)

СА ЛО НУ „До ме” по -
треб ни  фри зе ри, с рад -
ним ис ку ством.
064/155-70-57. (215560)

ЧУ ВА ЛА бих де цу у свом
ста ну, по сле 16 са ти.
063/301-935. Та ма ра.
(СМС)

ЧУ ВА ЛА бих де цу у свом
ста ну, по сле 16 са ти.
063/301-935. Та ма ра.
(СМС)

ВО ДО ИН СТА ЛА ЕР,
уград ња, одр жа ва ње,
во де, ка на ли за ци је, ка -
би на, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-84-76.
((213992)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА,
Пан че во, ма шин ски се -
че мо вла жне зи до ве, га -
ран ци ја. 060/691-01-13. 

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се стре,
да ва ње те ра пи је, ку па -
ње и не га бо ле сни ка.
063/737-59-60. (214021)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка -
ље вих пе ћи. 063/155-85-
95. (213976)

БРА ВАР СКО-ЗА ВА РИ -
ВАЧ КИ ра до ви, оправ ка
и из ра да ме тал них кон -
струк ци ја: огра да, ка пи -
ја, ге лен де ра, сте пе ни -
шта, га ра жа, ва ре ње
про зо ра. 061/204-83-36.
(214404)

КЕ РА МИ ЧАР, Да ли бор,
по зна ти мај стор с ду го -
го ди шњим ис ку ством.
063/191-69-75. (214835)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, оправ ке
бој ле ра, шпо ре та, раз -
вод них та бли, ин ди ка то -
ра, ин ста ла ци ја.
064/310-44-88, Ми ћа.
(214715)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње,
адап ти ра ње, ре но ви ра -
ње кро во ва, де мит фа -
са де, кре че ње. 063/865-
80-49. (214974)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
уград ња, одр жа ва ње,
во де, ка на ли за ци је, ка -
би на, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-84-76.
(214682)

КУ ВА ЊЕ, спре ма ње, на -
бав ка ста ри јим осо ба ма
за ме сеч ну на док на ду.
060/417-41-20. (215136)

ЕН ГЛЕ СКИ је зик, ча со -
ви, сви уз ра сти, при пре -
ма ис пи та, пре во ди лач -
ке услу ге. 062/149-16-
22. (215140)

ПЕ ВА ЊЕ, ча со ви во кал -
не тех ни ке, ди са ња,
дик ци је, при пре ма на -
сту па, ис пи та. 062/149-
16-33. (215140)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку ћа,
оба ра ње ста ба ла, ко ше -
ње, од но ше ње шу та,
ства ри, итд. 064/122-69-
78. (215162)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње сто -
ла ри је, гипс, пен зи о не -
ри ма  по пуст. 013/235-
78-82, 065/557-81-42.
(215163)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА не -
го ва те љи ца не гу је ста ре,
бо ле сне, не по крет не,
по у зда но, су пер по вољ -
но. 060/366-63-69.
(215192)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње ка на ли за ци је,
за ме не, по прав ке, адап -
та ци је, по вољ но од мах.
331-657, 064/495-77-59.
(215199)

АЛ ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, угра ђу јем, по -
пра вљам, ме њам гурт не.
064/181-25-00. 

БРА ВАР СКО-ЗА ВА РИ -
ВАЧ КИ ра до ви, мон та -
жа ка пи ја, огра да, над -
стре шни ца, за ста кљи ва -
ње те ра са. 062/816-33-
84. (215241)

ПО ТРЕБ НО пар ча со ва
обу ке ра да на дру штве -
ним мре жа ма. 069/251-
19-55. (215429)

СПУ ШТЕ НИ пла фо ни,
пре град ни зи до ви, из ра -
да ко шу љи це, уград ња
ла ми на та, сто ла ри је, об -
ра да шпа лет ни.
062/816-33-84. (215241)

СРП СКИ, ча со ви, при -
пре ма при јем них за
сред ње шко ле и фа кул -
те те. 064/462-37-64.
(215261)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав -
ке, из ра де ин ста ла ци ја,
ТА, ин ди ка то ри, бој ле -
ри, ку па ти ла. 062/271-
661, 061/132-85-43.
(215255)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од -
гу ше ња ка на ли за ци је,
адап та ци је ку па ти ла,
сер вис, по вољ но, од мах.
377-930, 064/586-85-39.
(215265)

КЕ РА МИ ЧАР, при пре ма
и по ста вља ње свих вр ста
ке ра мич ких пло чи ца,
по вољ но. Тел. 063/744-
08-24. (215282)

СВЕ вр сте фи зич ких по -
сло ва: уто вар/ис то вар
ро бе, се лид бе, се че ње,
це па ње др ва, ко па ње,
од воз шу та и ста рог и
не по треб ног на ме шта ја.
Чи шће ње по дру ма, та -
ва на и шу па и сви слич -
ни по сло ви. Де јан.
065/440-97-00, 061/626-
14-50, 341-571. 215468)

ПРЕ ВОЗ ства ри и ро бе
пик-апом ком би јем или
ка ми о ном, се лид бе са
мон та жом и де мон та -
жом на ме шта ја. Де јан,
061/626-14-50, 065/440-
97-00. (215468)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан дар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (215468)

БРА ВА РИ ЈА, над стре -
шни це, огра де, те ра се,
вра та, ка пи је, ре шет ке,
ро шти љи, сит не по прав -
ке, вр ло по вољ но. Тел.
060/140-54-44, Ду ле.
(215464)

СРП СКИ, ча со ви, успех
за га ран то ван, про фе -
сор ка. 063/750-66-85.
((215431)

ДИ ГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ва -
шег те ле ви зо ра, по став -
ка ТВ и са те лит ских ан -
те на. 064/866-20-70.
(215430)

ЧА СО ВИ. Осно ве елек -
тро тех ни ке, про фе сор
са ис ку ством. 062/801-
97-58. (215427)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва -
ње, по прав ка и ла ки ра -
ње пар ке та. 064/341-79-
60,  065/341-79-60.
(215431)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром сва -
ко др во ко је вам сме та.
063/369-846. (215423)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ка ста ре, уград ња
но ве ин ста ла ци је, ма -
шин ска од гу ше ња са ни -
та ри ја. 062/382-394.
215425

МО ЛЕ РАЈ, фа са де, сто -
ла ри ја, гипс, об ра де око
про зо ра, пла ћа ње на ра -
те. 063/893-39-94.
(215337)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе и
све оста ло. Нај по вољ ни -
је. 065/361-13-13. ()

РО ЛЕТ НЕ, по прав ка и
из ра да: ве не ци ја не ри,
тра ка сте за ве се, ко мар -
ни ци, ПВЦ туш-ка би не,
по прав ка ПВЦ и АЛУ
сто ла ри је. 060/648-03-
39. (215386)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра -
сти ма, до ла зим, јеф ти -
но, 21 го ди на ис ку ства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (215376)

БЕ ТОН СКИ ра до ви, бу -
ше ње, се че ње, раз би ја -
ње бе то на, отва ра ње но -
вих отво ра. 063/278-
147. (215358)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка ча со -
ви. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (215362)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го -
ди шњим ис ку ством,
уград ња свих вр ста под -
них и зид них пло чи ца.
064/128-38-49.
(215436)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри ја,
бра ва ри ја, са ни та ри је,
мон ти ра ње бој ле ра,
шпо ре та, гре ја ча. Сло -
бо дан. 063/865-80-74.
215368)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.
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ЕН ГЛЕ СКИ и срп ски,
основ ци ма и сред њо -
школ ци ма. При пре ма за
при јем ни. Тел. 343-749.
(215328)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет -
но, по у зда но, по вољ но.
063/318-780. (215453)

СЕ ЧЕ ЊЕ др ве ћа, ва ђе ње
па ње ва, фре зи ра ње ба -
ште, кр че ње и ко ше ње.
064/196-17-32. (215591)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не,
по дру ме. 061/321-77-
93. (215590)

ПРА ЊЕ те пи ха, до ла зак,
од мах, ду бин ско пра ње
на ме шта ја. На та ша.
361-474, 060/361-47-41.
(215579)

КЕ РА МИ ЧАР, по во љан,
ква ли те тан и по у здан и
мо лер тра жи по сао.
061/203-70-87. (215544)

ПО ПРА ВЉАМ кро во ве,
зи да ње, мал те ри са ње,
бе то ни ра ње, по ста вљам
бе ха тон пло че. 064/248-
89-68.(215520)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ау -
то, ли мар ско-фар бар ски
ра до ви.  064/125-55-59.
(215482)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав -
ка, из ра да ин ста ла ци ја,
бој ле ра, нај јеф ти ни је у
гра ду. 063/804-57-99.
(215487)

СЕ ЛИД БЕ Бо рис, већ од
700 ди на ра, пик-ап,
ком би 1,5 т, ка ми о ни 3–
7 т, уто вар на рам па, с
рад ни ци ма или без њих,
га ран ци ја за без бед ност
ва шег на ме шта ја, мо -
гућ ност скла ди ште ња
ства ри. Бо рис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић”
– Бо рис, већ од 700 ди -
на ра, услу га се лид бе
пи ка пом, ком би јем 1,5
т, ка ми о ни ма 3, 5 и 7 т,
с рад ни ци ма или без
њих, у свим прав ци ма,
пла ћа ње мо гу ће че ко -
ви ма, 100 да на и пре ко
ра чу на. Бо рис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bombon-
cicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (Ф)

СЕ ЛИД БЕ ста но ва, ло ка -
ла, ку ћа, ма га ци на, еки -
па рад ни ка, све по ва -
шој же љи, за фир ме
спе ци јал ни по пу сти,
бес пла тан до ла зак и
про це на по сла од 0 до
24 са та, за вас ра ди мо и
не де љом. Иза бе ри те нај -
бо ље. Бо рис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
– Бо рис – већ од 700
ди на ра, с пик-апом,
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон ти -
ра ње, де мон ти ра ње, па -
ко ва ње ства ри, ку ти је за
па ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, се ли те
се без стре са. Бо рис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bombon-
цicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (Ф)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма лим
ки пе ром до два ку би ка.
065/334-23-38. (215489)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по -
став ка, хо бло ва ње и ла -
ки ра ње. 061/314-90-18,
601-892. (215480)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма лим
и ве ли ким ки пе ром.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
ква ли тет но, це на до го -
вор. Molerizam.wor-
dpress.com 069/444-23-
76, 064/444-23-76,
060/444-23-76. (СМС)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с ду -
го го ди шњим ис ку ством
из Де бе ља че, с ма те ри -
ја лом или без ње га. Но -
ле (имам и пар кет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (214059)

ПО ВОЉ НО, пре воз ро -
бе, се лид бе ком би јем,
це на по до го во ру.
064/147-14-77, 013/311-
514. (214229)

ПРЕ ВОЗ гра ђе вин ског
ма те ри ја ла и шу та ка -
ми о ном до 10 то на, нај -
по вољ ни је у гра ду. 333-
311. (214621)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
ка ми о ном, рад ни ци, по -
вољ но. Вук. 013/365-
051, 064/176-91-85,
063/278-117. (214785)

КИР БИ, ду бин ско уси са -
ва ње, пра ње те пи ха, на -
ме шта ја, Ми ки, Ти бор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (212500)

СЗР „МА КИ”, пар кет,
по ста вља ње пар ке та, хо -
бло ва ње, по ли ра ње и
ла ки ра ње. Ду го го ди шње
ис ку ство. Мај стор из Де -
бе ља че. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (214685)

„ПЕР ФЕКТ”, фа са де, зи -
да ње, мал те ри са ње, гле -
то ва ње, кре че ње, ке ра -
ми ка, ла ми на ти, кро во -
ви. 063/122-14-39. 

БРА ВАР СКА га ла не ри ја,
огра де, ка пи је,с те пе ни -
шта, ге лен де ри, уста -
кљи ва ње те ра са, ме тал-
др во. 066/908-66-58.
(215209)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ња су до пе ре, ку па -
ти ла, адап та ци је, за ме -
на, по прав ке, од мах, 0-
24 са та. 013/331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (215199)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
елек три чар, ау то-елек -
три чар, ау дио-уре ђа ја,
мо бил них те ле фо на, та -
бле та, лап-топ ра чу на -
ра. 063/800-01-96.
(215219)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње  ку па ти ла и ка -
на ли за ци је, за ме на вир -
бли, ба те ри ја, вен ти ла и
са ни та ри је, све за во ду,
0-24. До ла зим од мах.
Пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/317-
26-33. (215206)

ДЕ МИТ фа са де, мо лер -
ско-гип сар ски ра до ви са
ком плет сре ђи ва њем,
100%, чи сто, га ран ци ја.
065/228-78-66. 

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри
ком би јем и ка ми о ном,
про фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван. 063/107-
78-66. (ф)

ОД ВОЗ шу та, чи шће ње
по дру ма, та ва на, ма га -
ци на ки пе ром. 064/144-
88-44. (ф)

ОД ВОЗ шу та, чи шће ње
по дру ма, та ва на, ма га -
ци на ки пе ром. 064/144-
88-44. (ф)
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РО ЈАЛ МГ, уград ња, по -
прав ка: ро лет не, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте, рим -
ске, па нел не, ро ло, зе -
бра за ве се, хар мо-вра -
та, туш-ка би не, ко мар -
ни ци, тен де, ро ло-за -
штит на вра та. Го ран,
013/351-498, 063/816-
20-98. (215361)

РО ЛО НАЈ вам ну ди по -
прав ку, уград њу ро лет -
ни, ве не ци ја не ра, тра ка -
стих за ве са, ро ло-ко -
мар ни ка, хар мо-вра та,
туш-ка би на, ро ло-вра та
(че лич них, за штит них),
тен ди. Ми смо нај ква ли -
тет ни ји, с нај ве ћом га -
ран ци јом. Про ве ри те.
013/344-594, 063/894-
21-80. (215445)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од -
гу ше ње ку па ти ла, ка на -
ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла. Ба те ри је и
са ни та ри је. Све за во ду.
Пен зи о не ри ма екс тра
по пуст, од 0-24 са та.
До ла зим од мах.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(215422)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во - да ље,
це на до го вор. 063/193-
22-29, 013/366-843.
(215384)

ДУ БИН СКО уси са ва ње,
пра ње кре ве та, ме бла,
15 го ди на ис ку ства.
013/334-034, 063/839-
75-93. (215349)

ОВЛА ШЋЕ НИ елек тро -
сер вис, по пра вља: веш-
ма ши не, фри жи де ре,
бој ле ре, шпо ре те, елек -
тро ин ста ла ци је, га ран -
ци ја. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (215369)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,
гип сар ски, фа са дер ски
ра до вик, по став ка ла ми -
на та, кер ма и ке, про ве -
ри те. 062/816-66-78.
(215585)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, фа са де,
гипс, ке ра ми ка и во до -
вод, по ста вља ње та пе та
и фил ца, ске ле и ло ги -
сти ка. 061/269-88-64,
069/171-38-99. (215519)

КОМ БИ пре воз ро бе и
се лид бе, нај по вољ ни је.
069/260-00-40. Ра ша.
(215524)

ТВ СЕР ВИС „Плус”, по -
пра вак те ле ви зо ра, мо -
ни то ра, да љин ских. Д.
Ту цо ви ћа 28, 353-463.
(215569)

ПРЕ ВО ЗИМ ма њим ки -
пе ром по вољ но: пе сак,
се ја нац, ри злу, од во зим
шут. 064/354-69-94.
(215248)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
061/283-66-41, 062/156-
02-07. (215263)

ТЕ ПИХ сер вис, ду бин ско
пра ње те пи ха, пре воз
бес пла тан. 302-820,
064/129-63-79. (15566)

ЗИ ДА МО ку ће од те ме -
ља до кро ва, ра ди мо све
гра ђе вин ске ра до ве.
064/206-50-91. (215509)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, бој ле -
ре, шпо ре те, по пра вља -
мо, ква ли тет но с га ран -
ци јом. „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-05.
(215523)

ЗА БЕС ПЛАТ НО ста но -
ва ње ра ди ла бих кућ не
по сло ве, чу ва ла ста ре.
064/090-30-24. (215179)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом так си до зво лу бр.
344-428/2011, на име
Бо јан Ву че тић. (215213)

ДА ЈЕМ ба шту на ко ри -
шће ње, Ба ва ни штан ски
пут, мо же и ку ћа.
013/231-69-90, 061/297-
88-25. (215549)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра, по -
вољ но. 063/709-44-97.
(214753)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, цен тар, јеф -
ти но, фул опре ма, пар -
кинг, ка блов ска.
063/759-98-77. (215139)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Ко па о ни ку, Бр зе ће, од
27. мар та. 063/124-10-
18, 063/392-236.
(215583)

Потребан технолог прехрамбене 

струке за рад у предузећу за сушење 

воћа и поврћа.

Пријаве слати на mail:

info@setreciklaza.rs

Контакт 011/297-22-23, Весна
(ф)

МЛИН 
„Ба нат ски клас”, тра жи из вр ши о ца 

за рад но ме сто – мли нар. 

Рад но ис ку ство ми ни мум две го ди не. 

При ја ве на те ле фон 013/752-143 или лич но, 

Же ле знич ка 50, Ба ва ни ште.
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По тре бан ве те ри нар, 

до 30 го ди на ста ро сти, 

са ин те ре со ва њем за ма ле жи во ти ње.

060/334-81-80
(13/215582)

       У скла ду са чла ном 45-а За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-

ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве

О Г Л А Ш А В А
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА  РА НИ ЈАВ НИ УВИД  

Из ме не и до пу не Пла на ге не рал не ре гу ла ци је ком плек са ХИП - „Пе тро хе ми ја”, ХИП „Азо та ра”

и  НИС „Ра фи не ри ја наф те Пан че во” у на се ље ном ме сту Пан че во.

Из ла же се на ра ни јав ни увид Из ме не и до пу не Пла на ге не рал не ре гу ла ци је ком плек са

ХИП „Пе тро хе ми ја”, ХИП „Азо та ра” и  НИС „Ра фи не ри ја наф те Пан че во” у на се ље ном ме сту

Пан че во ( у да љем тек сту: План).

       Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 15 да на, и то по чев од 14. 03. 2016.  до  28.

03. 2016. го ди не.

На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра ни јав ни увид,  у згра ди Град ске  упра ве гра да

Пан че ва, ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4,  у  хо лу на ше стом спра ту,  као  и у кан це ла ри ји 610,

сва ког рад ног да на  од 9 до 15 ча со ва.  Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом мо гу се до би ти  пу -

тем те ле фо на 013/308-905. 

План ће би ти до сту пан јав но сти  и  у  ди ги тал ном об ли ку, у тра ја њу  ра ног јав ног уви да,  на зва -

нич ној  ин тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти  при мед бе  у то ку тра ја ња ра ног

јав ног  уви да, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за

ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це Град ске упра ве гра -

да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4, Пан че во.  Еви ден ти ра не  при мед бе  и  су ге сти је  мо гу

ути ца ти  на  план ска  ре ше ња.

Град Пан че во рас пи су је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
ЗА ДО ДЕ ЛУ СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ПО ЧЕТ НИ ЦИ МА У БИ ЗНИ СУ

ЗА СА МО ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ У 2016. ГО ДИ НИ 

1. ОПИС МЕ РЕ И ВИ СИ НА СРЕД СТА ВА 

Суб вен ци ја за са мо за по шља ва ње пред ста вља de minimis др -

жав ну по моћ.

Суб вен ци ја за са мо за по шља ва ње до де љу је се у ци љу за по чи -

ња ња соп стве ног по сла од стра не не за по сле ног ли ца, од но -

сно у ци љу пру жа ња по др шке но во о сно ва ном при вред ном

су бјек ту, у јед но крат ном из но су до 500.000,00 ди на ра.           

У то ку тра ја ња Јав ног по зи ва не за по сле но ли це мо же под не -

ти са мо је дан зах тев са би знис пла ном.

2. УСЛО ВИ ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ЗАХ ТЕ ВА 

Усло ви за под но ше ње зах те ва:

Пра во на под но ше ње зах те ва са би знис пла ном има ли це са

пре би ва ли штем на те ри то ри ји гра да Пан че ва ко је: 

·       je при ја вље но на еви ден ци ји не за по сле них На ци о нал не

слу жбе за за по шља ва ње (у да љем тек сту: На ци о нал на слу -

жба), нај ма ње ме сец да на пре да на под но ше ња зах те ва и

успе шно за вр ши ло обу ку о от по чи ња њу би зни са у ре а ли за -

ци ји На ци о нал не слу жбе, или

·      je у кан лен дар ској 2016. го ди ни за по че ло соп стве ни по -

сао (из вр ши ло ре ги стра ци ју у АПР), са се ди штем на те ри то -

ри ји гра да Пан че ва.

Пра во на суб вен ци ју за са мо за по шља ва ње не мо же се оства -

ри ти у сле де ћим слу ча је ви ма: 

·       за оба вља ње де лат но сти при мар не по љо при вред не про -

из вод ње, де лат но сти у обла сти екс пло а та ци је угља, так си

пре во за, ме њач ни ца, ига ра за за ба ву и на сре ћу,

угоститељскe де лат но сти за пру жа ње услу ге ис хра не и пи ћа, 

·       за осни ва ње и ак тив но сти удру же ња,

·       уко ли ко је ли це ко ри сти ло суб вен ци ју за са мо за по шља -

ва ње по јав ном по зи ву у пред ход не 3 го ди не, ра чу на ју ћи од

да на одо бра ва ња сред ста ва по јав ним по зи ви ма На ци о нал не

слу жбе, гра да Пан че ва или над ле жног По кра јин ског се кре та -

ри ја та,

·       уко ли ко ли це ни је ис пу ни ло ра ни ју уго вор ну оба ве зу

пре ма На ци о нал ној слу жби и оба ве зе пре ма гра ду Пан че ву. 

3. ОСТА ЛЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ 

Ком пле тан текст овог јав ног по зи ва до сту пан је на сај ту гра -

да Пан че ва www.pancevo.rs.

Зах тев са би знис пла ном, у јед ном при мер ку, под но си се у

Услу жном цен тру Град ске упра ве гра да Пан че ва, ул. Трг кра -

ља Пе тра I бр. 2 - 4, 26000 Пан че во, не по сред но, или пу тем

по ште, на про пи са ном обра сцу ко ји се мо же пре у зе ти у Услу -

жном цен тру Град ске упра ве гра да Пан че ва, или пре у зе ти са

сај та www.pancevo.rs, са на зна ком „за Јав ни по зив за до де лу

суб вен ци је по чет ни ци ма у би зни су за са мо за по шља ва ње у

2016. го ди ни”.  

За све по треб не ин фор ма ци је у ве зи са под но ше њем зах те -

ва, за ин те ре со ва ни се мо гу обра ти ти Се кре та ри ја ту за при -

вре ду и еко ном ски раз вој Град ске упра ве гра да Пан че ва пу -

тем те ле фо на 013/308-711 или сла њем елек трон ске по ште на

ivana.tubic@pancevo.rs.

Јав ни по зив је отво рен до утро шка сред ста ва, а нај ка сни је до

01. 12. 2016. го ди не. 

Град Пан че во рас пи су је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
сту ден ти ма за уче шће у ме ри

„Сту дент ска лет ња прак са” за 2016. го ди ну

Сту дент ска лет ња прак са на ме ње на је сту ден ти ма основ них,

ма стер, спе ци ја ли стич ких и док тор ских сту ди ја на фа кул те -

ти ма и ви со ким стру ков ним шко ла ма (др жав ним и при ват -

ним) у Ре пу бли ци Ср би ји.

       Ме ра „Сту дент ска лет ња прак са” за 2016. го ди ну омо гу -

ћа ва сту ден ти ма јед но ме сеч ну прак тич ну обу ку код по сло да -

ва ца то ком ју ла ме се ца 2016. го ди не и ме сеч ну нов ча ну по -

моћ у не то из но су од 10.000,00 ди на ра то ком тра ја ња прак се.

       По сло дав ци ко ји су на рас по ла га њу за оба вља ње „Сту -

дент ске лет ње прак се” су:

-      ЈП Град ска стам бе на аген ци ја, Пан че во

-      Дом кул ту ре „25. мај“ До ло во

-      Шко ла за основ но и сред ње обра зо ва ње „Ма ра Ман дић“

Пан че во

-      ЈП ,,Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва“ Пан че во

-      На род ни му зеј Пан че во

-      О.Ш. „Ол га Пе тров“ Ба нат ски Бре сто вац

-      Вр тић ,,Сне жа на“, Ка ча ре во

-      Цр ве ни крст Пан че во

-      Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Пан че во

       Сту ден ти има ју мо гућ ност да са ми пред ло же дру гог по -

сло дав ца (чи је је се ди ште на те ри то ри ји гра да Пан че ва) код

ко га би же ле ли да оба ве сту дент ску прак су, уз  при ба вље но

ми шље ње и са гла сност пред ло же ног по сло дав ца. 

ОСНОВ НИ УСЛО ВИ КО ЈЕ СТУ ДЕН ТИ ТРЕ БА ДА ИС ПУ ЊА ВА ЈУ:

       -     Да су др жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је или да има ју ста -

тус из бе гли це или ра се ље ног ли ца;

-      Да има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји гра да Пан че ва

(Пан че во и на се ље на ме ста), а бо ра ви ште за ли ца ко ја има ју

ста тус из бе гли це или ра се ље ног ли ца;

-      Да су сту ден ти  основ них,  ма стер, спе ци ја ли стич ких или

док тор ских сту ди ја на др жав ним или при ват ним фа кул те ти -

ма или ви со ким стру ков ним шко ла ма у Ср би ји;

-      Да су пр ви пут упи са ли го ди ну сту ди ја то ком ко је се при -

ја вљу ју за „Сту дент ску лет њу прак су ”.

Ком пле тан текст овог јав ног по зи ва као и обра зац при ја ве до -

ступ ни су на сај ту гра да Пан че ва www.pancevo.rs.

ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЈЕ ОТВО РЕН ДО 04. 04. 2016. ГО ДИ НЕ 

Град Пан че во рас пи су је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
пру жа о ци ма услу га за уче шће у   

Про гра му за по др шку по чет ни ци ма у би зни су 

(прав но- фи нан сиј ско са ве то ва ње у по сло ва њу)

I  Опис ме ре:

Про грам за по др шку по чет ни ци ма у би зни су (прав но- фи -

нан сиј ско са ве то ва ње у по сло ва њу) (у да љем тек сту: Про -

грам), на ме њен је не за по сле ним ли ци ма ко ја ће би ти ода бра -

на на по себ ном Јав ном по зи ву за до де лу суб вен ци је по чет ни -

ци ма у би зни су (ме ра под ред ним бро јем 7. из Ло кал ног ак -

ци о ног пла на за за по шља ва ње гра да Пан че ва за 2016. го ди -

ну) (у да љем тек сту: Ко ри сни ци про гра ма). 

       Про грам ће спро во ди ти је дан пру жа лац услу га (са мо -

стал но или у парт нер ству нај ви ше три пру жа о ца услу га) ко -

ји ће би ти ода бран по овом јав ном по зи ву (у да љем тек сту:

Пру жа лац услу га). 

       Про грам  об у хва та пру жа ње услу га прав но- фи нан сиј ског

са ве то ва ња Ко ри сни ка про гра ма, у тра ја њу од нај ду же 12 ме -

се ци,  од но сно ре а ли за ци ју сле де ћих про јект них за да та ка:

·       пру жа ње ин фор ма ци ја о из ме на ма ре ле вант них за ко на,

пра вил ни ка и упут ста ва,

·       ин фор ма ци је и са ве ти ве за ни за по ре ске оба ве зе и по ре -

ске олак ши це, 

·       упо зна ва ње са про це ду ра ма и усло ви ма по сло ва ња не -

ког од об ли ка оба вља ња де лат но сти и по себ ним усло ви ма ко -

је је нео п ход но ис пу ни ти за оба вља ње од ре ђе них вр ста де -

лат но сти,

·       ин фор ма ци је о над ле жно сти ма од го ва ра ју ћих ин спек -

циј ских слу жби,

·       струч на по мо ћу у при пре ми би знис пла но ва, про јек ци ји

еко ном ских и нов ча них то ко ва, ана ли зи ри зи ка фи нан си ра ња, 

·       са ве ти за пре ва зи ла же ње про бле ма те ку ће и ду го роч не

не ли квид но сти,

·       ра чу но вод стве не и књи го вод стве не услу ге,

·       ар хи ви ра ње по слов не до ку мен та ци је,

·       из ра да из ве шта ја о утро шку сред ста ва на име суб вен ци -

је до би је не од гра да Пан че ва.

       За ре а ли за ци ју овог Про гра ма фи нан сиј ска сред ства су

пла ни ра на Ло кал ним ак ци о ним пла ном за за по шља ва ње за

2016. го ди ну и  Од лу ком о бу џе ту гра да за 2016. го ди ну у

мак си мал ном из но су од 3.000.000,00 ди на ра.

II   Усло ви:

Пра во уче шћа на Јав ном по зи ву има прав но ли це под усло -

вом да:

-      има се ди ште на те ри то ри ји гра да Пан че ва,

-      има  пре те жну де лат ност у обла сти правних и

рачуноводствених послова (шифра 69) или ра чу но вод стве -

них, књи го вод стве них и ре ви зор ских по сло ва и по ре ског са -

ве то ва ња (ши фра 6920), 

-      је осно ва но нај ма ње 3 го ди не од да на об ја вљи ва ња овог

Јав ног по зи ва,

-      ни је има ло пре ки де у по сло ва њу,

-      над њим ни је по кре нут сте чај ни, од но сно ли кви да ци о ни

по сту пак;

-      има нај ма ње тро је за по сле них,

-      ре дов но из ми ру је оба ве зе по осно ву по ре за и до при но са

за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње за по сле них,

-      ре дов но из ми ру је оба ве зе пре ма ло кал ној са мо у пра ви.

       Уко ли ко се про је кат спро во ди у парт нер ству, исти усло -

ви ва же и за све парт не ре.

III  Оста ле ин фор ма ци је:   

Ком пле тан текст овог јав ног по зи ва до сту пан је на сај ту гра -

да Пан че ва www.pancevo.rs.

При ја ва за под но ше ње пред ло га про јек та се под но си у Услу -

жном цен тру Град ске упра ве гра да Пан че ва, ул. Трг кра ља

Пе тра I бр. 2 - 4, 26000 Пан че во, не по сред но или пу тем по -

ште, на про пи са ном обра сцу ко ји се мо же до би ти у Услу -

жном цен тру Град ске упра ве гра да Пан че ва, или пре у зе ти са

сај та www.pancevo.rs, са на зна ком „за Јав ни по зив пру жа о ци -

ма услу га за уче шће у Про гра му за по др шку по чет ни ци ма у

би зни су (прав но- фи нан сиј ско са ве то ва ње у по сло ва њу)”.

За све по треб не ин фор ма ци је у ве зи под но ше ња при ја ва, за -

ин те ре со ва ни мо гу се обра ти ти Оде ље њу за ло кал ни еко ном -

ски раз вој Се кре та ри ја та за при вре ду и еко ном ски раз вој

Град ске упра ве гра да Пан че ва пу тем те ле фо на 013/308-711 и

сла њем елек трон ске по ште на ivana.tubic@pancevo.rs.

Рок за под но ше ње зах те ва је 21. 03. 2016. го ди не.

(Ф336)

(Ф338)

(Ф341)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

ПАНЧЕВО

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

 – Локал бр. 7 у ламели 9, укупне површине 25,38

м², на „Зеленој пијаци” , Улица Ослобођења б.б., по

почетној цени од 500,00 динара, по метру квадратном.

       –    Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52

м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б., по по-

четној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.

–    Локал бр. 2 у ламели Е4, укупне површине 9,00 м²,

на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шеми-

ћа б.б., по почетној цени од 3.000,00 динара по метру

квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављива-

ња Конкурса. 

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним та-

блама Радне заједнице (Панчевo, Димитрија Туцовића 7-а,

Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

Град Пан че во расписујe 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
за уче шће сред њих  шко ла са те ри то ри је гра да 

Пан че ва на кон кур су за до де лу   сред ста ва, у ве зи с

а ре а ли за ци јом ме ре: „Уна пре ђе ње кон ку рент но сти  

сред њих шко ла, пу тем по бољ ша ња усло ва з

а из во ђе ње на ста ве”, у 2016. го ди ни

Пра во уче шће у кон кур су има ју сред ње шко ле са те ри то ри је гра -

да Пан че ва, чи ји је осни вач Ау то ном на по кра ји на Вој во ди на.  

За ре а ли за ци ју овог кон кур са сред ства су пла ни ра на Од лу -

ком о бу џе ту гра да Пан че ва за 2016. го ди ну у из но су од

2.000.000,00 ди на ра.  

       Нов ча на сред ства сред ње шко ле мо гу ко ри сти ти за :

1.    На бав ку опре ме, ма ши на, ала та и уре ђа ја, ко ји су нео п -

ход ни за са вре ме ну на ста ву, а   ко ји ма би се по сти гла од ре -

ђе на  за о кру же на „тех нич ко-те шно ло шка це ли на”. Ово би

да ље тре ба ло да до при не се „по ди за њу ква ли те та на ста ве” у

шко ла ма. По ди за ње ква ли те та на ста ве, од по себ ног је зна ча -

ја у сред њим струч ним шко ла ма,  ко је обра зу ју  уче ни ке за

де фи ци тар на за ни ма ња.   

2.    На бав ку опре ме за са вре ме но из во ђе ње на ста ве као и на -

бав ку софт ве ра ко ји је нео п хо дан за ко ри шће ње тра же не

опре ме, ма ши на, ала та и уре ђа ја. 

3.     Уре ђе ње и адап та ци ја про сто ра  за ин ста ла ци ју на ба вље не

опре ме (на бав ка нео п ход ног на ме шта ја, кре че ње, елек тро-ин -

ста ла ци о ни ра до ви и др.).  Из нос сред ста ва за ове на ме не не

мо же би ти ве ћи од 20% од укуп ног из но са тра же них сред ста ва.

Уку пан  из нос тра же них сред ста ва под но си о ца при ја ве не

мо же би ти ве ћи од 500.000,00 ди на ра.

       Ком пле тан текст овог јав ног по зи ва као и обра зац при ја -

ве до ступ ни су на сај ту гра да Пан че ва www.pancevo.rs.

Штам па не при ја ве са на ве де ном до ку мен та ци јом се под но се

у Услу жном цен тру гра да Пан че ва, ул. Трг кра ља Пе тра I број

2 - 4 26000 Пан че во, Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци -

јал на пи та ња Град ске упра ве гра да Пан че ва, у јед ном при -

мер ку и елек трон ском об ли ку (на ЦД-у или е-по штом на е-

mail ljubica.cvetanovic@pancevo.rs )

Рок за под но ше ње при ја ва: 04. 04. 2016. го ди не.

На осно ву  чла но ва  54. и 98. став 2. Ста ту та гра да Пан -

че ва („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” број 25/15 пре чи шћен

текст), Од лу ке о бу џе ту гра да  Пан че ва за 2016.го ди ну („Слу -

жбе ни лист гра да Пан че ва” број 28/14) и Пра вил ни ка о на чи -

ну, ме ри ли ма и кри те ри ју ми ма за из бор про је ка та и про гра -

ма у кул ту ри ко ји се фи нан си ра ју и су фи нан си ра ју из бу џе -

та гра да Пан че ва(„Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” број 3/11 и

1/16), гра до на чел ник гра да Пан че ва 

рас пи су је

К О Н К У Р С
ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА  У  КУЛ ТУ РИ

ЗА 2016.ГО ДИ НУ

Про јек ти об у хва та ју обла сти де ло ва ња ко ји се од но се на:

·       ли ков не, при ме ње не и ви зу ел не умет но сти

·      из да ва штво и дис ко гра фи ју 

·       музичко,  музичко сценско  стваралаштво 

·       филм ску и по зо ри шну про дук ци ју 

·       ис тра жи ва ње, за шти ту и ко ри шће ње кул тур ног/ин ду -

стриј ског 

на сле ђа и др.на уч на и струч на ис тра жи ва ња у кул ту ри

·      под сти ца ње ама тер ског кул тур ног и умет нич ког ства ра -

ла штва

·      подршку дечијем стваралаштву, стваралаштву за децу и 

др. мањинским и осетљивим групама

·      по др шку ма ни фе ста ци ја ма

       Пра во уче шћа на кон кур су, из у зев уста но ва кул ту ре чи -

ји је осни вач град Пан че во , има ју фи зич ка и прав на ли ца –

су бјек ти у кул ту ри, а парт не ри мо гу би ти уста но ве кул ту ре са

те ри то ри је гра да Пан че ва, као и су бјек ти у кул ту ри из Ср би -

је и ино стран ства.

       Пе ри од ре а ли за ци је про јек та је  до кра ја  2016. го ди не.

       При ја ва на кон курс, уз пра те ћу до ку мен та ци ју, под но си

се на по себ ном обра сцу. При ја ва и ком пле тан текст Кон кур -

са мо гу се пре у зе ти са сај та гра да Пан че ва www.pancevo.rs

или  у Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња -

Од се ку за кул ту ру, ин фор ми са ње, спорт, бри гу о мла ди ма и

ци вил ни сек тор, II спрат, со ба 204, згра да Град ске упра ве

гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра  I  2 - 4

       Кон курс је отво рен до 02. 12. 2016. го ди не, од но сно до

утро шка сред ста ва. 

       До дат не ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фон 308-

906  или мејл nevenka.kljajic@pancevo.rs

       На по ме на: Ин струк та жа за за ин те ре со ва не ко ји ће уче -

ство ва ти на   кон кур су  би ће ор га ни зо ва на  09.03.2016,  у Ма -

лој са ли у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва са по чет ком

у 14.30 ча со ва.

Град Пан че во и На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње рас пи су ју

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
по сло дав ци ма за уче шће у ре а ли за ци ји ме ре ак тив не 

по ли ти ке за по шља ва ња

Струч на прак са  за 2016. го ди ну

I ОПИС МЕ РЕ И ВИ СИ НА СРЕД СТА ВА

Ме ра ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња Струч на прак са за 2016.

го ди ну, на ме ње на је мла ди ма до 30 го ди на и под ра зу ме ва сти -

ца ње прак тич них зна ња и ве шти на ра ди оспо со бља ва ње ли ца

за са мо ста лан рад у стру ци, без за сни ва ња рад ног од но са.

Ме ра тра је 6 ме се ци, осим у слу ча ју ка да се спро во ди и тра -

је у скла ду са оп штим, од но сно по себ ним за ко ном у ци љу по -

ла га ња струч ног ис пи та, а нај ду же 12 ме се ци.

Tоком тра ја ња струч не прак се, град Пан че во обез бе ђу је

сред ства на име нов ча не по мо ћи у укуп ном из но су од

5.000.000,00 ди на ра и сно си тро шко ве по ла га ња струч ног ис -

пи та у ви си ни јед но ме сеч не нов ча не по мо ћи, за она ли ца ко -

ја има ју за кон ску оба ве зу по ла га ња струч ног ис пи та.

На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње: 

1. ан га жо ва ним ли ци ма ис пла ћу је нов ча ну по моћ у ме сеч -

ном не то из но су од: 

-      20.000,00 ди на ра за ли ца са нај ма ње че тво ро го ди шњим

ви со ким  обра зо ва њем,      

-      18.000,00 ди на ра за ли ца са ви шим или ви со ким тро го -

ди шњим обра зо ва њем и

-      16.000,00 ди на ра за ли ца са сред њим обра зо ва њем.

2.  вр ши об ра чун и упла ту до при но са за слу чај по вре де на ра -

ду и про фе си о нал не бо ле сти у скла ду са за ко ном.

II УСЛО ВИ ЗА КОН КУ РИ СА ЊЕ

Пра во уче шћа на Кон кур су има по сло да вац под усло вом:

-      да ре дов но из ми ру је оба ве зе по осно ву по ре за и до при -

но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње за по сле них;

-       да има ка дров ске и дру ге ка па ци те те за струч ну прак су ли ца;

-      да има нај ма ње јед ног за по сле ног;

-      да ан га жу је не за по сле но ли це ко је се во ди на еви ден ци -

ји Нaционалне слу жбе за за по шља ва ње и:

·       има  до 30 го ди на ста ро сти,

·       има сред ње, ви ше или ви со ко обра зо ва ње,

·       не ма рад ног ис ку ства у стру ци и

·       ни је оба ви ло при прав нич ки стаж.

По сло да вац ко ји има до 10 за по сле них има пра во да у Ме ру

укљу чи мак си мал но 2 не за по сле на ли ца, а по сло да вац ко ји

има пре ко 10 за по сле них има пра во да у Ме ру укљу чи не за -

по сле на ли ца чи ји број не мо же би ти ве ћи од 10% од укуп ног

бро ја за по сле них.

III   ОСТА ЛЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ  

Ком пле тан текст овог јав ног по зи ва до сту пан је на сај ту На -

ци о нал не слу жбе  www.nsz.gov.rs и на сај ту гра да Пан че ва

www.pancevo.rs.

Зах тев се под но си пи сар ни ци На ци о нал не слу жбе за за по -

шља ва ње – фи ли ја ла Пан че во, Ул. Вој во де Ра до ми ра Пут ни -

ка бр. 20, 26000 Пан че во, не по сред но или пу тем по ште, на

про пи са ном обра сцу ко ји се мо же пре у зе ти у На ци о нал ној

слу жби за за по шља ва ње – фи ли ја ла Пан че во, или  са сај та

гра да Пан че ва www.pancevo.rs..

За све по треб не ин фор ма ци је у ве зи са под но ше њем при ја ва,

за ин те ре со ва ни се мо гу обра ти ти На ци о нал ној слу жби за за -

по шља ва ње – фи ли ја ла Пан че во.

Рок за под но ше ње зах те ва  је  21. 03. 2016.  го ди не.

Град Пан че во и На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње рас пи су ју

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
ЗА ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ СПРО ВО ЂЕ ЊА 

ЈАВ НИХ РА ДО ВА

НА КО ЈИ МА СЕ АН ГА ЖУ ЈУ НЕ ЗА ПО СЛЕ НА ЛИ ЦА ИЗ КА ТЕ ГО РИ ЈЕ ТЕ ЖЕ ЗА ПО ШЉИ ВИХ, 

У 2016. ГО ДИ НИ

I ОПИС ПРО ГРА МА

       

Јав ни ра до ви су ме ра ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња ко ју ор га ни зу је град Пан че во и На ци о -

нал на слу жба за за по шља ва ње – фи ли ја ла Пан че во (у да љем тек сту: На ци о нал на слу жба) у

скла ду Ло кал ним ак ци о ним пла ном за за по шља ва ње гра да Пан че ва за 2016. го ди ну, у ци љу

рад ног ан га жо ва ња те же за по шљи вих не за по сле них ли ца и не за по сле них у ста њу со ци јал не по -

тре бе, очу ва ња и уна пре ђе ња рад них спо соб но сти не за по сле них, као и ра ди оства ри ва ња од ре -

ђе ног дру штве ног ин те ре са.

       У ка те го ри ју те же за по шљи вих ли ца, у сми слу овог Јав ног по зи ва, спа да ју осо бе са ин ва ли -

ди те том и Ро ми.

       Кроз спро во ђе ње јав ног ра да рад но се ан га жу ју не за по сле на ли ца из ка те го ри је те же за по -

шљи вих, са еви ден ци је На ци о нал не слу жбе и пре би ва ли штем на те ри то ри ји гра да Пан че ва. 

       Мак си мал на ду жи на тра ја ња јав ног ра да је че ти ри ме се ца, у скла ду са рас по ло жи вим фи -

нан сиј ским сред стви ма.

        Мак си мал ни из нос сред ста ва ко ји се мо же до де ли ти јед ном по сло дав цу –– из во ђа чу јав ног ра -

да је 1.000.000,00 ди на ра.

       Уго во ром о при вре ме ним и по вре ме ним по сло ви ма утвр ди ће се број рад них да на за сва ко

ли це укљу че но у јав ни рад. 

II ОБЛА СТИ СПРО ВО ЂЕ ЊА ЈАВ НИХ РА ДО ВА

Јав ни ра до ви се мо гу спро во ди ти у обла сти ма:

·       со ци јал них и ху ма ни тар них де лат но сти,

·       одр жа ва ња и об на вља ња јав не ин фра струк ту ре,

·       одр жа ва ња и за шти те жи вот не сре ди не и при ро де.

III НА МЕ НА И ВИ СИ НА СРЕД СТА ВА

       

Сред ства на ме ње на за спро во ђе ње јав них ра до ва ко ри сте се за: 

·       ис пла ту на кна де за оба вљен по сао по осно ву уго во ра о при вре ме ним и по вре ме ним по сло ви -

ма ли ци ма укљу че ним у јав не ра до ве, у ви си ни до 18.000 ди на ра (НЕ ТО из нос) по ли цу, на ме -

сеч ном ни воу за пун фонд рад них ча со ва, од но сно сра змер но вре ме ну рад ног ан га жо ва ња на ме -

сеч ном ни воу (утвр ђе ни из нос на кна де за оба вљен по сао се уве ћа ва за при па да ју ћи по рез и до -

при но се, об ра чу на те у скла ду са за ко ном);

·       на кна ду тро шко ва или де ла тро шко ва до ла ска и од ла ска са ра да ли ца укљу че них у јав не ра -

до ве, у ви си ни до 1.500,00 ди на ра по ли цу за сва ки ме сец ан га жо ва ња;

·       на кна ду тро шко ва спро во ђе ња јав них ра до ва, у свим обла сти ма спро во ђе ња, у ви си ни:

- 1.000,00 ди на ра по ли цу за јав не ра до ве ко ји тра ју ме сец да на,

- 1.500,00 ди на ра по ли цу за јав не ра до ве ко ји тра ју два ме се ца,

- 2.000,00 ди на ра по ли цу за јав не ра до ве ко ји тра ју три ме се ца,

- 2.500,00 ди на ра по ли цу за јав не ра до ве ко ји тра ју че ти ри ме се ца;

·       на кна ду тро шко ва ор га ни зо ва ња обу ке: у то ку тра ја ња јав ног ра да, у за ви сно сти од вр сте и

сло же но сти по сло ва ко је об у хва та јав ни рад, за спро во ђе ње од ре ђе них јав них ра до ва мо же се

ор га ни зо ва ти обу ка, по ин тер ном про гра му по сло дав ца или про гра му обра зов не уста но ве; по

за вр шет ку обу ке ли цу се из да је сер ти фи кат о сте че ним ком пе тен ци ја ма; по сло да вац-из во ђач

јав ног ра да мо же оства ри ти на кна ду за ор га ни зо ва ње обу ке у јед но крат ном из но су од 1.000,00

ди на ра по ли цу. 

IV УСЛО ВИ ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ЈА ВЕ

Усло ви за под но ше ње при ја ве

Пра во уче шћа на Јав ном кон кур су за ор га ни зо ва ње спро во ђе ња јав них ра до ва има ју:

·       др жав ни ор га ни, ор га ни те ри то ри јал не ау то но ми је и ор га ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве,

·       јав не уста но ве и јав на пред у зе ћа,

·       при вред на дру штва,

·       пред у зет ни ци,

·       за дру ге и

·       удру же ња ко ја има ју ста тус прав ног ли ца, од но сно ко ја су упи са на у ре ги стар АПР-а.

       Пра во на до де лу сред ста ва за спро во ђе ње јав ног ра да по сло да вац - из во ђач мо же да оства -

ри под усло вом да има се ди ште на те ри то ри ји гра да Пан че ва, да је ис пу нио ра ни је оба ве зе и

из ми рио сва ду го ва ња пре ма На ци о нал ној слу жби, осим за оба ве зе чи ја је ре а ли за ци ја у то ку,

као и да не ма за о ста ли дуг по осно ву из вор них јав них при хо да пре ма гра ду Пан че ву.

V ОСТА ЛЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ

       

Ком пле тан текст овог јав ног по зи ва до сту пан је на сај ту На ци о нал не слу жбе www.nsz.gov.rs и

сај ту гра да Пан че ва www.pancevo.rs.

При ја ва за спро во ђе ње јав ног ра да под но си се На ци о нал ној слу жби, не по сред но или пу тем по -

ште, на про пи са ном обра сцу ко ји се мо же пре у зе ти у На ци о нал ној слу жби, или са сајтa или са

сајтa .

       Јав ни кон курс је отво рен од да на об ја вљи ва ња, од но сно од 04. 03. 2016. го ди не. По след њи

рок за при јем при ја ва за уче шће на јав ном кон кур су је 21. 03. 2016. го ди не.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти у На ци о нал ној слу жби или у Град ској упра ви гра да Пан -

че ва (кон такт осо ба Ива на Ту бић, бр. Тел. 013/308-711, е-mail: ivana.tubic@pancevo.rs).   

(Ф335)

(Ф337)

(Ф339)

(Ф343)

(Ф340)

По след њи по здрав чи ка

МИ ЛЕ ТУ

од ВЛА ДЕ 

ТО МА НИЦ КОГ 

с по ро ди цом

(101/215390)

По след њи по здрав  дра -

гом де ди

РА ДО СЛА ВУ

БОГ ДА НО ВИ ЋУ

МИ ЛЕ ТУ

од ОЉЕ и НЕ ШЕ

(102/215390)

По след њи по здрав дра -

гом де ди и пра де ди

РА ДО СЛА ВУ

БОГ ДА НО ВИ ЋУ

МИ ЛЕ ТУ

од АЊЕ, ПЕ ЂЕ, ИВЕ 

и ЛА ЗА РА

(103/215390)

ПОМЕН

нашој драгој

МАРИЈИ 

ЈОВАНОВИЋ

Увек ћемо те се радо 

сећати.

Породица МАНДИЋ

(171/215593)

У суботу, 5.марта 

даваћемо годишњи 

помен нашој драгој

ВЕЛИКИ 

МИЉКОВИЋ

Вечно ћеш живети у на-

шим  срцима.

Твоји најмилији

(173/4651)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,  а четвртком и петком  од 8 до 13 сати
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, 

а четвртком и
петком 

од 8 до 13 сати

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

По след њи по здрав на шем дра гом

МИ ЛО ВА НУ 

ЈОК СИ МО ВИ ЋУ

од РА ДЕ, НЕ НЕ и МА КЕ

(160/215562

По след њи по здрав

МИ ЛО ВА НУ 

ЈОК СИ МО ВИ ЋУ

од по ро ди це ПУ РИЋ из Под го ри це

(161/215562

По след њи по здрав

МИ ЛО ВА НУ 

ЈОК СИ МО ВИ ЋУ

од по ро ди це ШЉУ КИЋ из Под го ри це

(162/215562

МИ ЛО ВАН ЈОК СИ МО ВИЋ
Ми ли бра те,

тво ја до бро та, чи сто та, по ште ње и пле ме -

ни тост, пра ти ће нас кроз жи вот. За што

нам оста ви не из ле чив бол и ту гу ка да смо

те сви во ле ли.

По чи вај у ми ру.

Бра ћа НИ КО ЛА и ДА НИ ЛО и тет ка 

СТА НОЈ КА

(163/215562)

По след њи по здрав 

МИ ЛО ВА НУ ЈОК СИ МО ВИ ЋУ

Тет ка СТОЈ КА, брат ЉУ БИ ША, 

се стре ЉИ ЉА и МИ ЉА
(164/215562)

По след њи по здрав

МИ ЛО ВА НУ 

ЈОК СИ МО ВИ ЋУ

Тет ка НА ДА, брат НЕ БОЈ ША и се стра МИ ЛЕ НА
(165/215562)

По след њи по здрав на шем 

МИ ЛО ВА НУ

од ком ши ја из Ве ле бит ске

(34/215229)

МИ ЛО ВАН

ЈОК СИ МО ВИЋ

По ро ди ци Јок си мо вић

упу ћу је мо искре но са у -

че шће по во дом гу бит ка

њи хо вог Ми ло ва на.

Ста на ри 

у Љ. Ко ва че ви ћа 22

(38/215235)

По след њи по здрав си ну на шег ко ле ге Рај ка Јок -

си мо ви ћа

МИ ЛО ВА НУ ЈОК СИ МО ВИ ЋУ

Ко ле ге из еко ном ско-фи нан сиј ске 

слу жбе ХИП-Пе тро хе ми ја
(52/215278)

По след њи по здрав дра гом се стри ћу и бра ту

МИ ЋИ

Оти шао си ти хо, без ре чи и по здра ва. Оста ју ве -

ли ки бол и ту га. Чу ва ће мо те за у век у на шим ми -

сли ма и ср ци ма.

Не у те шни тво ји: те та СЕ КА, те ча ЂУ РА, се стре

МИ ЛИ ЦА и ЈА СМИ НА
(126/215470)

По след њи по здрав дра -

гом 

МИ ЛО ВА НУ
Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма. Не ка те

ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји: уј ка УРОШ, уј на

АНИ ЦА, БИ ЉА НА 

и НЕ НАД

(127/215470)

По след њи по здрав на шем дра гом

МИ ЛО ВА НУ ЈОК СИ МО ВИ ЋУ

од ИВЕ ТИ ЋА

(120/215442)

Бу ди зве зда на не бу и сјај за нас

МИ ЛО ВАН ЈОК СИ МО ВИЋ
1978–2016.

Мај ка ЂУР ЂА и отац РАЈ КО

(166/215562)

По след њи по здрав

МИ ЛО ВА НУ 

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Не у те шна се стра ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом

(167/215562

25. фе бру а ра на пу стио нас је наш дра ги су пруг и отац

РА ДО СЛАВ БОГ ДА НО ВИЋ МИ ЛЕ

По след њи по здрав од су пру ге МИ ЛО МИР КЕ, 

ћер ки ЈА СМИ НЕ и МИР ЈА НЕ, зе та МИ РО СЛА ВА 

и уну ка АЊЕ, БО ЈА НЕ, ОЉЕ и  НЕ МА ЊЕ

(99/215390)

По след њи по здрав бра ту

РА ДО СЛА ВУ

БОГ ДА НО ВИ ЋУ

МИ ЛЕ ТУ

од бра та ЉУ БЕ 

и сна је ДРА ГИ ЦЕ

(100/215390)
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По след њи по здрав ко ле ги

ДУ ША НУ ЛА ЗИ ЋУ
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће успо ме ну на те бе

тво ја сме на „А” ла бо ра то ри ја, ХИП-Пе тро хе ми ја

(61/215302)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги

ДУ ША НУ ЛА ЗИ ЋУ
1961–2016.

За по сле ни „ХИП-ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈА” а. д Пан че во

(78/ф-332)

27. фе бру а ра 2016, из не на да нас је на пу стио наш

во ље ни

ДУ ШАН ЛА ЗИЋ
1961–2916.

Ожа ло шће ни: отац РА ДО ВАН, брат ЗО РАН, 

се стре ЗО РИ ЦА и ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма
(130/215484)

По след њи по здрав си ну

ДУ ША НУ

од оца РА ДО ВА НА  

ЛА ЗИ ЋА

(131/215484)

По след њи по здрав бра ту

ДУ ША НУ

од бра та ЗО РА НА

(132/215484)

По след њи по здрав во -

ље ном бра ту

ДУ ША НУ 

ЛА ЗИ ЋУ

од се стре ЉИ ЉА НЕ 

и зе та МИ ЛО ША 

с по ро ди цом

(133/215485)

По след њи по здрав свом

уја ку

ДУ ША НУ 

ЛА ЗИ ЋУ

од се стри чи на 

БИ ЉА НЕ, ЉИ ЉА НЕ,

ЈА СМИ НЕ, МИР ЈА НЕ 

и ДРА ГА НЕ

(134/215485)

По след њи по здрав свом

де да

ДУ ЦИ

од ње го вих уну ка 

НО ВА КА, СО ФИ ЈЕ, 

ЛА ЗА РА и НИ КО ЛИ НЕ

(135/215485)

По след њи по здрав свом

де да 

ДУ ЦИ

од ње го вог ЛА ЗА РА, 

се стри чи не ЈА СМИ НЕ 

и зе та ВЕЉ КА, ко ји ће

га но си ти у свом ср цу 

и ни ка да га не ће 

за бо ра ви ти.

(136/215485)

По след њи по здрав свом

во ље ном уја ку

ДУ ША НУ 

ЛА ЗИ ЋУ

од ње го ве се стри чи не

ДРА ГА НЕ и МИР ЈА НЕ

(137/215485)

По след њи по здрав свом

во ље ном уј ки

ДУ ША НУ 

ЛА ЗИ ЋУ

од се стри чи не МИ РЕ,

зе та НЕ БОЈ ШЕ 

и ње го вих уну ка 

НО ВА КА и НИ КО ЛИ НЕ

(138/215485)

ДУ ШАН ЛА ЗИЋ
Оста ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Тво ји ку мо ви ЖЕЉ КО, ДУ ШИ ЦА и МИ ЛА НА ВУ ЛИН

(144/215505)

ДУ ШАН ЛА ЗИЋ КИС

Мно го ћеш не до ста ја ти тво јим БО ЖИ ЋИ МА
(168/215575)

ДУ ШАН ЛА ЗИЋ

Чу ва ће те од за бо ра ва

тво ји ПЕ РО ВА НО ВИ ЋИ

(159/215575)

По след њи по здрав ку ма Је ли

ЈЕ ЛИ ЦА АР СЕ НО ВИЋ

од ЗДРАВ КА и НЕ ЛЕ

(129/215481)

По след њи по здрав во ље ном су пру гу

АЛЕК САН ДРУ ГА ВРИ ЛО ВИ ЋУ
1933–2016.

Ње го ву до бро ту и љу бав но си ћу ве чи то у ср цу.

Ожа ло шће на су пру га МИ ЛИ ЦА

(113/215420)

По след њи по здрав нај бо љем та ти

АЛЕК САН ДРУ ГА ВРИ ЛО ВИ ЋУ
1933–2016.

Са хра на ће се одр жа ти у су бо ту, 5. мар та, у 12 са ти на цен трал ном

пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Си но ви: СР ЂАН и БО РИС и сна ја ЏЕЈ МИ

(114/215420)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

АЛЕК САН ДРУ

ГА ВРИ ЛО ВИ ЋУ

1933–2016.

Сва сти ка ТО МА НИ ЈА 

и па ша ДУ ШАН

(117/215410)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

АЛЕК САН ДРУ

ГА ВРИ ЛО ВИ ЋУ

1933–2016.

Сва сти ка ЈОР ДАН КА 

с фа ми ли јом

(116/215410)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

АЛЕК САН ДРУ

ГА ВРИ ЛО ВИ ЋУ

1933–2016.

Сва сти ка РАД МИ ЛА 

и па ша ПАН ДЕ 

с фа ми ли јом

(115/215410)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ 
ГА ВРИ ЛО ВИ ЋУ

1933–2016.
Ку мо ви КА НАЧ КИ

(118/21541`0)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу и учи те -

љу

АЛЕК САН ДРУ

ГА ВРИ ЛО ВИ ЋУ

од по ро ди це ПУ ШКАШ

(157/215542)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 
а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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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 дра -

гој ком ши ни ци

БРАН КИ ЦИ
од МА РИ КЕ, БРА НЕ 

и МИР КА

(7/215165)

По след њи по здрав дра -

гој

БРАН КИ ЦИ

СИ МИЋ

од ма ми них при ја те ља

АН ЂЕ,  ДУ ШКА, МЕ РИ,

ВЕ РЕ и  РА ДЕ

(8/215167)

По след њи по здрав на шој

БРАН КИ ЦИ СИ МИЋ

Ком ши је: КИН ЂИЋ, СТЕ ВА НО ВИЋ, 

ШИ ШКОВ, ПЕ ТРОВ, ШКО РО, ЂУР ЂЕВ,

СА БО, ШЕ РЕ МЕ ТО ВИЋ, ПРИ ЈО ВИЋ, 

МА НА СИЋ, СТАН ЧЕВ, ЦВЕТ КО ВИЋ 

и  МИ ЋА ЂУР ЂЕВ

(20/215188)

По след њи по здрав сна -

ји и уј ни

БРА НИ СЛА ВИ

СИ МИЋ

од ЉИ ЉЕ 

ХЕР ЦЕ ГО ВАЦ 

са СА ЊОМ 

и ДРА ГА НОМ ГО ЈАК

(22/215195)

БРА НИ СЛА ВА СИ МИЋ
рођ. Ди ми три је вић

1953–2016.

Нај дра жа,

Ствар но си зве зда.

Сва си од све тло сти ство ре на.

Ни шта се у те би не ће уга си ти ни скра ти ти.

Са мо си се 

обич но та ко

Јед не слу чај не зо ре

свом не ком да ле ком сун цу

злат них очи ју вра ти ла.

Во ли мо те за у век.

Тво ји: ма ма, СИМ КЕ, ВЛА ДА и БА НЕ
(35/215231)

По след њи по здрав дра гој тет ка Бан ди и се стри 

БРА НИ СЛА ВИ СИ МИЋ
рођ. Ди ми три је вић

од ЦА ЦЕ, МА ЈЕ и се стре МИР ЈА НЕ
(48/212527)

На пу сти ла нас је на ша

БРА НИ СЛА ВА СИ МИЋ ФЕН СИ КА
Оста ће у се ћа њу ДУ ШИ ЦЕ, БИ ЉЕ 

и ЛЕ ПЕ с по ро ди ца ма

(49/215268)

На шој во ље ној

БРА НИ СЛА ВИ СИ МИЋ
Твој пле ме ни ти дух за нас не ће умре ти.

БЕ БА с де цом, БО КА, МИ ЦА и ГО ГА

(50/215268)

Дра га на ша 

БРАН КИ ЦЕ

Оти шла си из не на да и

оста ви ла нас да чу ва мо

искре но по ро дич но

при ја тељ ство и кум -

ство. Не ка тво ја то пла и

пле ме ни та ду ша на ђе

мир и спо кој у Ра ју, а

на ма оста је ту га и не за -

бо рав!

МА РА, БО КИ, ТА ЊА 

и ИЛИ ЈА

(55/215287)

По след њи по здрав дра -

гој се стри, за о ви и тет ки

БРАН КИ ЦИ

од ДУ ША НА, МИ РЕ,

ЉУ БИ ЦЕ и ЦВЕ ЈЕ

(86/215359)

На шој дра гој ку ми

БРАН КИ ЦИ СИ МИЋ
По след њи по здрав од МИР ЈА НЕ и БО ЖИ ДА РА 

БРА ЈЕ РА с де цом

(145/215508)

По след њи по здрав  дра гој

БРАН КИ ЦИ

од СА ШЕ, АКИ ЈА и НА ТА ШЕ

(156/215540)

По след њи по здрав на шој дра гој мај ци, све кр ви и ба ки

ЈЕ ЛИ ЦИ АР СЕ НО ВИЋ
1935–2016.

За у век ће оста ти у на шим ср ци ма и се ћа њу.

Ожа ло шће на по ро ди ца: син БРА НИ СЛАВ, ћер ка БРАН КА, сна ха

ГОР ДА НА, унук ДУ ШАН и уну ке МИ ЛА НА и СТА ША

(90/215379)

По след њи по здрав дра гој при ји

ЈЕ ЛИ ЦИ АР СЕ НО ВИЋ
За у век у на шим ср ци ма.

По ро ди ца ЗЕЉ КО ВИЋ

(94/215378)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

По себ на за хвал ност на ука за ној бри зи и ле че њу на ше

мај ке Је ли це Ар се но вић: док то ру Но ви ци Ђор ђе ви ћу

и осо бљу ин тер но-кар ди о ло шког оде ље ња пан че вач ке

бол ни це. 

За хвал на по ро ди ца

(95/215379

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је

1. мар та 2016, у 75. го ди ни пре ми ну ла на -

ша дра га

АН ЂЕЛ КА ПА ВЛОВ

Са хра на је оба вље на 2. мар та, у 15 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА,

уну ке КА ТА РИ НА и ЕМА, сна ја ВЕ СНА 

и зет ЗО РАН

(151/215527)
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У су бо ту, 27. фе бру а ра, из гу био је не рав но прав ну бит ку са бо ле -

шћу наш во ље ни су пруг, та та и де да

ЈО ВАН МИ ШИЋ
1947–2016.

Са хра њен је у Вр шцу.

Не до ста ја ће нам ње гов осмех, за гр љај, са вет, си гур ност...

С љу ба вљу ње го ви: ВЕ РА, ВЛА ДАН, ЈА СМИ НА, ЛА У РА, АРИС,

ЛЕО и ДО РО ТЕА

(12/215171)

По след њи по здрав ве ли ком дру гу

ЈО ВА НУ МИ ШИ ЋУ БУ ЦИ

МИ ША, ИВАН, СТА НИ СЛА ВА 

и ЛА ЗАР НИ КО ЛИЋ

(13/215172)

За у век је за спао наш друг

ЈО ВАН МИ ШИЋ

Пе де сет го ди на смо се дру жи ли. Био си по нос на -

ше ге не ра ци је. Имао  си ве ли ко ср це за све и сва -

ко га. Хва ла ти на то ме, ни смо те мо гли спа сти од

бо ле сти, али ће мо те са чу ва ти од за бо ра ва.

Оста је ту жна тво ја II ге не ра ци ја Хе миј ске

шко ле 1962/1966.
(17/215180)

По след њи по здрав при ја те љу

ЈО ВА НУ МИ ШИ ЋУ
По што ва ли смо те и во ле ли.
Чу ва ће мо те од за бо ра ва.

Пр ва ге не ра ци ја ХТТШ

(18/2151809

Дра гом

ЈО ВА НУ 

МИ ШИ ЋУ

Хва ла за ви ше де це ниј -

ско при ја тељ ство, а ње -

го вој по ро ди ци искре -

но са у че шће.

МИ РА ОМО РАЦ 

с по ро ди цом

(21/215191)

ЈО ВАН МИ ШИЋ БУ ЦА
Жи вео си са др жа јан жи вот у ко ме је би ло

ме ста за све нас.

Где год си био, зна мо да је и нас та мо би -

ло. Сва на ша де ца у Ми те Бо го јев ског  22,

упи ли су и усво ји ли твој на чин жи вље ња,

твој део енер ги је и тво ју  љу бав.

Има ли смо сре ће што си жи вео бли зу нас

и с на ма.

По ро ди це ИЛИЋ, КО ЧО ВИЋ и ША РИЋ

(37/215235)

ИЛИН КА СТО ЈА КО ВИЋ
рођ. Миљ ко вић

1. VIII 1942 – 26. II 2016.

По след њи по здрав во ље ној мај ки, ба ки и све кр ви.

Из не на да је оти шла оста вља ју ћи ту гу и пра зни -

ну у на шим ср ци ма.

Не ка јој ду ша по чи ва у ми ру.

Ожа ло шће ни: син НЕ БОЈ ША, уну ке МИ НА 

и НА ТА ША и снај ка БИ ЉА НА
(79/215338)

29. фе бру а ра 2016. го ди не пре ми ну ла је на ша

дра га се стра

НА ДА ЗА ГО РАЦ
1935–2016.

Чу ва ће мо те с љу ба вљу од за бо ра ва.

Тво је се стре: РО СКА, ДЕ СА, МИ ЛИ ЦА и СТА НА

с по ро ди ца ма
(106/215405)

По след њи по здрав тет -

ки

НА ДИ 

ЗА ГО РАЦ

од РА ДЕ, ЈЕ ЛЕ НЕ, 

МИ ЛИ ЦЕ и НЕ ШКА

(121/215444)

По след њи по здрав се -

стри, тет ки и за о ви

МА РИ ЈИ 

КУ ЗМИЋ

1928–2016.

По но сни смо што смо те

има ли, а ту жни јер смо

те из гу би ли.

Брат ЈО ЖИ КА, сна ја

ЉИ ЉА НА, бра ти ћи 

ЈА НОШ 

и АЛЕК САН ДАР 

и бра ти чи на МА РИ ЈА 

с по ро ди ца ма

(109/215415)

По след њи по здрав дра -

гој 

МА РИ ЈИ 

МА РИ ШКИ

1928–2016.

Нек те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца ТОТ

(110/215415)

По след њи по здрав се -

стри

МА РИ ЈИ 

МА РИ ШКИ

1928–2016.

Чу ва ће мо те увек у ср цу.

Од бра та ЈА НО ША 

и сна је НА ДЕ ЖДЕ

(111/21546)

Дра ги

ЈО ВИ ЦА ЈО СИ ФО ВИЋ
1953–2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ми сли ма.
Ћер ка ДУ БРАВ КА и зет НЕ БОЈ ША с де цом ТИ ЈА НОМ,

НИ КО ЛОМ и МАР КОМ
(122/215449)

ЈО ВИ ЦА ЈО СИ ФО ВИЋ
За у век ћеш оста ти у на шим  ср ци ма.

Се стра ДРА ГА НА и зет ИВА, се стрић ГО РАН 

и се стри чи на ГО ЦА

(123/215449)

Та та

ЈО ВИ ЦА ЈО СИ ФО ВИЋ
Не дам те за бо ра ву. 

Ћер ка ОЉА и уну ке ЕМИ ЛИ ЈА и НА ТА ЛИ ЈА

(124/215449)

СЛАВ КО ИЛИЋ
2009–2016.

Про шло је се дам го ди на ка ко ни си с на ма.
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме не на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(68/215314)

По след њи по здрав оцу

СТА НО ЈУ СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ
од си но ва ЉУ БИН КА и ЛУ КЕ и ћер ке ЉУ БИ ЦЕ 

с по ро ди ца ма

(152/215533)

По след њи по здрав чи ка 

СТА НО ЈУ

од по ро ди ца КО СТИЋ 

и КР СТИЋ

(153/215533)

По след њи по здрав чи ка

СТА НО ЈУ

од СТЕ ВЕ 

и ВИ ДО МИ РА
(154/215535)

По след њи по здрав 

ЋИ РИ

ДА РА, БРАН КИ ЦА, 

ЉУ БИ ЦА, ВЕ ЛЕ РИО 

и БРАН КО

(158/215557)

Наш во ље ни

СЛО БО ДАН ЋИР КО ВИЋ ЋИ РА

на пу стио нас је 23. фе бру а ра 2016.

Би ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(159/215558)

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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 4. март 2016.28

СЕ ЋА ЊЕ

ВА СА БИН ЂА

2004–2016.

од су пру ге МИ ЛИ ЦЕ 

с де цом

(10/215169)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН ХР ЋАН
3. III 2000 – 3. III 2016.

По ро ди ца

(105/215403)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

др ЕВА ЂОР ЂЕ ВИЋ
рођ. Ижак

27. VII 1927 – 6. III 2015.

Сви ми има мо не ко га ко нам не до ста је, и

без ко га нам је те шко, и ко га ни шта и ни -

ко не мо же да за ме ни.

Су пруг  ДУ ШАН, ћер ке ЈО ВАН КА, МА ЈА

и ВА ЛЕ РИ ЈА, уну чад ДА МЈАН и ЛИ ДИ ЈА,

зе то ви, ку мо ви и при ја те љи

(108/215413)

28. фе бру а ра 2016. го -

ди не пре ми ну ла је на -

ша мај ка и ба ка

РА ДОЈ КА 

ДЕ СПО ТО ВИЋ

Успо ме ну на Те бе веч но

ће мо чу ва ти.

Син ДРА ГАН, сна је

БРАН КА и ИРЕ НА 

и уну чад ТИ ЈА НА, 

ЖЕ ЉА НА и УГЉЕ ША

(112/215419)

Пре шест ме се ци пре ми ну ла је на ша во ље на су пру га, мај ка, ба ка и

пра ба ка

ЉУ БИ ЦА БО ШКО ВИЋ
Вре ме про ла зи а Ти по сто јиш и тра јеш кроз успо ме не ко је бол но

под се ћа ју на све што смо тво јим од ла ском из гу би ли.

У нај леп шем се ћа њу чу ва мо тво ју пле ме ни тост, љу бав  ко ју си нам

пру жа ла и див не тре нут ке про ве де не за јед но.

5. мар та, у 11 са ти, на Но вом гро бљу одр жа ће мо по мен.

Су пруг МИ ЛО РАД, син ЂУ РА и ћер ка ЈО ВАН КА с по ро ди ца ма

(125/215472)

Ту жно се ћа ње на дра ге ро ди те ље

УЗЕ ЛАЦ

ДУ ШАН                       МА РА
6. XI 2005 – 5. III 2016. 5. III 2006 – 5. III 2016.

С љу ба вљу ћер ке с по ро ди ца ма
(142/215500)

УЗЕ ЛАЦ

МА РА                        ДУ ШАН
5. III 2006 – 5. III 2016. 6. XI 2005 – 5. III 2016.

Ва ши уну ци СТЕ ВИ ЦА и ИВА НА из Ки не, МА ЈА 
и СИ НИ ША и пра у ну ци ВА ЊА и ВУК ША

(143/215500

5. мар та на вр ша ва се

шест ме се ци от ка да нас

је на пу сти ла

ЉИ ЉА НА 

СИ МИЋ

Во ље ни не уми ру док

жи ве у ср ци ма оних ко -

ји оста ју за њи ма.

Ти си веч но с на ма.

Тво ји: су пруг МЕ ДА,

ћер ке МА РИ НА 

и КА ТА РИ НА

(146/215511)

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.

8. мар та, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву одр жа ће мо че тр де -

се то днев ни по мен на шем во ље ном су пру гу, оцу и де ди

РА ДО СА ВУ НИ КО ЛИ ЋУ
1. III 1943 – 29. I 2016.

Пре ма ло је ре чи да се опи ше Тво је ве ли ко ср це.

Не ка тво ја пле ме ни та ду ша на ђе свој ве чи ти мир.

Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

По но сни што смо Те има ли и не у те шни што смо Те из гу би ли.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЂУЛ КА, кћер ке ВЕ РА и МИР ЈА НА 

и уну ци ВЛА ДИ МИР и ЈЕ ЛЕ НА

(43/215245)

По след њи по здрав во -

ље ном уја ку

РА ДО СА ВУ 

НИ КО ЛИ ЋУ

1943–2016.

од се стри ћа МИ ЛА 

с по ро ди цом

(42/215244)

По след њи по здрав мом

дра гом бра ту

РА ДО СА ВУ 

НИ КО ЛИ ЋУ

1943–2016.

од се стре МИЛ КЕ 

с по ро ди цом

(41/215244)

ДРА ГИ ЊА 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

Не мо же мо  да ве ру је мо

да те ви ше не ма ме ђу

на ма.

Тво је ко ле ги ни це: 

АН ЂА, ЛЕ ЛА, ВОЈ КА,

МА РИ ЈА и ИВАН КА

(69/215323)

Ер ви не,

Ни је ва жно ка ко чо век уми ре,

не го ка ко жи ви. Ти си то умео...

Ку мо ви ЕМ БЕ ЛИ
(2/215138)

По след њи по здрав на -

шој дра гој мај ци и ба би

НА ДИ 

ЗА ГО РАЦ

На ша во ље на пре ми ну -

ла је 29. фе бру а ра, али

ће за у век жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ке

ЉИ ЉА НА и МИР ЈА НА,

уну ци СТЕ ФАН, СА ША,

ИЛИ ЈА, ДА ВИД 

и ИВАН

(53/215283)

По след њи по здрав во ље ној

СО ЊИ ВУ КО ТИЋ
И да ље у не ве ри ци, чу ва ће мо сва ку успо ме ну на ду го -
го ди шње при ја тељ ство.

ЈА СМИ НА и ВИ О ЛЕ ТА с по ро ди цом 

(73/215329)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми

СО ЊИ 

ВУ КО ТИЋ

од ДРА ГА НЕ

(147/215516)

24. фе бру а ра пре ми ну ла је на ша ком ши ни ца

СО ЊА ВУ КО ТИЋ
1949–2016.

Со ња, по чи вај у ми ру!
Ком ши је у Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа 12

(150/215527)

Во ље ној ма ми и ба ки

СО ЊИ ВУ КО ТИЋ

ко ја нас је из не на да на пу сти ла 24. фе бру а ра

2016.

За у век у на шим ми сли ма и ср цу.

Ћер ка ДА ЛИ БОР КА и уну ци ЈА СМИ НА,

КРИ СТИ ЈАН и ЗО РАН
(84/215347)

24. фе бру а ра оти шла је

мо ја њо ња

СО ЊА 

ВУ КО ТИЋ

Мно го ћеш ми не до ста -

ја ти.

ГОР ДА НА 

НЕ СТО РО ВИЋ 

с по ро ди цом

(140/215492)

26. фе бру а ра 2016, у 73.

го ди ни, пре ста ло је да

ку ца хра бро ср це на шег

ТО МЕ 

БЛА ЖЕ ВИ ЋА
Ожа ло шће ни: су пру га

МИ ЛАН КА, си но ви ЗО -

РАН и ДРА ГАН, сна ја

МА РИ ЈА НА и унук

ДАР КО

(141/215493)

По след њи по здрав дру гу

ДА ЛИ БО РУ

ИВА НО ВИ ЋУ

1981–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Дру го ви: МУ ЈА, ШИ ЉА,

ЦЕ ЦА, ЦР НИ, 

МАР КО, МИ ТИЋ,

МА ЗА ЛО и БЕ ЛИ

(148/215518)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Се ћа ње на на шу мај ку

МЕ ЛА НИ ЈУ 

МИ ЛИН

4. III 1999 – 4. III 2016.

Ње на де ца

(5/и)

1. мар та 2016. на вра ша -

ва ју се три го ди не

МИ ЛЕ НИ НАЂ

Тво ја се стра ДРА ГА 

с по ро ди цом

(14/215173)

Нај дра жи на ши

ВО ЈА                     КРУ НА

АН ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ     ПЕТ КО ВИЋ
1 го ди на                           7 го ди на

Иа ко зна мо да по врат ка не ма, за у век ће Вас 

во ле ти, при ча ти о Ва ма и ми сли ти на вас ва ше

се стре ВЕ СНА и ЉИ ЉА с по ро ди ца ма
(15/215174)

4. мар та 2016, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

да ва ће мо че тр де сет да на на шој дра гој

ИВАН КИ 

СТА НИ МИ РО ВИЋ

Мно го нам не до ста јеш.

С љу ба вљу тво ји нај ми ли ји

(40/215243)

МИ ЛЕ НА и ЉИ ЉА НА

РУ СОВ

Че ти ри го ди не с по но сом вас спо ми ње мо, а с ту -

гом жи ви мо.

Не ка вас ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца МЛА ДЕ НО ВИЋ
(44/215246)

ПО МЕН

БИ ЉА НА АЋА
2008–2016.

Дра га на ша Би ко, ан ђе ле наш, осам го ди на ка ко
ни си с на ма. Ла жу, ка да  ка жу  да вре ме ле чи ра -
не, на ше ра не за то бом су сва ким да ном све ве -
ће и ја че. 

Чу ва ју те од за бо ра ва и во ле тво ји нај ми ли ји:
ма ма СНЕ ЖА, та та ЗО РАН, брат ГО ГА, се стра
ТА ЊА, се стри ћи СТА ШИ ЦА и МИ ЛОШ, ба ба

МИЛ КА и зет СЛА ВИ ША
(47/215256)

СЕ ЋА ЊЕ

2014–2016.

ЛО ЗА НИ КО ЛИЋ
Твој син ДА НЕ

(59/215300)

СТО ЈАН ЛА ЗИЋ

За у век си бол у на шим

ср ци ма.

Тво ји: мај ка МА РИ ЦА и

се ке БИ ЉА и МА ЈА с

по ро ди цом

(82/215434)

БИ ЉО

Цве те наш. Оста ћеш

веч но у на шим ср ци ма.

Тво ја ба ба СТО ЈАН КА

из Стар че ва и те та 

ЉИ ЉА с по ро ди цом

(86/215357)

5. мар та, у 11 са ти, да је мо ше сто ме сеч ни по мен на шој

дра гој

ВЕ РИ ЦИ ОСТО ЈИЋ
Тво ји нај ми ли ји

(87/215364)

СЕ ЋА ЊЕ

КО СТА 

ЛАЦ КОВ

9. III 1999 – 9. III 2016.

Про шло јед ту жних се -

дам на ест го ди на от ка ко

ни си с на ма.

Ћер ка ЗА ГА и зет ТО МА

ЂУ ЛИ НАЦ

(89/215367)

Две ту жне го ди не ка ко ни је с на ма

МИ ЛЕ НА МАК СИ МО ВИЋ
7. III 2014 – 2016.

Увек ће те во ле ти твој син НИ КО ЛА, ма ма, та та и
брат МИ ЛАН с де цом

(92/215378)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛЕ НА 

МАК СИ МО ВИЋ

2014–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ја те та МИЛ КА, те ча

ВЕН ЧЕ и бра ћа БОР КО

и БРАН КО с по ро ди цом

(93/215378)

СЕ ЋА ЊЕ

3. мар та на вр ша ва се ту -

жних де сет го ди на ка ко

ни је с на ма наш дра ги

ВЕЉ КО 

ГО ЛУ БОВ

3. III 2006 – 3. III 2016.

С љу ба вљу и по што ва -

њем тво ји нај ми ли ји

(98/215387)

На вр ша ва се шест ме се ци од смр ти на ше мај ке и

ба ке

АН КЕ ПА У НО ВИЋ

За у век те но си мо у ср ци ма и ми сли ма.

По ро ди ца ПА У НО ВИЋ
(104/215401)

У  су бо ту, 5. мар та, у 11 са ти, на Но вом гро бљу обе ле жи ће мо го ди -

ну да на од смр ти на шег дра гог

БО РИ СА ТРАЈ КО СКОГ

С љу ба вљу по ро ди ца ТРАЈ КО СКИ

(107/215407)

У че твр так, 10. мар та 2016, у 11 са ти, да је -

мо че тр де сет да на на шем дра гом

ФРА ЊИ КЕЛ ЦЕ РУ

Ожа ло шће ни: су пру га, ћер ке, зе то ви,

уну чад, пра у ну чад, се стра и бра ћа

(119/215432)

Ше сто ме сеч ни по мен, се -
ћа ње

ВЕ РИ ЦА 
ОСТО ЈИЋ

Увек ћеш нам не до ста ја ти. 
По ро ди ца ЈЕ ЛА ЧА

(128/215478)

9. мар та 2016. го ди не на вр ша ва се је да на ест го ди на ту ге, бо ла и

пра зни не от ка ко ни је с на ма наш дра ги

РА ДО ВАН РА ДЕ КО ЈИЋ

Оста јеш увек у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га БОЈ КА, си но ви ИВАН и МИ ЛУ ТИН, 

се стра МИ РА и оста ла род би на

(155/215538)

Про шле су че ти ри го ди -

не от ка ко нас је на пу -

стио

др АР МЕ НАК

ПА ТА ЛОВ

У на ма жи виш ти, во ли -

мо те.

Тво ји: МИ РА, 

СИЛ ВИ ЈА, СИ НИ ША,

МИ ШИ КА, 

СЕ ГА и ГУ ГА

(171/4651)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО ВАН КО ЈИЋ

Вре ме про ла зи, ту га оста је.

Увек ћеш би ти у на шим ми сли ма.

По ро ди ца НО ВА КОВ
(54/215285)
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ПО МЕН

ГОР ДА НА 

ГА ШПА РЕ ВИЋ

8. III 1999 – 8. III 2016.

Вре ме про ла зи, се ћа ње

и ту га оста ју.

Мај ка ДА НИ ЦА 

и се стра МИР ЈА НА 

с по ро ди цом

(45/215251)

Пет го ди на от ка ко ни је

с на ма наш дра ги

СЛАВ КО 

СТО ЈА НОВ

1929–2011.

Успо ме ну на ње га чу ва

син ЗО РАН 

с по ро ди цом

(46/215252)

9. мар та  2016. на вр ша -

ва се два де сет шест го -

ди на от ка ко ни је с на ма

на ша дра га

РА ДИ СЛАВ КА

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

рођ. Гво зде но вић

1950–1990.

Ње ни нај ми ли ји

(51/215271)

Ше сто ме сеч ни по мен

дра гом бра ту

БА ГИ ЈУ
ЦА НЕ и ЗОР КА 

(56/215291)

У су бо ту, 5. мар та, у
11.30, на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу да ва ће -
мо ше сто ме сеч ни по -
мен на шем дра гом

БЛА ГО ЈУ 
БОЈ КО ВИ ЋУ

БА ГИ ЈУ
За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(57/215293)

СЕ ЋА ЊЕ

МИР КО ЗЕЦ
2003–2016.

Го ди не про ла зе, чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(58/215294)

У су бо ту, 5. мар та 2016,

на Но вом гро бљу, у 11

са ти, одр жа ће мо че тр -

де се то днев ни по мен на -

шем дра гом

МИ ЛА НУ 

ПО ПО ВИ ЋУ

По ро ди ца ПО ПО ВИЋ

(60/215303)

СЕ ЋА ЊЕ

МЛА ДЕ НО ВИЋ

ЈОР ДАН                РО ЗА ЛИ ЈА
7. III 2015.                            1. VIII 2015.

Не по сто је ре чи ко је би опи са ле ту гу и ко ли ко

нам не до ста је те.

За у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ваш син МИ ЛО ВАН и ћер ка МА ЦА с по ро ди ца ма
(67/215312)

НЕ БОЈ ША 

ОБ РА ДО ВИЋ

Не шо, већ је ту жна го -

ди на ка ко си нас оста -

вио с бо лом.

Док жи ви мо увек ћеш

би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га ИВА НА, ћер ка

ЕМИ ЛИ ЈА, син ЂОР ЂЕ

и мај ка НА ДА

(63/215313)

НЕ БОЈ ША 

ОБ РА ДО ВИЋ
Ми ли наш. Ма ло је ре чи

да ис ка жу бол за то бом.

По но сни смо што смо те

има ли.

Тво ја се стра 

ЖА КЛИ НА, зет ГОЈ КО

и се стри ћи БО ЖИ ДАР,

БО ГО ЉУБ и ЈО ВАН

(64/215313)

НЕ БОЈ ША 

ОБ РА ДО ВИЋ
Мно го је ле пих успо ме -

на да те веч но пам ти мо,

да о те би с по но сом

при ча мо и да те ни кад

не за бо ра ви мо.

Тво ја сва сти ка ЈЕ ЛЕ НА,

па ша ИЛИ ЈА 

и АН ДРИ ЈА

(65/215313)

НЕ БОЈ ША 

ОБ РА ДО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на те бе.

Твој таст МИР КО 

и та шта ЗО РИ ЦА

(66/215313)

НЕ БОЈ ША 

ОБ РА ДО ВИЋ

Вре ме про ла зи, а успо -

ме не и се ћа ња оста ју

трај но.

С по што ва њем и по но -

сом те чу ва мо од за бо -

ра ва.

По ро ди ца ЋО ПИЋ

(67/215313)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ О ДРАГ

ОСТО ЈИЋ
1996–2016.

С љу ба вљу се стра 

МИЛ КА с по ро ди цом

(70/215324)

10. ја ну а ра 2016. на вр -

шило се де вет го ди на

от ка ко ни је с на ма наш

дра ги син, брат, се -

стрић и стриц

ПРЕ ДРАГ 

ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ

Ње го ви нај ми ли ји

(77/215334)

5. мар та  2016, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу обе ле жи -

ће мо  че тр де се то днев ни по мен на шем

ВЕ СЕ ЛИ НУ ВУ ЈА НИ ЋУ

За у век ће оста ти у ср цу и ми сли ма су пру зи ЗО РИ, си ну ЛА ЗА РУ,

сна ји СА ЊИ и си нов цу СЛО БО ДА НУ

(80/215339)

13. мар та 2016. на вр ша -

ва се го ди на на шем дра -

гом

ВЛА ДИ МИ РУ

ПЕТ КО ВИ ЋУ

2015–2016.

С по но сом те по ми ње -

мо, с ту гом и бо лом жи -

ви мо, јер си нас пре ра -

но на пу стио.

За у век ожа ло шће ни:

мај ка НА ДЕ ЖДА, брат

ВУ КА ШИН с по ро ди -

цом, ДУ ШАН и БО ШКО

с по ро ди цом

(81/215341)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

АН ЂЕЛ КО ВИЋ

4. III 2015 – 4. III 2016.

У на шим ми сли ма и ср -

цу оста ћеш за у век, ни -

ка да те не ће мо за бо ра -

ви ти.

Тво је ћер ке ЗО РИ ЦА 

и ЈЕ ЛЕ НА и су пру га

ЉИ ЉА НА

(170/215576)

8. мар та на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко ни је с на ма
на ша дра га мај ка

СМИЉ КА АНУ ШИЋ
рођ. Ко ко то вић

1950–2006.
Жи ве ћеш веч но у ср ци ма тво јих нај ми ли јих

(96/215383)

СЛО БО ДАН ТРАЈ КО ВИЋ
8. III 2013 – 8. III 2016.

И по сле три го ди не с љу ба вљу и по што ва њем чу -

ва мо успо ме не на те бе.

Се стра ЈА СМИ НА с по ро ди цом
(74/215330)

СЛО БО ДАН

ТРАЈ КО ВИЋ

Во ље ни уј ки це, три бол -

не го ди не.

Увек ће мо те во ле ти.

Тво ји: ДУН ДА, НЕ ША

и ОГИ

(76/215330)

СЛО БО ДАН ТРАЈ КО ВИЋ
8. III 2013 – 8. III 2016.

Смрт је лаж. Мр тви ствар но уми ру кад их жи ви

за бо ра ве.

Ми те бе ни ка да не ће мо, за у век ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Мај ка НА ДА, ћер ка АН ДРИ ЈА НА 

и син НЕ МА ЊА
(75/215330)

5. мар та 2016. го ди не

на вр ша ва се шест ме се -

ци от ка ко ни је с на ма

ИЛИ ЈА 

МИ ЛО ШЕВ

С по што ва њем 

и љу ба вљу

тво ји нај ми ли ји

(91/215369)

СЕ ЋА ЊЕ

АНА КИШ
1947–2013.

С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем чу ва мо успо -

ме ну на на шу мај ку и ба ку.

За у век у ср ци ма и ми сли ма ње них нај ми ли јих
(88/215364)

Оса ма на ест го ди на је

про ле те ло

ГРА ДИ МИР

СТО ЈА НО ВИЋ

8. III 1998 – 8. III 2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво је: ДРА ГИ ЦА, АНА,

ГО ЦА  и ЛЕ ЛА

(97/215395)

МИ ЛОРАД АН ДИЋ
1958–2015.

Све што је људ ско и пле ме ни то има ла је дво ја ду -

ша.

По но сни смо што смо те има ли.

Вре ме те не мо же из бри са ти из на ших се ћа ња.

Тво ја ДУ ЋА, ВА ЦА, СА ЦА и МИ ЋА
(3/2151519
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Се ћа ње на на ше дра ге

БРА ШО ВАН

РА КИ ЛУ          и            МИ ЛА НА
1991–2016. 1995–2016.

Уну ка МА РИ НА с та том и  тет ком
(4/215153)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂОР ЂЕ ГРУ ЈИЋ

2013–2016.

Се ћа ња не бле де, успо -

ме не оста ју. Чу вам те од

за бо ра ва.

Су пру га МА РИ ЈА

(6/215164)

ПО МЕН

Ку ми

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Ку мо ви ЛЕН КА, СТЕ ВА

и РА ДА

(9/215168)

7. мар та 2016, је се дам го -

ди на от ка ко ни је с на ма

ГОР ДА НА 

ПЕ ТРО ВИЋ

По чи вај у ми ру, а ми те

с по но сом чу ва мо од за -

бо ра ва.

Ћер ка СТО ЈА НА 

и су пруг РА ДИ ША

(11/215170)

Се ћа ње на во ље не ро ди те ље

ЋО СИЋ

ЋИ РИ ЛО             МИ ЛИ ЦА

1993–2016. 1993–2016.

Успо ме ну на вас чу ва ју ва ши нај ми ли ји
(16215176)

4. мар та на вр ша ва ју се

две го ди не от ка ко ни си

с на ма

БРА НИ СЛАВ

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

од су пру ге ДА НЕ

(19/215183)

У не де љу, 6. мар та, у 11 са ти, на Но вом пра во -

слав ном гро бљу да ва ће мо че тр де сет да на на шој

дра гој

МА РИ ЈИ ЈО ВА НО ВИЋ
3. I 1947 – 28. I 2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма

Тво ји: ВИК ТОР и СА ША
(23/215197)

Чер де се то днев ни по -

мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

За у век ће нам оста ти у

се ћа њу тво ја пле ме ни -

тост и до бро та.

По ро ди ца КА ЛИ НИЋ

(24/215197)

По мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

СЕ ЈА и АН ДРАШ

(25/215197)

Про шла је го ди на ту ге и бо ла од смр ти мо га бра та

ЂОР ЂА МА РИН КО ВИ ЋА
2015–2016.

Се ћа ње на те бе чу ва ће мо с по што ва њем и љу ба -

вљу.

Не у те шна се стра ЉИ ЉА НА НИ ШКА НО ВИЋ 

са сво јом по ро ди цом
(26/215198)

5. мар та 2016. го ди не на Ка то лич ком гро -

бљу да ва ће мо го ди шњи по мен на шем су -

пру гу и оцу

МИР КУ ЧА КО ВА НУ

1928–2015.

Про шла је те шка го ди на без те бе. Оста ли

су љу бав, ту га и успо ме не.

Во ле те тво ји: су пру га ЗЛА ТИ ЦА 

и син ДРА ГАН

(27/215207)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈАН КО ЛА КИЋ

6. III 1998 – 6. III 2016.

Го ди не про ла зе, али на -

ша бол не ће ни ка да.

Оста ћеш у на шим ср ци -

ма и ми сли ма за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(28/215212)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА 

ЧО МЛА ВА
1938–2006.

Про шло је де сет го ди на

от ка да ни си с на ма.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Су пруг ПЕ РА и ћер ка

ВЕ СНА с по ро ди цом

(29/215217)

7. мар та на вр ша ва се

три на ест го ди на от ка ко

ни је с на ма

МИ ЛО РАД 
ПЕ ТРИЋ

Оста ћеш за у век у на -
шим ср ци ма.

Су пру га ДА НИ ЦА 
и си но ви МИ МА 

и ВА СА с по ро ди ца ма

(32/215222)

Че тр де се то днев ни по -

мен

ДАМ ЊА НУ

ПА УНО ВИ ЋУ

Тво ја до бро та, тво ја ду -

ша и твој лик оста ће

нам за у век у  ср ци ма.

Био си је дин ствен и

оста ћеш.

Стриц СЛО БО и стри на

ЉУ БИН КА

(30/215220)

ДАМ ЊАН 

ПА У НО ВИЋ
И по сле че тр де сет да на,

с љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме не

на те бе. 

Тво је се стре 

СВЕ ТЛА НА, СНЕ ЖА НА

и СУ ЗА НА 

с по ро ди ца ма

(31/215220)

4. мар та на вр ша ва ју се две го ди не от ка да

ни је с на ма наш во ље ни

ЉУ БАН КР ЊА ЈИЋ

Дра ги та та, ни смо те мо гли  са чу ва ти од

смр ти, али ће мо  те са чу ва ти од за бо ра ва,

јер смрт је ја ча од жи во та, али не и од љу -

ба ви пре ма те би.

Тво ји: ТА ЊА, СВЕ ТЛА НА, СЛО БО ДАН,

БО БАН, ТИ ЈА НА, АЊА и ЈОВАН

(33/215226)

МОМ ЧИ ЛО ЂУ РО ВИЋ 
10. III 2006 – 10. III 2016.  

Стал но си у мо јим ми сли ма.

Тво ја ДЕ БЕ ЛА

(1/214759)

СЛАВ КА 

ЂУ РО ВИЋ
20. I 2006 – 20. I 2016.

СЕ ЋА ЊЕ

др ЗО РАН 

МАР КО ВИЋ

4. III 2004 – 4. III 2016.

Брат МА РИН КО 

МИ ЋА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(36/215234)

4. мар та 2016. на вр ша ва се де сет го ди на ка ко ни је с на -

ма наш дра ги

ПЕ РИ ЦА МИ ЛО ШЕ ВИЋ
С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца

(39/215239)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН КА 

ТО ДО РОВ

2001–2016.

Ма ма, тво ја љу бав и до -

бро та не до ста ју нам

сва ког да на.

Тво је  ВЕ СНА и ТА ЊА

(71/215325)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је нај ту жни јих

пет на ест го ди на  без на -

ше

СТЕ ВАН КЕ 

ТО ДО РОВ

Мно го нам не до ста јеш.

Се стра ХИЛ ДА и зет

СВЕ ТО МИР

(72/215325)

По мен на шој дра гој

МА РИ ЈИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Увек ће мо се ра до се ћа -

ти те бе.

По ро ди ца 

МА РИН КО ВИЋ

(83/215435)

Про шло је ту жних го ди -

ну да на од смр ти на ше

су пру ге и мај ке

ЉУ БИ ЦЕ 

ПО ПО ВИЋ

1940–2015.

По сто ји не што што не

уми ре, то је љу бав и се -

ћа ње на те бе.

Су пруг МИ ЛИ ЈА, ћер ка

НЕ ВЕ НА с по ро ди цом и

син РА ДЕ с по ро ди цом

(149/215526)

ВИ ДА НО ВИЋ

БО ШКО                  ВИ ДО СА ВА
7. III 2006. 3. IX 2006.

Де ца с по ро ди ца ма

(139/215488)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Не му чи те се бе оним што не
мо же те да про ме ни те, а про -
шлост се не ме ња. Раз ми сли те о
то ме шта вам је у овом тре нут ку
при о ри тет, па хра бро кре ни те у
ак ци ју. Сми ри те се да не би сте
оста ли без по сла. Не са ни ца.

По ма ло сте рас тр за ни из ме ђу
мо гућ но сти и же ља, али ви сте
ми ље ник суд би не и на кра ју бу -
де све она ко ка ко же ли те. Ма њи
сто мач ни про бле ми су са мо по -
сле ди ца пре хла де. Но вац ко ји
оче ку је те сти же ових да на – и ви -
ше не го што оче ку је те.

Стр пље ње је оно че му сте уче -
ни по след ње три го ди не, па по -
ка жи те то са да на де лу у по сло -
ви ма и не фор си рај те то ли ко ни
се бе ни дру ге. Не обра ћај те пре -
ви ше па жње на за је дљи ве ко -
мен та ре љу ди око се бе. Ви има -
те свој циљ и др жи те се то га.

На го ми ла на нер во за у ва ма
пре ти да уско ро по ста не вул кан.
Не пре тва рај те се, већ кре ни те
да ре ша ва те про бле ме. По слов но
сте ан га жо ва ни, мо жда и пре ви -
ше. По тра жи те по моћ од парт не -
ра или бли ских при ја те ља. Не кад
је и раз го вор лек.

Про ме на вре ме на не при ја ва -
шим плу ћи ма, али ни ва шим та на -
ним жив ци ма. Пред ва ма је до бар
по слов ни пе ри од. Има те на кло -
ност над ре ђе них, са мо не бр зај те
и не ју ри те да не би сте све по ква -
ри ли. Ви ше спа вај те, но вац сти же.

Вас као да го ни не ка не ви дљи -
ва си ла, па се не зна кад ле же те,
а кад уста је те. Све би сте не ка ко
са да и од мах, али то не мо же та -
ко. Усред сре ди те се на по сао ко -
ји има те док не бу де те си гур ни да
ће се оства ри ти оно што че ка те.

Во ди те ра чу на о то ме ко ме да је -
те сво је ср це. Чу вај те га, још ће
вам тре ба ти. Из ме ђу две по ну де
– ода бе ри те тре ћу. До бра по слов -
на не де ља, мно го са ста на ка и
но вих про је ка та. Ви зна те да се
на мет не те.

Но вац вам сти же с ви ше стра на и
из ви ше из во ра као на гра да за
уло же ни труд. Са да је пра ви тре -
ну так да ко нач но раз ре ши те све
про бле ме и ди ле ме ко је вас већ
ду го му че у парт нер ским и по ро -
дич ним од но си ма. Хра бро на пред.

Не мо же све у жи во ту да бу де
баш она ко ка ко же ли мо, не кад је
ком про мис зла та вре дан. Ако
вам се по ну ди по сао са стра не,
при хва ти те га, то ће вам отво ри -
ти мно га вра та за да ље на пре до -
ва ње у ка ри је ри. Де пре си ја.

По бе гли би сте не куд са мо да
из бег не те го ми лу про бле ма ко ји
су вам се сва ли ли на ле ђа. Не
бу ди те баш то ли ко ве ли ко ду шни
пре ма љу ди ма ко ји вам по ста -
вља ју но гу. Гла ву го ре и хра бро
на пред.

Пред ва ма је пе ри од ка да мо ра -
те до не ти ве ли ку од лу ку ко ја ће
се ди рект но од ра зи ти на ва ше
по сло ва ње. До бро раз ми сли те
ка квим са рад ни ци ма же ли те да
се окру жи те – по слу шним или
па мет ним. Гла во бо ље су већ
хро нич не. Вре ме је за пре дах.

Сед ми ца вам по чи ње ма ло ве -
ћом по тро шњом и не пла ни ра ним
из да ци ма, али све ће се за вр ши -
ти по ве ћим до бит ком. Не упа дај -
те у без на де жне рас пра ве с ко ле -
га ма, из ву ћи ће те де бљи крај.
Кон тро ли ши те при ти сак.

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

РОЂЕНИ

Добили близанце – сина и ћерку
8. фебруара: Филипа и  Уну  – Блажена Ђура и Љубомир Марић.

Добили ћерку
26. јануара: Дуњу – Светлана и Милош Јоксимовић; 28. јануара: Калину – Милена

Каличанин и Иван Грубанов; 31. јануара:Тајану – Драгана и Иван Тури; 1. фебру-

ара: Ларису  – Јармила и Мирослав Галат; 2. фебруара: Миону – Надежда Глишић

и Горан Аврамовски; 3. фебруара: Мају – Еленка и Феро Томаш;  8. фебруарa: Ла-

ру – Данијела Радочај Селимовски и Ненад Селимовски, Хелену – Милена Милко-

вић и Милош Атанасовски; 9. фебруара: Николину – Катарина и Здравко Гвозде-

новић, Магдалену – Маријана и Стојан Матковић; 10. фебруара: Лану – Наташа и

Жељко Томашик, Миону – Бојана Бобић Геце и Антал Геце; 12. фебруара: Лану –

Марија и Иван Клисура; 14. фебруара: Марију – Дијана и Јован Филиповић, Вален-

тину – Тамара Милошевић; 15. фебруара: Нађу – Маријана и Горан Легетић.

Добили сина
13. јануара: Вука – Маријана и Зоран Стојиљковић; 26. јануара: Страхињу – Мили-

ца Матић и Милош Петровић; 28. јануара: Уроша – Зорана Гоја и Милош Бакаловић,

Михајла – Јелена Грујић и Јован Стефанов; 30. јануара: Тадију – Гордана и Владан

Наод; 31. јануара: Александра – Марјена Носаљ и Растислав Патак; 3. фебруара:

Арсенија – Јелена и Владимир Цуца, Александра – Ђуђа Ника; 4. фебруара: Вука-

шина – Ружица и Ненад Видић, Дариа – Татјана и Жељко Глозик; 5. фебруара: Бо-

шка – Јована и Бојан Величковски, Павла – Александра и Саша Манчић; 6. фебру-

ара: Душана – Милица и Братислав Бошњак; 7. фебруара: Огњена – Ивана Лаза-

ревић и Срђан Милановић, Теодора – Соња и Филип Марко;  9. фебруара: Владими-

ра – Сандра и Горан Ивановић, Богдана – Јадранка Јовановић и Бојан Ристић, Ми-

лоша – Емина Богућанин и Дарко Брајовић; 11. фебруара: Петра – Андријана и Дар-

ко Вискуп, Андреја – Елена и Михал Бобош; 13. фебруара: Стефана – Марија Трип-

ковић и Милан Павловић, Милоша – Марија Крковић и  Божидар Турац; 14. фебру-

ара: Филипа – Марија и Тибор Комароми; 15. фебруара: Доротеја – Милица Станић

и Ивица Микуљевић; 18. фебруара: Вању – Јована Влаисављевић и Стеван Шајбел.

ВЕНЧАНИ

13. фебруара: Викторија Митров и Жељко Петрић, Александра Субин и Александар

Радић; 14. фебруара: Бранкица Симеуновић и Петар Ђорђевић; 18. фебруара:

Гордана Вуловић и Жељко Вујановић; 20. фебруара: Марија Гргић и Зоран Нико-

лић, Марина Стојанов и Арпад Ковач; 25. фебруара: Јована Максимовић и Ранко

Мишковић, Соња Ника и Новица Асанов, Александра Дашић и Срђан Новаков. 

УМРЛИ

11. фебруара: Иван Сокол – 1987; 12. фебруара: Миодраг Крчадинац – 1929, Саша

Горњик – 1970, Јасмина Царина – 1940, Иштван Јанош – 1932; 13.  фебруара: Ан-

ђелка Марган – 1940, Ђурица Рогожарски – 1950; 14. фебруара: Душко Шајн –

1955, Лазар Лазаров – 1942, Зорка Вентурини – 1933, Милан Венчевић – 1933, Ја-

смина Недељковић – 1938, Милица Вујновић – 1924; 15. фебруара: Савета Николић

– 1932, Вера Пилиповић – 1956, Божидар Нешковић – 1940, Иван Ћирић – 1961; 16.

фебруара: Агница Војводић – 1928, Милица Бакајић – 1931; 17. фебруa ра: Даница

Јованов – 1920, Ђорђе Ђукановић – 1948, Геновева Петровић – 1931, Драган Мати-

јевић – 1938, Ержебет Вајда – 1931, Верка Ђорђевић – 1938, 18. фебруара: Алек-

сандар Станимиров – 1982, Георге Кожокар – 1945; 19. фебруара: Биљана Дрндар-

ски – 1952, Драгољуб Пековић – 1938, Славица Мојин – 1951; 20. фебруара: Петар

Петровић – 1948, Марија Дамјанов – 1934, Катица Апт – 1928; 21. фебруара: Да-

ринка Јелић – 1932, Стеван Асанов – 1961, Даница Видовић – 1937, Петар Гаић –

1960; 22. фебруара: Ервин Пал – 1987, Антон Нечов – 1928, Љубица Чолић – 1958;

23. фебруара: Звездана Јурица – 2004, Митра Ђуровска – 1936, Јовица Јосифовић

– 1953; 24. фебруара: Шандор Гајдош – 1949, Соња Вукотић – 1949, Иванка Јова-

новић – 1939; Золтан Штарк – 1960, Радослав Богдановић – 1930.

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА –  Ма гич ни лик: 6 х 10: про дор ност, не до ста так,

про ста чи на, Кар та ги нац, озна чи ва ти, сто ти нар ка. Су до ку:

276931854, 185746923, 934825671, 412673589, 893254716,

567189342, 721368495, 648592137, 359417268.Ана гра ми:

Жи рон да, „Гер ни ка”, Ми ни макс, Бре сто вач ка ба ња, пре сто -

ни ца.

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 10 АНАГРАМИ

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. про бој ност, 2. ма на, не до ста ја -

ње, 3. не ва спи тан ко, нео те сан ко, 4. ста нов ник древ ног гра да у

се вер ној Афри ци, 5. ста вља ти озна ке, обе ле жа ва ти, 6. нов ча ни -

ца од сто ди на ра.

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: ВА, ГИ, ДО, ДОР, ЗНА, КА,

КАР, НА, НАР, НАЦ, НЕ, НОСТ, О, ПРО, ПРО, СТА, СТА, СТО, ТА,

ТАК, ТИ, ТИ, ЧИ, ЧИ. 

ФРАН ЦУ СКА РЕ КА

БИВ ШИ ТВ ВО ДИ ТЕЉ

НЕ ДА ЛЕ КО ОД БО РА

БРЧ КА ЊЕ,  БА ТА  ВА СО!

ГЛАВ НИ ГРАД

OП,  ЦЕН ТАР  СИ!

ПИ КА СО ВО ДЕ ЛО

ДРА ЖИ НО се дру штво

ри бо ло вом ба ви,

на фран цу ској ре ци

има улов пра ви.

СНИ МАК МИ је јед на

успо ме на дра га

на вр ца вог, слав ног

во ди тељ ског ма га.

Же сто ке ИГРАН КЕ,

уз бу не и ви ке

би ло би због кра ђе

Пи ка со ве сли ке.

СУДОКУ

6 3 1 8 4

8 7 2

9 1

1 2 6 7

2 4

8 9 3 4

7 5

4 2 3

3 9 4 1 2



Око 350 де ча ка из
28 еки па так ми чи ло
се пет ме се ци

– Иде мо, мај сто ри! Ми њо ли,
пас! Ено ти То ша! Чвр сто,
чвр сто, не уна зад! Не дри блај!
Дру га! Сер жи њо, шут! Ву ле,
бра ни ру ка ма! Ан дреј, гле дај
ка го лу! Го о ол! Бра во, мом ци!
– ори ло се из гр ла тре не ра, та -
та, ма ма, при ја те ља и бли же и
да ље род би не у не де љу, 28.
фе бру а ра, у пре пу ној ба лон-
-ха ли „Аре на” у цен тру гра да.

Тог да на игра на су фи на ла
пан че вач ке фуд бал ске зим ске
ли ге за де ча ке у пет уз ра сних
ка те го ри ја, ко ју је ор га ни зо вао
град ски фуд бал ски са вез уз
тех нич ку по др шку ФК-а Аре на
и ФК-а „Во ја Га чић”. То ком пет
ме се ци так ми че ња на те ре ну
огра ђе ном мар ти не ла ма уме ће
је по ка зи ва ло 350 де ча ка од
2004. до 2008. го ди шта из 28
еки па из Вр шца, До ло ва, Омо -
љи це, Стар че ва и Пан че ва. Да
ће не ки од њих из ра сти у про -

фе си о нал не фуд ба ле ре, би ло је
ја сно сва ко ме ко је по гле дао
ба рем је дан меч: бор бе ност, по -
све ће ност, ма што ви тост, спро -
во ђе ње тре нер ских так ти ка...

Усло ви за игру у ба лон ци
би ли су до бри, а де ча ци су ин -
си сти ра ли на до ла ску на ме -
че ве и то ком хлад них зим ских
да на, чи ме су по ка зи ва ли ко -
ли ко им је ово над ме та ње и
дру же ње ва жно. До да ва ња, ле -
пи го ло ви, бра ву ро зне од бра -
не, „шти кле”, ду пли па со ви,

ма е страл но из во ђе ни сло бод -
ни удар ци – ма, де ча ци су
игра ли као ма то ри!

У кон ку рен ци ји ти мо ва де -
ча ка ро ђе них 2004. нај бо љи је
био ФК Бо рац из Стар че ва,
дру ги је био ФК „Ми ка Ан -
тић”, тре ћа бе ше вој ло вач ка
Мла дост, док су че твр ти би ли
њи хо ви име ња ци из Омо љи це.
У ка те го ри ји 2005. го ди шта
по бе ди ла је еки па „Пе ца и де -
ца” (де ча ци из Пан че ва ко ји
игра ју за ОФК Бе о град), дру ги

је био тим ФК-а Ди на мо, тре -
ћи ФК „Во ја Га чић”, а че твр то
ме сто су осво ји ли Омољ ча ни.
Код го ди ну да на мла ђих де ча -
ка ре до след је сле де ћи: 1. ФК
„Во ја Га чић”, 2. ОФК Ба нат из
Вр шца, 3. ФК Бо рац из Стар -
че ва, 4. ФК Ди на мо. Ли гу де -
ча ка ро ђе них 2007. го ди не
осво јио је ФК „Во ја Га чић”,
дру го пла си ра ни су Вр шча ни, а
тре ћи клин ци из ФК-а Аре на.

За ве су на ле по так ми че ње
спу сти ли су нај мла ђи. Ђа ци
пр ва ци ро ђе ни 2008. од и гра ли
су нај пре меч за тре ће ме сто.
Уз бу дљи ва и из јед на че на бор ба
из ме ђу ФК-а Фор ту на и ФК-а
Аре на за вр ше на је по бе дом пр -
во и ме но ва них по сле из во ђе ња
пе на ла. Ве ли ко фи на ле, у ко јем
су се са ста ли ФК „Во ја Га чић” и
ОФК Ба нат из Вр шца, би ло је
фан та стич но: од лу че но је го -
лом пред сам крај ме ча за по -
бе ду ФК-а „Во ја Га чић” од 5:4.

По сле по де ле ме да ља и пе -
ха ра, као и пр ска ња, на рав но,
деч јим шам пањ цем, Ми о драг
Га чић, пред сед ник ге не рал но

гле да но нај у спе шни јег клу ба –
ФК „Во ја Га чић”, из ја вио је:

– За хва љу јем Град ском
фуд бал ском са ве зу, као и

свим уче сни ци ма и њи хо вим
тре не ри ма и ро ди те љи ма на
фер и ко рект ном по на ша њу
то ком це ле ли ге. Из у зет но ми
је дра го што су мо ји де ча ци
по бе ди ли у три ка те го ри је, а у
кла си 2005. го ди шта осво ји ли

тре ће ме сто. То је ве ли ки
успех за наш клуб, ко ји по сто -
ји од ав гу ста про шле го ди не.
Искре но се на дам да ће на ши

де ча ци уз ква ли те тан рад на -
ста ви ти с до брим игра ма, у
че му ће мо им по мо ћи тре нер
Осто ја Ви ца но вић и ја.

Пан че во има фуд бал ску бу -
дућ ност, си гур но!

С. Т.

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ
Петак, 4. март 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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БА НАТ СКО БУ ГАР СКИ, ЈЕ ЗИК КО ЈИ ЛА ГА НО ИЗ У МИ РЕ

ИВА НОВ ЧА НИ ЈОШ УВЕК ГО ВО РЕ ПАЛ ЋЕН СКИ
Пре де се так да на у Ива но ву је
по де ве ти пут обе ле жен Дан
ма тер њег језикa.

То ни је ни ма ло слу чај но, јер
ово ме сто, иа ко је убе дљи во
нај ма ње по бро ју ста нов ни ка
на те ри то ри ји Пан че ва (око
хи ља ду љу ди), пред ња чи по
ра зно ли ко сти на ци ја и је зи ка.
По ред „ве ли ких” – ма ђар ског
и срп ског, го то во јед на тре ћи -
на го во ри ба нат ско бу гар ским
или пал ћен ским. Или би та ко
тре ба ло да бу де...

У пи та њу је зва нич но при -
знат је зик, ко јим се у све ту
слу жи тек не ко ли ко де се ти на
хи ља да љу ди, али, на жа лост,
пал ћен ски се све ре ђе чу је, јер
су мно ги фак то ри, по пут исе -
ља ва ња и аси ми ла ци је, учи ни -
ли сво је...

Бу га ри Пал ће ни су на род ко ји
жи ви у ру мун ском, али и у
срп ском де лу Ба на та. На те
про сто ре су се на се ли ли сре -
ди ном осам на е стог ве ка, бе же -
ћи из ма ти це пред тур ским зу -
лу мом на кон угу ше ног Ћи про -
вач ког устан ка, а 1738. го ди не
осно ва ли су сво је пр во на се ље
у Ру му ни ји – Ста ро Бе ше но во.
У ме ђу вре ме ну су при ми ли ка -
то ли чан ство, про ме ни ли (бо ље
ре ћи мо ди фи ко ва ли) је зик и
пре у зе ли ла ти ни цу.

То не тре ба да чу ди јер су
им пр ве мо ли тве не књи ге на -
пи са ли фра ње вач ки све ште -
ни ци из Бо сне и Хр ват ске ка да
су, у вре ме Ту ра ка, кри шом
др жа ли цр кве не об ре де.

Чу ло се до Ја па на
Не што ви ше од сто го ди на ка -
сни је Ма ри ја Те ре зи ја де ли ла
је зе мљу у срп ском де лу Ба на та,
што је мно ге ба нат ске Бу га ре
на ве ло да про ме не ме сто ста -
но ва ња. Јед на гру па, пред во ђе -
на Ива ном Гу ра ном, на се ли ла
је мо чвар ни про стор у бли зи ни
Ду на ва, са за дат ком да га учи -
ним по год ним за жи вот. Ту су
оста ли и 1868. го ди не осно ва ли
на се о би ну ко ја је ка сни је по
ње му и до би ла на зив Ива но во.
На кон пет на е стак го ди на у ве -
ћем бро ју при дру жи ли су им се
и Се кељ Ма ђа ри, а по том и
Нем ци, Ср би и оста ли...

Број ба нат ских Бу га ра у
Ива но ву је сре ди ном про шлог
ве ка на ра стао и до осам сто, а
је зик је по ред ути ца ја ру мун -
ског, ма ђар ског и хр ват ског
по при мио и еле мен те срп ског.

С про па шћу фа бри ке дуг ма -
ди по че ло је исе ља ва ње у бо га -
ти је европ ске др жа ве. И при -
род на аси ми ла ци ја је учи ни ла
сво је, па их је, пре ма по след њем

раш по не кад и да се од мо -
риш...)

Маре: Zafálem za dubra hur-
ta, ama ud istena némam vre-
me! Sat za náruda! (Хва ла на
са ве ту, али ствар но не мам
вре ме на! Све за на род...)

Убр зо је Густи сти гао код
Гу ра но вих, чи ји је пре дак ме -
ђу пр ви ма на се лио про стор на
ко јем је да на шње Ива но во.

На ка пи ји га је до че као Сто -
јан звани Стики, ко ји је до шао
у по се ту ро ди те љи ма...

Стики: Pa, kade si, stárija
moja drugár? Nikaćé da te du-
čekam! (Па, где се ста ри дру -
же, ни ка ко да те до че ка мо!)

Густи: Krenal sam ás na vre-
me, ama dalać ij pate, sretiš ne-
kuga, prekázvaj málku sas dru-
gjija, rasprávej sas tréćija...
(Кре нуо сам на вре ме, али дуг
је пут – срет ни јед ног, по при -
чај с дру гим, про ди ску туј с
тре ћим...

Стики: Neg, hájda da flezim
vatre! Máma i tájk čekat... (Не -
го, ај мо уну тра! Ма ма и та та
су не стр пљи ви...)

Густи: Pa, da ni gubim vreme-
to.... (Па, да не дан гу би мо...)

У до ма ћин ској ку ћи ста ре
ива но вач ке по ро ди це че ка ли
су Сто ја но ви ро ди те љи Ма ри ја
и Па вле...

Гу ра но ви: Dubre dušal! (До -
бро до шао!)

Густи:  Bolja vu zaváril! (Бо -
ље вас на шао...)

Стики: Kafete ij na tarpézata,
a mož idno irćiče? Da zalejem,
nismi se udkole videl! (Ка фа је
на сто лу, а је л’ мо же у ра ки ји -
ца? Да за ли је мо, ду го се ни -
смо ви де ли!)

Густи: Tugáz mož! Ama sám
idno... (У том слу ча ју – мо же!
Али са мо јед ну...)

Та та Па вле: Aku ij tej, i ás bi
ispil sám pulvina pahárče. (Ако
је та ко, и ја бих, али са мо по ла
ча ши це...)

Ма ма Ма ри ја: Puslužet se –
imam hubav domášni kalbasic,
sirenj i pičeta... (По слу жи те се

– има мо ле пе до ма ће ко ба си -
це, сир, уштип ке...)

Густи: Nisam gládin, ama za
zama málk, tolkus da vu ni ud-
bija. Neg kaćé žuvejt teze deni?
(Ни сам гла дан, али узе ћу ма -
ло, тек то ли ко да вас не од би -
јем. Не го, ка ко жи ви те ових
да на?)

Тата Павле: Penzionersći,
málku raptim pu kašt, málk gla-
dim televizora, ama i tuj dosad-
nu... (Пен зи о нер ски – ма ло ра -
ди мо по ку ћи, ма ло гле да мо те -
ле ви зи ју, а то хо ће да до са ди!)

Густи: E, pa, predlágam da
razbijmi dasadata, da zapejem
neštu, neku pesma ud mladusta,
kaćét ij „Oj, mumiče mámnu”.
(Е, па, у том слу ча ју имам
пред лог да раз би је мо до са ду и
за пе ва мо не што, не ку пе сму
из мла до сти, као, ре ци мо „Де -
вој че ма ми но”.)

И сви су ве се ло за пе ва ли:
Oj, mumiče mámnu, di si m

snoštu hodlu? (Oj, devojče ma-
mino, gde si sinoć bila?)

Male, mila mál muja, u gradi-
nata. (Majko, mila mamice, u
bašti sam bila.)

Oj, mumiče mámnu, kako si
tám právlu? (Oj, devojče mami-
no, šta si tamo radila?)

Mále, mila mál muja, cveći
sam brála. (Majko, mila mami-
ce, cveće sam brala.)

Oj, mumiče mámnu na kogu
si brála ? (Oj, devojče mamino,
za koga si brala?)

Mali, mila mál muja na libov-
nika. (Majko, mila mamice, lju-
bavniku sam dala.)

Oj, mumiče mámnu, sirmá ij
ništu néma. (Oj, devojče mami-
no, siromah je, ništa nema.)

Mále, milá mál muja, ás za gu
užéna. (Majko, mila majčice,
uzimam ga ja.)

На по слет ку их је Ка ла пиш
по звао да до ђу код ње га у го -
сте...

Та ко су от при ли ке из гле да -
ли су сре ти при ја те ља у Ива но -
ву у по след њих век и по...

Ј. Фи ли по вић 

зва нич ном по пи су, око две ста
пе де сет.

Ко ли ко је у да тим окол но -
сти ма мо гу ће спа сти та мо ма -
ли је зик од из у ми ра ња, нај бо -
ље зна Ау гу стин Ка ла пиш,
про фе сор у пен зи ји, го ди на ма
по све ћен бор би за ње го во очу -
ва ње. Из тог раз ло га је 2011.
го ди не, за јед но с про фе со ром
Ог ња ном Цвет ко вим, са чи нио
бу квар и чи тан ку на бу гар ском
и пал ћен ском.

– По след њих го ди на ор га ни -
зо ва ли смо и не ко ли ко ци клу -
са ра ди о ни ца у са рад њи са
шко лом и цен тром „Ин ме ди -
јас рес”, ка да су по ред де це и
не ки ста ри ји Ива нов ча ни, ко ји
се слу же ма тер њим је зи ком,
на у чи ли и да чи та ју и пи шу.
Ми у Ива но ву ни смо има ли
сре ће да се мо ли тве у Цркви

Светог Венделина одр жа ва ју
на ба нат ско бу гар ском је зи ку,
јер су нам све ште ни ци, углав -
ном, би ли ма ђар ске или хр ват -
ске на ци о нал но сти, за раз ли ку
од, ре ци мо, Бе лог Бла та. Је ди -
но су пе сме пе ва не на пал ћен -
ском... – ис та као је Ка ла пиш.

Да је ба нат ско бу гар ски по -
знат и на да ле ко, го во ри при -
мер про фе со ра сла ви сти ке с
то киј ског уни вер зи те та Мо то -
ки ја Но ма ћи ја, ко ји га го ди на -
ма из у ча ва и про мо ви ше ши -
ром све та.

Упр кос исе ља ва њу и аси ми -
ла ци ји пал ћен ски се још увек
чу ва у два де се так до мо ва ста -
рих ива но вач ких фа ми ли ја,
као што су Гу ран, Ка ла пиш, Чо -
кан, Василчин, Да мја нов, Кал -
чов... Мо гу ће је по не кад  га чу -
ти и на ули ца ма Ива но ва, на ро -
чи то ис пред про дав ни ца, где се
обич но оку пља ло кал ни жи ваљ.
Али ис кљу чи во ка да се су срет -
ну два Пал ће на. Већ ка да им се
при дру жи ком ши ја дру ге на ци -
о нал но сти, од мах се пре ла зи на
срп ски или ма ђар ски.

Ој, де вој че ма ми но...
У при лог то ме да овај ре дак и
из у ми ру ћи је зик ни је са свим

иш че зао, го во ре и су сре ти по -
је ди них гра ђа на Ива но ва бу -
гар ске на ци о нал но сти...

По ме ну ти Ау гу стин Ка ла -
пиш Густи, ко ји се за пу тио у
не дељ ну по се ту фа ми ли ји Гу -
ран, ус пут је срео при ја те ља
Јо си фа Ва сил чи на Марета.

Њи хов ди ја лог на пал ћен -
ском је зи ку те као је ова ко:

Густи: Dubar denj! (До бар
дан!)

Маре: Dubar denj i na tébe,
moja prijátelj! Kaćé si? (До бар
дан и те би, при ја те љу! Ка ко
си?)

Густи: Zafálem. Nije loš, za
bad i bolja, či sam krénal vaz
prijáteljete da se sretim, pa se
zatuj mlogu rádvam. A ti? (Хва -
ла, ни је ло ше, а би ће и бо ље
јер сам кре нуо у по се ту при ја -
те љи ма, па се то ме ја ко ра ду -
јем. А ти?)

Маре: Izdržvan nekać...
Imam mlog rabota, sé sam na
pać, ni izlezvam ud áuto... (Из -
др жа вам не ка ко... Мно го по -
сла, стал но сам на пу ту, не из -
ла зим из ау то мо би ла...)

Густи: Nidávaj se drugár mo-
ja! More pu neku pać i da si ud-
muriš... (Не дај се, дру же! Мо -
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Оче ки ва ни бо до ви из
Ја го ди не

Сле ди ду ел 
с Вр шча ни ма

Утак ми ца ма 21. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Ко -
шар ка шкој ли ги Ср би је. По сле
крат ке па у зе због игра ња фи -
нал ног тур ни ра Ку па Ра ди во ја
Ко ра ћа мом ци ко је пред во ди
тре нер Бо јан Јо ви чић на про -
гра му су има ли пут у Ја го ди ну и
мег дан са исто и ме ним „фе ње -
ра шем” шам пи о на та. Пред око
800 гле да ла ца у дво ра ни „Ја са”
Пан чев ци су оправ да ли уло гу
фа во ри та: Ја го ди на –Та миш
77:86, по че твр ти на ма 16:23,
22:27, 18:23 и 21:13.

Одав но је у спор ту по зна то
да је нај те же до би ти уна пред
до би је не утак ми це, па иа ко су
Ја го дин ци на по след њем ме -
сту на та бе ли, ко шар ка ши Та -
ми ша за слу жу ју по хва ле јер су
игра ли озбиљ но, ни су пот це -
ни ли ри ва ла и за слу же но су
осво ји ли но ве бо до ве, с ко ји ма
су учвр сти ли сво ју по зи ци ју у
Ко шар ка шкој ли ги Ср би је,
али и оста ли у тр ци за пла -
сман у Су пер ли гу.

Пан чев ци су од са мог по -
чет ка утак ми це на мет ну ли

свој тем по, не до зво ља ва ју ћи
ри ва лу да их озбиљ ни је угро -
зи. Та миш је на по лу вре ме
оти шао са два на ест по е на
пред но сти, а што је нај ва жни -
је, до бру игру је на ста вио и по -
сле од мо ра. Ја го дин ци су
озбиљ но при пре ти ли у по -
след њем де лу ме ча, али за ви -
ше од ча сног по ра за ни су има -
ли ни сна ге ни уме ћа.

Оно што све на ви ја че Та ми -
ша мо же да охра бри пред на -

ста вак пр вен стве не тр ке, је сте
по да так да је чак шест игра ча
по сти гло дво ци френ број по е -
на. Нај е фи ка сни ји је био Ду -
шан Ми ло ше вић (17), а ње му
уз ра ме би ли су Иван Сми ља -
нић (13), Алек сан дар Ил кић и
Ни ко ла Ву јо вић (по 12), те Ду -
шан Ху кић (11) и Ни ко ла Си -
мић (10 по е на). У ли сту стре -
ла ца упи са ли су се и Не ма ња
Ма ној ло вић (че ти ри) и Ра до -
слав Пе ко вић (се дам по е на).

Ша бац је про шлог ви кен да
био до ма ћин Пр вен ства Ср би -
је у кро су за све уз ра сне ка те -
го ри је. АК Ди на мо је у про те -
кле две се зо не осва јао пр ва
ме ста у екип ној кон ку рен ци ји,
али са да због ве ли ких тро шко -
ва ни је био у мо гућ но сти да
има пред став ни ке у свим ка -
те го ри ја ма...

Ми лош Га шо вић је био нај -
у спе шни ји у по је ди нач ној
кон ку рен ци ји, осво јив ши сре -
бр ну ме да љу у тр ци мла ђих
се ни о ра на 8.000 м. Сво јим
од лич ним на сту пом обез бе -
дио је ме сто у ре пре зен та ци ји
Ср би је ко ја ће уче ство ва ти на
Кро су Бал ка на. У екип ном
над ме та њу мла ђи се ни о ри Ди -
на ма су осво ји ли нај вред ни ји
тро феј, а тр ча ли су Ми лош Га -
шо вић, Пе тар Ивач ко вић и
Мар ко Авра мо вић. Се ни о ри
су осво ји ли ти ту лу ви це шам -
пи о на, у са ста ву: Мар ко и Ми -
лош Ми ло ва но вић и Сло бо дан
Ма рин ков.

У но во о тво ре ној атлет ској
дво ра ни у Бе о гра ду 28. фе бру -
а ра одр жа но је Пр вен ство Ср -
би је за пи о ни ре. АК Ди на мо је
на сту пио је са ше сто ро так ми -
ча ра и сви су обо ри ли лич не
ре кор де.

У тр ци на 60 ме та ра Ди на мо
је имао два так ми ча ра у фи на -
лу. Сте фан Ми хај лов је осво -

јио сре бр ну ме да љу с ре зул та -
том 7,60, док је ње гов клуп ски
друг Ни ко ла Ра до ва но вић био
че твр ти с вре ме ном 7,67, али
је за слу жио сре бро у над ме та -
њу на 300 ме та ра, с ре зул та -
том 40,64.

Се ни ор ска ка ра те се лек ци ја
Ср би је по твр ди ла је свој ви сок
реј тинг и на упра во за вр ше ном
Бал кан ском пр вен ству, ко је је
одр жа но у Ис тан бу лу. На ши
ре пре зен та тив ци су са че тр на -
ест ме да ља би ли дру ги по успе -
шно сти, иза до ма ћи на Тур ске,
па су та ко по твр ди ли до ми на -
ци ју на Бал ка ну. Ме ђу нај за -
слу жни ји ма за ова кав пла сман
на ци о нал ног ти ма сва ка ко су и
так ми ча ри Ди на ма.

Сло бо дан Би те вић је у ка те -
го ри ји пре ко 84 кг осво јио
злат ну ме да љу, од бра нио про -
шло го ди шњу ти ту лу и та ко
на ста вио шам пи он ски низ на
бал кан ским пр вен стви ма. На
пу ту до фи на ла вр ло убе дљи во
је са вла дао ри ва ле из Хр ват -
ске, БиХ и Сло ве ни је, а у фи -

на лу је са 6:0 де кла си рао так -
ми ча ра Ко со ва. По пу лар ни
Бо ба је овим ре зул та том са мо
по твр дио да је и да ље нај бо љи
ка ра ти ста Ср би је и да је пред
њим успе шна се зо на.

Ни ко ла Јо ва но вић се над -
ме тао у ка те го ри ји до 75 кг,
али је већ у пр вом ко лу оште -
ћен су диј ским гре шка ма, па је
из гу био од до ма ћег бор ца.

Дру гог да на шам пи о на та
се ни ор ска еки па Ср би је оства -
ри ла је по бе ду про тив се лек -
ци је Бу гар ске, али је по том
пре тр пе ла по раз од ре пре зен -
та ци је БиХ.

До бар ре зул тат из Ис тан бу -
ла је од лич на увер ти ра за Пр -
вен ство Евро пе, ко је ће би ти
одр жа но по чет ком ма ја у
фран цу ском гра ду Мон пе љеу.

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

ЈОШ ЈЕД НА ТИ ТУ ЛА ЗА БО БУ

СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ДИ НА МО НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ...

По сле ма ле па у зе у шам пи о -
на ту Су пер ли ге од бој ка ши це
Ди на ма су про шлог ви кен да
на ста ви ле пр вен стве ну тр ку за
бо до ве. Оне су би ле на ве ли -
ком ис ку ше њу, јер су го сто ва -
ле на Убу, где су од ме ри ле сна -
ге с фа во ри том – обре но вач -
ким Тен том, тре нут но пр во -
пла си ра ном еки пом на та бе ли.
Би ло је то ше сна е сто ко ло
елит ног над ме та ња у Ср би ји, а
по пу лар не „ла ви це” су пре тр -
пе ле и де се ти по раз. Тент је
по бе дио с 3:0, по се то ви ма:
25:22, 25:22 и 25:23. 

Иа ко су до ма ће од бој ка ши -
це оства ри ле мак си ма лан ре -

зул тат и осво ји ле сва три бо да,
де вој ке ко је пред во ди тре нер
Алек сан дар Вла ди са вљев би ле
су рав но пра ван про тив ник, у
по је ди ним мо мен ти ма утак -
ми це би ле су и на до мак ве ли -
ког из не на ђе ња, али...

Већ у увод ном се ту Пан чев -
ке су при ка за ле до бру игру,
ни су се упла ши ле фа во ри та,
па су мак си мал но од го вор но
спро во ди ле за ми шље ни план
у де ло. Има ле су пред ност у
фи ни шу се та, али не и до вољ -
но кон цен тра ци је да га ре ше у
сво ју ко рист. Уз бу дљи во је би -
ло и у дру гом де лу су сре та;
Пан чев ке се ни су пре да ва ле,

по ку ша ва ле су на све на чи не
да из јед на че, али све што су
ус пе ле, је сте да ду ел учи не не -
из ве сним до са мог кра ја. Ди -
на мо је до бро играо и у тре -
ћем се ту, во дио је и са 16:13,
али је опет по су стао и до зво -
лио до ма ћим од бој ка ши ца ма
да пре о кре ну ре зул тат.

За па жен учи нак, упр кос по -
ра зу, има ла је Ни на Ко цић, а
со лид не су би ле и Ни ко ли на
Ашће рић, Ми ле на Спре мо, Је -
ле на Ла зић, Ти ја на Стој ко вић,
Сла ђа на Мир ко вић и Са ња
Ђур ђе вић.

По сле ове рун де шам пи о на та
Ди на мо за у зи ма осмо ме сто на

та бе ли, са 19 бо до ва, а на ред ног
ви кен да, у прет по след њем ко лу
ре гу лар ног де ла пр вен ства,
пред плеј-оф, уго сти ће Же ле -
зни чар из Лај ков ца.

На пр вен стве ном ис ку ше њу
про шлог ви кен да је би ла и еки -
па Од бој ке 013. У је да на е стом
ко лу Дру ге ли ге гру па „Се вер”
де вој ке ко је пред во ди тре нер
Иван Ра ди во је вић са вла да ле су
у Ин ђи ји до ма ћу Мла дост с 3:1.

Све игра чи це за слу жу ју по -
хва ле за осво је не бо до ве, а по -
себ но тре ба ис та ћи мла ду Уну
Ба ра ше вић, ко ја је има ла де -
би тант ски на ступ у се ни ор -
ском ти му.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ДО СТО ЈАН ОТ ПОР „ЛА ВИ ЦА”

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ НА ДО БРОМ ПУ ТУ

Љу би те љи игре с ле пљи вом лоп том ко -
нач но су до че ка ли сво јих пет ми ну та. У
су бо ту, 5. мар та, по сле ду ге зим ске па у -
зе, на ста вља се пр вен стве на тр ка за бо -
до ве у Су пер Б ли ги. Ру ко ме та ши Ди на -
ма су пр ви део се зо не за вр ши ли на пр -
вом ме сту, са 18 бо до ва. Њи хов циљ је
ја сан – пла сман у ели ту!

– Сви је два че ка мо да поч не тр ка. Ат -
мос фе ра у еки пи је од лич на, а што је
нај ва жни је, мом ци су здра ви и спрем -
ни. Ра ди ли смо до бро то ком при пре ма,
па оче ку јем да ће мо на ста ви ти да по -
сти же мо до бре ре зул та те. У пр вом ко лу
до че ку је мо Ме та лац из Ва ље ва. Је смо
фа во ри ти, али не сме мо да се опу шта -

мо. Мо ра мо да игра мо мак си мал но
озбиљ но ка ко би смо осво ји ли пр ве бо -
до ве у про лећ ном де лу. По зи вам и пу -
бли ку да до ђе у што ве ћем бро ју, да од
пр ве утак ми це за јед но иде мо у но ве по -
бе де – ре као је Иван Пет ко вић, тре нер
Ди на ма.

Утак ми ца с Ме тал цем по чи ње у 17.30.

РУ КО МЕ ТА ШИ ДИ НА МА НА СТА ВЉА ЈУ ПР ВЕН СТВО

ЈУ РИШ НА СУПЕР А ЛИГУ

Стране припремио

Александар
Живковић

Та миш је са да на ше стом ме -
сту на пр вен стве ној та бе ли, са
ско ром од де сет по бе да и је да -
на ест по ра за и три де сет јед ним
бо дом, са мо јед ним ма ње од
че твр то пла си ра ног Сме де ре ва.
Иду ћег ви кен да у Ха лу спор то -
ва на Стре ли шту до ла зи Вр -
шац, тим са за че ља та бе ле, али
та ко ђе ве о ма не у го дан про тив -
ник. Уз по др шку с три би на,
мом ци Бо ја на Јо ви чи ћа лак ше
ће до ћи до но вог три јум фа.

На ста вље но је так ми че ње и
у Пр вој срп ској ли ги. Про шлог
ви кен да је на про гра му би ло
18. ко ло, у окви ру ко га је
Крис-крос по ра жен на свом
те ре ну. Бо до ве је из Пан че ва
од нео ко вин ски Рад нич ки, ко -
ји је по бе дио са 71:64.

– Ис ку сни ја еки па го сти ју
би ла је бо ља и од луч ни ја да
по бе ди. Зон ском од бра ном су
сми ри ли и умр тви ли утак ми -
цу, а ми смо де ло ва ли при лич -
но де кон цен три са но, игра ли
смо нео д го вор но, без фо ку са
на за дат ке. По ку ша ва ли смо
ин ди ви ду ал но да ре ши мо меч.
Ни смо на вре ме пре у зе ли
ини ци ја ти ву и над гра ди ли до -
бар про це нат шу та с дис тан це.
Че сти там ри ва лу на по бе ди –
ре као је Вук Ста ни ми ро вић,
тре нер Крис-кро са.

Сле де ћег ви кен да Пан чев ци
го сту ју у Оџа ци ма.

У Ка ча ре ву је 27. фе бру а ра одр -
жан че тр на е сти ме ђу на род ни
тур нир у ма лом фуд ба лу за де -
ча ке ро ђе не 2005. го ди не, под
на зи вом „Ас 2016”. Уче ство ва ли
су: Пар ти зан (Бе о град), Спар так
(Су бо ти ца), Бу дућ ност (Звеч ка),
Ас (Ка ча ре во) и Зе нит (Би је љи -
на). У ре ви јал ном де лу тур ни ра
пред ста ви ли су се нај мла ђи
фуд ба ле ри Аса из Ка ча ре ва и
ФК-а Мон ди јал из Пан че ва.

По сле пр ве утак ми це и убе -
дљи ве по бе де Пар ти за на над
Зе ни том од 4:0 чи ни ло се да ће
и ове го ди не пе хар оти ћи у Бе о -
град. Ипак, ма ли пар ти за нов ци
су у на ред ним ме че ви ма оства -
ри ли са мо још јед ну по бе ду, а
два пу та су игра ли не ре ше но
(0:0), па су мо ра ли да се за до во -
ље дру гим ме стом. Зе нит је до -
био три пре о ста ле утак ми це и,
са де вет бо до ва, за слу жио по -

бед нич ки пе хар. Де ча ци из ка -
ча ре вач ког Аса би ли су нај мла -
ђи на тур ни ру, а утак ми це су гу -
би ли у по след њим ми ну ти ма
ме че ва, ка да им је по не ста ја ло
сна ге и кон цен тра ци је.

За нај бо љег игра ча на тур ни -
ру про гла шен је Сте фан Ви да -
ко вић (Зе нит), нај е фи ка сни ји
је био Јо ван Ми ло ше вић, а нај -
си гур ни ји гол ман био је Мар ко

Ри стић (обо ји ца из Пар ти за -
на). Све утак ми це је во дио
мла ди су ди ја Ни ко ла Ај дер, а
да све про тек не у нај бо љем ре -
ду, по бри ну ли су се и Ду шан
Тер зић, Ми те На ков ски и Дра -
ган Пи вља нин.

– За хва лио бих свим клу бо -
ви ма ко ји су уче ство ва ли. Као
и увек до са да, дра го ми је да и
овог пу та сви из на шег ме ста

од ла зе са осме си ма, за до вољ -
ни ор га ни за ци јом и го сто при -
мљи во шћу Ка ча ре ва ца – ре као
је идеј ни тво рац тур ни ра „Ас
Ка ча ре во”, ви ши фуд бал ски
тре нер са УЕ ФА ли цен ца ма
Сло бо дан Ан ђе ло вић Спа ске.

По кро ви те љи ово го ди шњег
тур ни ра би ли су Град Пан че во
и Град ски фуд бал ски са вез
Пан че во.

ТРА ДИ ЦИ О НА ЛАН ТУР НИР У КА ЧА РЕ ВУ

ПЕХАР ОТИ ШАО У БИ ЈЕ ЉИ НУ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 15 сати

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – К. МИТРОВИЦА
недеља, 18 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛАЦ
субота, 17.30

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ
субота, 19.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Оџаци: ОЏАЦИ – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Н. ПАЗОВА
недеља, 15.30
Сурдук: ДЕЧ–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
субота, 19 сати

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Уб: ТЕНТ–ДИНАМО 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Инђија: МЛАДОСТ – ОДБОЈКА 013 1:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Јагодина: ЈАГОДИНА–ТАМИШ 77:86

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ 64:71
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Schiffmann

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

МИ ХАЈ ЛО ШАМ ПИ ОН
У Но вом Са ду је про шлог ви -
кен да одр жа но Пр вен ство Ср -
би је у ве сла њу на ер го ме три -
ма, на ко јем је уче ство ва ло 550
так ми ча ра свих ка те го ри ја.

Еки па ВК-а Та миш из на шег
гра да и овог пу та је по сти гла из -
ван ред не ре зул та те. Ми хај ло
Ата нац ков је
био нај бо љи у
кон ку рен ци -
ји ла ких ве -
сла ча. У не -
из ве сној бор -
би с ре пре -
зен та тив цем
Ма ђар ске он
је по ка зао из -
у зет ну бор бе -
ност и с вре ме ном од шест ми -
ну та и 22 се кун де у тр ци на
2.000 ме та ра оства рио је ре пре -
зен та тив ни ре зул тат.

ВК Та миш је у укуп ном пла -
сма ну био ше сти, али и дру ги у
Вој во ди ни, а од лич ни су би ли
и мла ди ве сла чи Лу ка Ан ђел -
ко вић, Са ва Си ђак, Ан ђе ли на
Ја ре дић и Ми на Ми хај ло вић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Марадона и Дача 
завршили посао за
двадесетак секунди

Препуна Хала спортова

Удружење спортиста „Српска
Спарта” приредило је још је-
дан спектакл поклоницима бо-
рилачких спортова. Прошлог
викенда је у Хали спортова на
Стрелишту одржан јубиларни,
десети турнир „Комбат че-
ленџ”, на којем су учествовала
24 борца из наше земље, али и
из Македоније, Црне Горе и
Хрватске. Као и увек, и ово
такмичење је било хуманитар-
ног карактера, па је приход од
продатих улазница упућен
Драгану Виторовићу из Вр-
шца, дугогодишњем спортисти
који је после саобраћајне не-
среће остао непокретан.

Панчевачки „храм спорта”
био је премали да прими све
оне који су желели да прису-
ствују спектаклу, а колико је
интересовање владало за овај
догађај, можда најбоље пока-
зује слика испред Хале спорто-
ва – на паркинг ни игла није
могла да падне, а колоне ауто-
мобила простирале су се до
уласка у Стрелиште! Како и не
би када је на програму било 12
борби: девет у дисциплини
ММА и три у К1.

Атмосфера је била на изу-
зетном нивоу, а организатори
су се својски потрудили да по-
сетиоцима приреде истински
доживљај – инсталирани су
посебна расвета, видео-бим,
озвучење... Сваки излазак бо-
раца пратила је одређена му-
зика, светлосни топ их је „сни-
мао” од самог уласка у халу
све до ринга...  Певала се хим-
на Србије...

После представљања свих
бораца турнир је свечано отво-
рио Саша Левнајић, заменик
градоначелника Панчева, који
је свим учесницима и посети-
оцима, као и „Српској Спар-
ти”, још једном захвалио на
хуманости. Драган Виторовић

БОРИЛАЧКИ СПЕКТАКЛ НА СТРЕЛИШТУ

ПАНЧЕВЦИ „ИСПРЕБИЈАЛИ” РИВАЛЕТРО ФЕ ЈИ ИЗ СЛО ВЕ НИ ЈЕ
У Ма ри бо ру је про шлог ви -
кен да одр жан те квон до тур -
нир, на ко јем су, као чла но ви
ре пре зен та ци је Ср би је, на сту -
пи ли и на ши су гра ђа ни: се ни ор
Ни ко ла Вуч ко вић и ка дет ки ња
Ми ли ца Не дел ков ски, а пред -
во дио их је тре нер Ми лен ко
Не сто ров.

У кон ку рен ци ји од 750 так -
ми ча ра Ни ко ла и Ми ли ца су
оства ри ли за па же не ре зул та те
осво јив ши брон за не ме да ље.

Ови так ми ча ри ће се на ред -
ног ви кен да над ме та ти на тур -
ни ру у Зре ња ни ну, а по том пу ту -
ју у Бон, на још ја че так ми че ње,
где тре ба да по твр де ста тус
ре пре зен та ти ва ца за уче шће
на Пр вен ству Евро пе.

БРОН ЗА ЗА МИ ЛО ША
На Отво ре ном пр вен ству Ср -
би је у пли ва њу, одр жа ном
про шлог ви кен да, у кон ку рен -
ци ји так ми ча ра из 52 клу ба из:
БиХ, Сло ве ни је, Бу гар ске, Ма -
ке до ни је и Ср би је, за па жен
ре зул тат је оства рио и члан
ПК-а Спар та Ми лош Ми хај ло -
вић. Он је осво јио брон за ну
ме да љу у тр ци на 200 м кра ул.

Ње гов тре нер Не над Јо вић је
у пе ри о ду од 23. до 27. фе бру а ра
пред во дио на ци о нал ну се лек -
ци ју Ср би је за да љин ско и ма ра -
тон ско пли ва ње у дру гој тр ци
Свет ског ку па у Абу Да би ју.

ФА БРИ КА МАЈ СТО РА
Ша хов ски клуб „Аље хин” из
на ше га гра да одав но је за хва -
љу ју ћи од лич ним ре зул та ти -
ма, али и ра ду с нај мла ђи ма,
скре нуо па жњу на се бе. 

Не дав но је у Бе о гра ду одр -
жан за ни мљив и ве о ма јак ка -
дет ски тур нир, на ко јем је ме ђу
нај бо љим клу бо ви ма из пре -
сто ни це пр во ме сто у екип ној
кон ку рен ци ји осво јио упра во
наш „Аље хин”. По ред то га, чак
три чла на пан че вач ког клу ба

осво ји ла су и зва ње дру го ка те -
гор ни ка. То су Сте фан Мар се -
нић, Да вид По лић и Ма те ја
Ми ју шко вић.

ШК „Аље хин” са да има чак
че ти ри дру го ка те гор ни ка, јед -
ног мај стор ског кан ди да та и
јед ног ФИ ДЕ мај сто ра, што је
за и ста ре дак слу чај у на шој зе -
мљи. Уз све то, сви они су по ни -
кли упра во у „Аље хи ну” и не -
ма ју ви ше од два де сет го ди на!

Упо ран сва ко днев ни рад с
гру пом мла дих струч ња ка ко је
пред во ди ин тер мај стор Ми -
лош Лап че вић да је за па же не
ре зул та те. Сва ка част!

ВЕСТ ПО ВЕСТ

је такође захвалио организато-
рима и свима на трибинама, а
онда је представницима „Срп-
ске Спарте” Зорану Рајачићу и
Дејану Симеуновићу уручио
симболичан поклон – пар бок-
серских рукавица.

И почело је. Официјелни
спикер у рингу Горан Михајлов
најавио је први меч – ММА
борбу између Зрењанинца Сло-
бодана Павловића и Врањанца
Стефана Манчића. Уследио је
дуел у К1 чији су актери били
Александар Милојевић из
Младеновца и Македонац То-

По лу фи нал ни тур ни ри Ку па
Ср би је у ва тер по лу за де ча ке
ро ђе не 2003. го ди не од и гра ни
су про шлог ви кен да. У на шем
гра ду су се над ме та ли Цр ве на
зве зда, Рад нич ки, Таш и до ма -
ћа Мла дост, а у Су бо ти ци су се
так ми чи ли Пар ти зан, Бе о -
град, Ра си на и Спар так. По
две еки пе из сва ке гру пе про -
шле су у фи на ле нај ма сов ни -
јег так ми че ња.

Де ча ци из Мла до сти, ко је
пред во ди тре нер Сло бо дан
Стан чул, ус пе ли су као пр во -
пла си ра ни да обез бе де уче -
шће у за вр шни ци. Они су са -
вла да ли Зве зду са 12:3, Рад -
нич ки с 13:2, а Таш са 14:9.
Дру ги тим ко ји иде да ље је -
сте Таш, а у фи на лу ће се

над ме та ти и Пар ти зан и Ра -
си на.

Мла дост је игра ла у са ста ву:
Кр не та, Рад ма но вац, Ову ка, Ђу -
ров, Ми лић, Илић, Пан то вић,

То пи си ро вић, Мар ка но вић, Ив -
ков, Ми тро вић, Ца ре вић, Вел -
ков ски, Ив ко вић и Бу ћан.

У исто вре ме нај мла ђи ва -
тер по ли сти Мла до сти над ме -

та ли су се у фи на лу Ку па Ср -
би је у Но вом Са ду, где су у
бор би за брон за ну ме да љу по -
бе ди ли Спар так са 12:8. Тро -
феј је осво ји ла Вој во ди на, а
дру го ме сто је при па ло Бе че ју.

Пред во ђе ни тре не ром Љу -
бом Мр да ком, за па жен успех
су оства ри ли: Ни ћи фо ро вић,
Трај ко вић, Кор ма њош, Фа ра,
Ши шков, Ко вач, Де а но вић,
Инић, Осто јић, Чан ко вић, С.
Ран ко вић, У. Ран ко вић, Жи во -
и но вић, Гру јин, Па ла ти нус,
Оберк нез и Дан куц.

Фи на ле Ку па Ср би је за три -
на е сто го ди шња ке би ће одр жа -
но у Пан че ву 26, 27. и 28. мар -
та. По ред до ма ћи на Мла до -
сти, уче ству ју и Пар ти зан,
Таш и Бе о град.

ше Цветков, а потом су у ринг
утрчале и девојке – Јована Ми-
хајловић и Тамара Гроздано-
вић. У петом мечу те вечери
публика је на делу видела Ду-
шана Џакића, који је лако са-
владао Драгољуба Јоксовића из
Бора, а онда је хала прокључа-
ла – у ринг је утрчао наш сугра-
ђанин Огњен Драгојерац, који
је одмерио снаге са Иваном
Милићевићем у дисциплини
К1. Популарни Оги је одлично
радио у овом дуелу, сјајно се
кретао, а победнички ударац
ногом задао је у трећој рунди.
Противник је био приморан да
преда меч.

– Ривал је био чвршћи него
што сам мислио, имао је чак
три килограма више од мене,

Ка дет ско пр вен ство Ср би је би ло је на
про гра му про шлог ви кен да. У ве о ма ја кој
кон ку рен ци ји на так ми че њу у Ру ми од -
лич не ре зул та те су оства ри ли и џу ди сти
Ди на ма, ко је су пред во ди ли тре не ри Љу -
бо мир Ста ни шић и Не да Осто јић.

Нај у спе шни ја је би ла Ан дреа Сто ја ди -
нов, ко ја се оки ти ла нај сјај ни јим од лич -
јем. Сре бр не ме да ље су осво ји ли Ан ђе ла
Ран ђе ло вић и Фи лип Рин ко вец, а Ни ко ла
До стић је за слу жио брон зу.

Нај мла ђи бор ци су се у исто вре ме над -
ме та ли у Ср бо бра ну, на ме ђу на род ном
тур ни ру „Ту ри ја”, ко ји је оку пио 580 так -
ми ча ра из шест зе ма ља. По ред два на ест

ме да ља, Ди на мо је за слу жио и пе ха ре на -
ме ње не нај бо љим по ле тар ци ма и мла ђим
пи о нир ка ма.

Нај вред ни је тро фе је су осво ји ли Алек -
са Ђу ро вић и Ан дри ја на Кр те нић, сре -
бром су се оки ти ли Ни ко ла До лин га,
Ђор ђе Ја ки мов ски и Је ле на Сто ја нов ски,
а брон зе су за ра ди ли: Ма те ја и Ма ри ја
Сто ја нов ски, Не ма ња Ју ри ца, Ми лош
Сто ја но вић, Фи лип Фран цуз, Ни на Кр -
сма но вић и Ог њен Ђу ри шић.

На овом тур ни ру су уче ство ва ли и чла -
но ви ЏК-а Пан че во, ко ји су та ко ђе оста -
ви ли од ли чан ути сак.

Брон за не ме да ље су осво ји ли: Ла зар
Ва нев ски, Алек сан дар Лу пу лов, Ми лош
Ман да рић, Фи лип Па ла нач ки и Ла зар
Ал би ја нић.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

АН ДРЕА СТОЈАДИНОВ НЕ МА ПРЕМ ЦА

али успео сам да се снађем и
победим. Хвала свима на по-
дршци, хвала мојим другари-
ма, ММА академији Панчево
и Марку Радаковићу – рекао је
после меча Огњен Драгојерац.

Програм је настављен ММА
дуелом између Стефана Стан-
ковића из Врања и Ивана Ви-
ћића из Смедеревске Паланке,
а потом се Стрелиштем проло-
мио нови узвик усхићења. У
рингу су се нашли Београђа-
нин Драган Ботка и наш су-
грађанин Далибор Милутино-
вић. Лако, брзо и ефектно Да-

организатора овог турнира.
У осмом мечу Стефан Пијук

из Ковина савладао је Алексан-
дра Јанковића из Лесковца, а
потом је још један Панчевац,
Александар Терзић, остварио
брзу победу над ривалом Бор-
ком Стојановићем из Београда.

Потом је уследио жесток
окршај између Слађана Драги-
шића из Врања и Здравка Ду-
кића из Пуле, па дуел Немање
Анђелковића из Новог Сада и
Сава Лазића из Црне Горе, а
меч вечери био је онај између
Данијела Анђелковића и Вла-

ча је овај меч решио већ после
двадесетак секунди. После
фантастичне серије удараца
противник није имао никакве
шансе...

– Знао сам да ћу победити.
Био сам убеђен у то. Мислим
да у животу нисам био овако
спреман. Опет сам почео
озбиљно да тренирам код тре-
нера Манојловића. Сигуран
сам да ћу за годину дана још
много тога показати. Драган
Ботка је сјајан рвач и џудиста,
али експресно сам завршио
меч. Хвала Ставри, Раји, Зоки-
ју, хвала свим спонзорима,
али и сјајној публици – иста-
као је Далибор Милутиновић,
члан „Српске Спарте” и клуба
„Цар Душан Силни” и један од

димира Јовановића. Као и
остали наши суграђани, и по-
пуларни Марадона је свој меч
решио експресно, за двадесе-
так секунди, приморавши ри-
вала на предају у првој рунди.

– Ово нам је десети турнир.
Организација је све боља, а ути-
сци су фантастични. Добили
смо признање од Спортског са-
веза Панчева за хуманост, као и
Новембарску награду нашега
града. За нас су то подстреци и
обавезе, тако да ово није ништа
изненађујуће – рекао је Зоран
Рајачић, председник удружења
„Српска Спарта”.

Још један „Комбат челенџ”
успешно је окончан. Наредни
треба да буде одржан у двора-
ни „Миленијум” у Вршцу.

НАЈ МА СОВ НИ ЈЕ ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ВА ТЕР ПО ЛУ
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Алек сан дар 
Ха џи Хри стос,
гим на зи ја лац:

– Ни кад не знам к
а ко ћу тач но про ве сти
ви кенд, јер бу квал но
жи вим дан за да ном.
Нај ве ро ват ни је ћу
учи ти, а мо жда ћу
сви ра ти с при ја те љи ма
и не куд иза ћи.

Са ра По шму га,
сред њо школ ка:

– За ви кенд 
пла ни рам да с 
дру штвом свра тим у
„По гон”, „Ел па дри но”
или у „Нар ги ла бар”.
Пре ко да на ћу учи ти,
јер мо рам да се 
при пре мам 
за при јем ни.

Ла зар Ми ја то вић,
гим на зи ја лац:

– Ви кенд ћу 
ис ко ри сти ти 
за гле да ње фил мо ва, 
а мо жда ћу и иза ћи 
с при ја те љи ма. 
Сло бод но вре ме 
ћу ис ко ри сти ти 
и за од ма ра ње.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µД. Исаков ?Д. Младеновић

Стиже пролеће
Горња светлост улице, горња светлост града.

Све нам црта тај град, и ову воду,

и кратак звиждук крај уских фасада,

што узлећу увис, узлећу на слободу

Јосиф Бродски

Сва ну ће
У ду бо кој оп штој но ћи,

ко ју је два опо вр га ва ју све тиљ ке,

за лу та ли на лет ве тра

увре дио је ћу тљи ве ули це

као уз дрх та ло пред о се ћа ње

гро зног сва ну ћа ко је ту ма ра

за пу ште ним пред гра ђи ма све та.                                                

Хор хе Лу ис Бор хес

Ми зе ра
Као око мр тва ца јед ног

сја је око на шег вр та бед ног,

фе ње ри.

Да л’ ноћ на те бе сви ле про спе?

Је си ли се ди гла ме ђу го спе?

Где си сад Ти?

Ми лош Цр њан ски

Ле ген дар на бра ћа
Гр бић оду ше ви ла
клин це

И ми ни стар Удо ви чић
ме ђу од бој ка ши ма

По не де љак, 29. фе бру ар. Дан
ко ји ову, 2016. го ди ну раз ли -
ку је од оста лих. Дан ка да се
од бој ка игра ла у це лој Евро -
пи. Чи та ва Ср би ја би ла је на
мре жи. И Пан че во с њом.
Био је то је дин ствен и не сва -
ки да шњи дан, дан ви ше – за
од бој ку! Про је кат Од бој ка -
шког са ве за Ср би је је ус пео. У
пот пу но сти. Игра пре ко мре -
же је на тре ну так „за у ста ви -
ла” Ср би ју, број уче сни ка је
ра стао из са та у сат, све до –
Ги ни со ве књи ге ре кор да! А
игра ло се за и ста сву да. У Но -
вом Са ду, Бе о гра ду, Но вој
Па зо ви, Кра ље ву, Ста рој Па -
зо ви, До њој Мут ни ци, Лу ка -
ра ма, Бу на ру, Су бо ти ци, Ја -
го ди ни, Па ра ћи ну, Но вом
Па за ру, Чач ку, Ло зни ци,
Шап цу, По жа рев цу, Апа ти ну,
Ба ва ни шту, Ба ји ној Ба шти,
Вр њач кој Ба њи, Зе му ну...

На сре ћу свих пра вих
при ја те ља спор та, цен трал -
ни до га ђај ове ма ни фе ста -
ци је одр жан је у Пан че ву.

За хва љу ју ћи агил ном Ива ну
Кр го ви ћу, пр вом чо ве ку клу -
ба Од бој ка 013, али и ње го -
вим са рад ни ци ма, наш град
је тог 29. фе бру а ра био – град
од бој ке. Ма, цен тар све та!

Ха ла спор то ва на Стре ли -
шту би ла је пре тво ре на у ве -
ли ки од бој ка шки те рен, у три
те ре на, у шест... На мре жи се
на шло пре ко 400 де вој чи ца и
де ча ка, из свих шко ла у Пан -
че ву и око ли ни. На рав но, уче -
ство ва ли су и сви од бој ка шки
клу бо ви: ЖОК Ди на мо, Бо -
рац из Стар че ва, Од бој ка 013,
БНС, Мла дост из Омо љи це... 

Не где око по дне ва, а игра -
ло се од ра них ју тар њих ча со -
ва, пан че вач ким спорт ским
„хра мом” про ло мио се ври -
сак оду ше вље ња. У ха лу су
уше та ла ле ген дар на бра ћа
Гр бић, Ва ња и Ни ко ла, у
прат њи чу ве ног тре не ра Јо ви -
це Цвет ко ви ћа, пред сед ни ка
Од бој ка шког са ве за Вој во ди -
не Пе тра Бо гу но ви ћа и ге не -
рал ног се кре та ра ОСС-а Сло -
бо да на Ми ло ше ви ћа... До че -
ка ли су их од бој ка шки по сле -
ни ци на ше га гра да Иван Кр -

го вић, Ду шан Ра до ми ро вић,
Ду шко Бок шан, Бо жа Ко јић,
Алек сан дар Вла ди са вљев и
оста ли, али и члан Град ског
ве ћа за ду жен за спорт Алек -
сан дар Фар каш, ге не рал ни
се кре тар Спорт ског са ве за
Пан че ва Не над Ма рин, ди -
рек тор ЈКП-а „Мла дост” Ми -
лан Ста ни шић, те ка ра те
шам пи о ни Пре драг Сто ја ди -
нов и Сло бо дан Би те вић. Не -
што ка сни је сти гао је и ми ни -
стар спор та у Вла ди РС Ва ња
Удо ви чић и та ко цео до га ђај
учи нио још спек та ку лар ни -
јим. Пан че во је за и ста би ло
цен тар све та! То је бар ка зи -
вао сјај у очи ма пре срећ них
клин це за и кли на ца...

– Мо рам да че сти там
пред сед ни ку Од бој ка шког
са ве за Ср би је и Европ ске од -
бој ка шке фе де ра ци је го спо -
ди ну Бо ри чи ћу и ње го вом
ти му на из ван ред ној иде ји
ко ја је у ви ше од 140 гра до ва
у Ср би ји оку пи ла ама те ре,
про фе си о нал не спор ти сте и
све гра ђа не за ин те ре со ва не
да се у јед ном да ну упо зна ју
са од бој ком, али и са спор -
том и на чи ном раз ми шља ња
и вас пи та ња ко је спорт но си.
Ко ли ко чу јем, 12.000 љу ди
ши ром на ше зе мље да нас

игра од бој ку. То је пре див но,
то ће мо увек по др жа ва ти 
ре као је Ва ња Удо ви чић.

Ле ген дар ни од бој ка шки
ре пре зен та тив ци, бра ћа Гр -
бић, оче ки ва но, би ли су у
цен тру па жње. 

– Ова кви до га ђа ји де ци
оста ју у пам ће њу за цео жи -
вот и то је не што о че му мо гу
да по све до чим лич но. Ово је
ве о ма ле па ак ци ја ОСС-а, ко -
ју је по др жа ло и Ми ни стар -
ство спор та Ср би је. Де ша ва
се спек такл, од бој ка се игра у
ви ше од 150 ме ста у зе мљи и
ми слим да је то сво је вр стан
под виг и пра ви на чин да се
де ца при бли же спор ту. Од
свих нас ов де, клин ци су нај -
ва жни ји – ис та као је се лек -
тор од бој ка шке ре пре зен та -
ци је Ср би је Ни ко ла Гр бић.

Ле ген дар ни Вла ди мир Гр -
бић, пот пред сед ник ОСС-а и
про мо тер Спе ци јал не олим -
пи ја де, уру чио је од бој ка шку
мре жу про фе со ру у шко ли
„Ма ра Ман дић” Ива ну Ми -
ли во је ви ћу. Не ма сум ње да
ће се са да у тој уста но ви овај
спорт још ви ше раз ви ја ти,
ма да су ђа ци те шко ле по зна -
ти као до бри од бој ка ши.

– Ово је са вр ше но! Сва ка
част ор га ни за то ри ма. Пан че -

во за и ста је сте град спор та.
Да нас је дан од бој ке и ве ли ка
нам је част што су и ми ни стар
Удо ви чић и бра ћа Гр бић ов де,
као и пред став ни ци ОСС-а и
ОСВ-а. За и ста смо пре за до -
вољ ни што је ова ква од бој ка -
шка ели та, с ми ни стром Удо -
ви чи ћем на че лу, ов де с на ма 
ре као је Алек сан дар Фар каш.

Ве ли ке за слу ге за одр жа -
ва ње ове ма ни фе ста ци је у
на шем гра ду има ју и Пе тар
Бо гу но вић, пред сед ник ОСВ-а,
чу ве ни тре нер Јо ви ца Цвет -
ко вић и мно ги дру ги, али да
ни је би ло Ива на Кр го ви ћа,
пред сед ни ка ОК-а Од бој ка
013, ко ји је да но ноћ но ра дио
на ор га ни за ци ји, спек такл
си гур но не би ус пео.

– Ка да ви дим ово ли ки
број ма ли ша на на јед ном
ме сту, ка да ви дим де цу на
че лу с про фе со ром Ива ном
Ми ли во је ви ћем из ОШ „Ма -
ра Ман дић” и ка да ви дим
истин ске од бој ка шке ле ген -
де ка ко се оп хо де пре ма де -
ци, не мо гу да не бу дем пре -
сре ћан. Хва ла бра ћи Гр бић,
хва ла ОСС-у, ОСВ-у, Гра ду
Пан че ву и Спорт ском са ве зу
на ше га гра да. Хва ла сви ма...
Ово је ве ли ки дан за од бој ку
и спорт у Пан че ву – ис та као
је Иван Кр го вић, ко ји је био
вид но умо ран, али је бли -
стао од сре ће.

Сва ки од ме че ва од и гран
је до 29 осво је них по е на, што
је сим бо ли зо ва ло „пре ступ -
ни” 29. фе бру ар – „Дан ви ше
за од бој ку”. Био је то дан за
спорт, за дру гар ство... Цео
спек такл је уве ли чан на сту -
пи ма „Ма жо рет ки ња Пан че -
ва”, фол клор ног ан сам бла из
До ло ва и Са ре Цве тић из Му -
зич ког цен тра „Во ка ли”, ко ја
је от пе ва ла хим ну Ср би је.

А. Жив ко вић


